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REDRKTIE PRRRT 
Hoera, alweer een praatje voor ons clubblaadje. 
Dit keer zit ik m'n buik vol te eten met 
stroopwafels. Maar ja, ze zijn verkocht ! 
( Wat men al niet moet doen om de vereniging 

overeind te hcudenl-grapje- ) 
Dus jarige jobjes in ons midden, dat wordt 
stroopwafels trakteren ... 
De competitiewedstrijden zijn weer begonnen. 
In weer en wind zijn de nodige homeruns alweer 
geslagen, en ook de nodige verliezen al gele
den. Laten we hopen dat het snel zomer wordt, 
want dit is wel te koud hoor. 
Onze voorzitter zoekt het in wat warmere oor
den, hij 1s drie weken op vakantie. Vandaar 
dus geen stukje van de voorzitter in dit club
blad. Maar wat julJie wel in dit clubblad 
kunnen vind~n is o.a.; 

- de rebussen 
- wie ·ben ik? 
- de competitiewedstrijden 
- een speurpuzzel 
- een bericht van de ledenwerving 
en neg veel meer natuurlijk ... 

kijk maar snel verder. 

De redactie. 

COPY VOOR HET VOLGENDE 
CLUBBLAD INLEVEREN VOOR: 

5 JUNI 1991. 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albre cht Beylinggr acht 44 
Scho onhoven. 

Telefo on 01823-256 6 

SfGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

3~ 
OUDSHOORN 
Hàven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823-6768 

De GROOTSTE 
sp681goed-spsclasJzaak 

van de 

KRIMPENERWAAAD .,,,..,,..,,.~ 
,,be OV€Rkant" 

de ruijter 

~ 
PAPENORECHT - Brederodel aan 116 (De Meent) 

SLIEDRECH'f Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopikers tr aat 2 

a. van enG€len 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823- 3140 b.g.g. 5130 

Voor uw receptie, bruiloft, party en 
elke andere feestelijke aangelegenheid 

RUIME PARKEERGELEGENHEID 

f.ioeken 
"' ~ tijdschriften 

J -:::ïl. '--: ~ 
l .&'JJCC! uoed ,1, 

L '"' '( , __ . J -~0 -1 
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SNACKBAR 
'' DE 1/EERPOORT '' 
Buiten de Veerpoort 1 a 
Schoonhoven, tel. 01823 - 2701 

LEON & CORINE MOOR. 

, , 

BAR-DANCING EN CITY-CAFE 

Openingstijden: 

Ingang Spoorsingel 

Opweg te Schoonhoven 
. TELEFOON 01823 - 6724 

donderdag & vrijdag 21.00 uur - 03.00 uur 
zaterdag 21.00 uur - 04.00 uur 



FUSIE DAMES 1 EN DAMES 2 

-- -----

Helaas, het Dames 2 team is teruggetrokken 
uit do competitie. Nu is er één groot 
dames-team over. 
Vorig seizoen was het af en toe al tobben 
met het bij elkaar krijgen van twee teams, 
en we moesten steeds speelsters van het an
dere team lenen, zodat verschillende dames 
eigenlijk twee competities speelden. 
Dit ging toen nog net goed omdat de wedstrij
den van Dames 1 en Dames 2 meestal niet op 
dezelfde dag vielen. Dit seizoen is dat 
echter wel het geval en na verschillende 
opzeggingen bleven er in totaal maar 16 
dames over voor twee dames-teams ! ! ! En van 
die 16 zijn er ook nog een paar geblesseerd. 
Er zat dus niets anders op dan één team te
rug te trekken. Dat werd dus Dames 2. 
We hopen dat we dit seizoen nu zonder teveel 
problemen doorkomen. En er hopelijk weer wat 
leden bijkomen zodat we er volgend jaar weer 
twee teams van kunnen maken. 

Med e dankzij Henk Leeflang gebeuren er toch 
ook nog wel positieve dingen met het Dames
team. 
Dinsdag 2 april had hij geregeld dat een 
pitcher van C.A.Z. uit Zwijndrecht ons een 
training kwam geven. Zij speelt eerste klasse 
landelijk competitie, dus we konden heel wat 
van haar leren. 
Ze heeft wat oefeningen voorgedaan, en ieder 
persoonlijk aanwijzingen gegeven. 

3. 



We hebben heel wat van haar opgestoken. En 
het pitchen gaat bij de meesten van ons goed 
vooruit. 
Ze heeft ons beloofd dat we een keer met 
haar team in Zwijndrecht mee mogen trainen. 
Daar verheugen we ons erg op, het word na
tuurljjk een stevige training maar we kunnen 
daar erg veel van leren. 

De Dames. 

TRAININGSAVONDEN VAN HET DAMESTEAM 

Donderdag 9 mei 
Maandag 13 mei 
Donderdag 23 mei 
Maandag 27 mei 

Donderdag 
Maandag 
Donderdag 
Maandag 

6 juni 
1 0 juni 
20 juni 
24 juni 

IK 7.00 HIER.. 
ANl7ER':>WEL 
ZONNE~'TEEK 
KUl.lNEI.J KROC.EN. 



COMPETITIEWEDSTRIJDEN ADSPIRANTEN 

Za. 04-5 
Za. 11-5 
Za. 18-5 
Za. 25-5 
Za. 01-6 
Za. 08-6 
Za. 1 5-6 
Za. 22-6 
Za. 29-6 
Za. 17-8 
Za. 24 -8 
Za. 3 1-8 
Za. 07-9 

10.0üu. 
10.0üu. 
10.0üu. 
10.0üu. 
10.0üu. 
10.0üu. 
10.30u. 
10.0üu. 
11.0üu. 
11 . Oüu. 
14.oou. 
10.0üu. 
10.0 üu. 

Mets - Gophers 1 
Mets - Spijkenisse 1 
Schiedam - Mets 
Mets - Eurostars 1 
Gophers 1 - Mets 
Mets - Schiedam 
Spijkenisse 1 - Mets 
Mets - Blue Bitters 
Blue Stars - Mets 
Braves 1 - Mets 
Blue Bitters - Mets 
Mets - Blue Stars 
Mets - Braves 1 

COMPETITIEWEDSTRIJDEN HONKBAL HEREN 1 

Zo. 05-5 14,30u. Mets 1 - Gophers 1 
Zo. 12-5 15.00u. Braves 2 - Mets 1 
Ma. 20-5 10.00u. Feyenoord 3 - Mets 1 
Za. 25-5 18.30u. Mets 1 - J\Teptunes 3 
Zo. 02-6 14.oou. Gophers 1 - Mets 1 
Zo. 09-6 10.00u. Rowdies 2 - Mets 1 
Za. 15-6 18.30u. Mets 1 - Blue Stars 1 
Za. 22-6 14,30u. Hawks 2 - Mets 1 
Za. 29 - 6 18.30u. Mets 1 - Feyenoord 3 
Za. 06-7 18.30u. Met::: 1 - Holy 2 
Zo. 14-7 15.00u. Blue Stars 1 - Mets 1 
Za. 17-8 18.3 0u. Mets 1 - Rowdies 2 
Zo . 25-8 10.0üu. Neptunes 3 - Mets 1 
Za. 31 --8 18.30u. Mets 1 - Braves ') , _ 

5. 
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Vervolg competitiewedstrijden Heren 1 ; 

Za . 07-9 18.00u. Mets 1 - Zwijndrecht 3 
Za. 14-9 14,30u. Roly 2 - Mets 1 

Zo. 
Za. 
Za. 
Zo. 
Za. 
Za. 
Zo. 
Zo. 
Za. 
Za. 
Za. 
Za. 

Wo. 
Wo. 
Wo. 
Wo. 
Wo. 
Zo . 
Do. 
Wo. 
.Ma. 

COMPETITIEWEDSTRIJDEN HONKBAL HEREN 2 

05-5 14.30u. NDC1 86/3 - Mets 2 
11 -5 18.30u. Mets 2 - Lodewijk 3 
18-5 18.30u. Mets 2 - Hawks 4 
26-.-5 10.00u. Hawks 4 - Mets 2 
01-6 18.30u. Mets 2 - Gophers 3 
08-6 18.30u. Mets 2 - Blue Stars 2 
16-6 15.0üu. Blue Stars 2 - Mets 2 
30-6 18.30u. Mets 2 - Zwijndrecht 
06-7 15.00u. Gophers 3 - Mets 2 
24-8 18.30u. Mets 2 - NDC1 86/3 
31-8 17.0üu. Lodewijk 3 - Mets 2 
07 ·•9 î6, ro u. Braves 3 - Mets 2 

COMPETITIEWEDSTRIJDEN SOFTBAL DAMES 

08-5 
15-5 
22-5 
29-5 
05-6 
09-6 
20-6 
26-6 
01-7 

19.oou. 
19.oou. 
19,00u. 
19.JOu. 
19.JOu. 
11.30u. 
19.JOu. 
19.JOu. 
19.JOu. 

Mets 1 - Blue Hitters 
Mets 1 - Spijkenisse 
DZB - Mets 1 
Mets 1 - Green Sox 
Metë 1 - NDC' 86 
Blue Hitters - Mets 1 
Spijkenisse - Mets 1 

. Mets - DZB 
Greensox - Mets 

4 



Scheidsrechter- en kantinedienst t/m 15 Juni 1991 

Scheidsrechter Kantine 

Za 11 Mei 10.00 uur Honkbal Adsp. Erik Lugthen Mw. Spruyt 

Za 11 Mei 18.30 uur Honkbal 2 Wilfred Ariëns Jovanka Wortelboer 
Daniëlle v. Riet 

Wo 15 Mei 19.00 uur Softbal 1 Hin Veelenturf Derk Wenzel 

Za 18 Mei 18.30 uur Honkbal 2 Michael Martina Luciënne v.d. Zweep 
Carmen Smits 

Za 25 Mei 10.00 uur Honkbal Adsp. Erik v.d. Haar Mw. Spruyt 

Za 25 Mei 18.30 uur Honkbal 1 Janneke Voorsluis 
Harm-Jans Edens 

Wo 29 Mei 19.30 uur Softbal 1 Jacco Frederikse Ton v. Arkel 

Za 01 Juni 18.30 uur Honkbal 2 Wilfred Ariëns Hans Maerten 

Wo 05 Juni 19.30 uur Softbal 1 Dick Weeber Egor Bosch 
Angelo v.d. Heijden 

Za 08 Juni 10.00 uur Honkbal Adsp. Ronald Neven Mw. Spruyt 

Za 08 Juni 18.30 uur Honkbal 2 Hin Veelenturf Bianca Krebbekx 
Sabine Roozendaal 

Za 15 Juni 18.30 uur Honkbal 1 Marjolein Verhoef 
Patrack Kuyf 

-iJ 
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VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: 

Mocht je om één of andere reden jouw dienst niet 

kunn e n dr aaie n, probeer dan me t iemand te ruilen 

of in ieder geval een vervanger te vinden. 

- Geef de wijziging door aa n Hans Spruyt 

t elefoo n : 01823 - 3806 

- De ka s is af t e halen bij Ha ns Maerten 

IEPENPAD 24- ( in OOST ) 

1)1~ 
~ Gerard van Vliet viert op 25 mei zijn 15de 

verjaardag. 

x 26 Mei beleeft Wilfred Ariens zijn 28ste 
verjaardag. 

x Op diezelfde dag is Hin Veelenturf jarig, 
hij wordt dan alweer 33 jaar. 

x Janneke van de Brug passeert op 6 juni 
haar 25ste levensjaar, ze wordt dus 26. 

x Rob Vermeulen wordt op 14 juni een 31 jaar 
jonge vader. 

Allemaal alvast van harte 
de redactie. We hopen dat 
dag zullen hebben. 

gefeliciteerd namens 
jullie een hele fijne 

1, 

'} 



Jan Dros 
Aardappel-, Groente- en 

Fruithandel 

Uw speciaalzaak 
voor 

FRUITMANDEN 
en 

DELICATESSEN 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 2680 

Bouwmarkt Schoonhoven 

Voor al uw voorkomende bloemwerk . 

Specialiteit : BRUIDSBOEKETTEN 

mei gratis corsages voor het bruidspaar . 

bloemsierkunst 

"(!§e ~rger" 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

Koestraat 102 - 2871 DS Schoonhoven - Telefoon 01823 - 5050 



"Doe Het Zelf Centrum" 

Lopikersingel 11 b - in de Melkfabriek 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 3282 

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje. 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 

~b .· ~l~~-~EVI~ ~EE 
1 '(f,,' RIFLE - DOBBER - PEPE 

JEANS 

ONZE 
ADVERTEERDERS. 

Lopikstraat 13 \ - Schoonhoven 
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2. 

3. 

ReBussen 
Kun jij ontdekken welke METS-leden er in 
deze rebussen verborgen zijn? 

a k~J ·ro-N-:L 
_,(/j/fJ,jdlJI-/~ T:: R._ 

1)-:: IC. 

[IJ 

• 

-F 
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HIER HAP EEN VER.'::)lAG 

VAT\l ,JOU KuNNEN STAAN ! 

'i 



LEl787LLIEl7(//l7L; 
Op 11 mei houden WlJ een open training voor 
de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen. 
Een flinke groei van leden hebben we hard 
nodig, dus zo'n training is heel bel a ngrijk. 
Deze training is hoofdzakelijk bedoeld om 
de interesse op te wekken voor het leuke 
spelletje honk- en softbal. Dus het zal er 
wel spelenderwijs aan toe gaan. 
Buiten de jongens van de ledenwervin g hebben 
Hin Veelenturf en Henk Leeflang zich aange
meld om het een en ander te doen. 
Hopelijk houden we er hierdoor een flink 
aantal jeugdleden aan over. 
Verder vind ik dat alle leden toch een beetje 
moeten gaan lobbyen in hun omgeving, zoals 
vriend e n, familie e.d., daar d e vorige leden
werfakties toch min of meer mislukt zijn. 
Senioren zijn altijd meer dan welk om bij onze 
vereniging. 

Eric Lugten. 

11. 
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ROTTERDAM 
BASEBALL 
WORLD PORT TOURNAMENT 
5 t/m 14 JULI 1991 

Wedstrijdprogramma("; TV-registratie N.O.S.) 
vrijdag 5 juli nr. 1 19.30 uur Nederland 
zaterdag 6 juli nr. 2 13.30 uur· Curacao 

nr. 3 19.30 uur Havana 
zondag 7 juli nr. 4 13.30 uur• Nederland 

i•!4ifüi;i1@1 

- Baltimore 
- Nederland 
- Canada 
- Havana 

nr. 5 19.30 uur Major League Alumni - Dutch American All Stars 
maandag 8 juli nr. 6 13.30 uur Curacao - Canada 

nr. 7 19.30 uur Baltimore - Havana 
dinsdag 9 juli nr. 8 13.30 uur Havana - Curacao 

nr. 9 19.30 uur Canada - Baltimore 
woensdag 10 juli nr.10 13.30 uur Baltimore - Curacao 

nr.11 19.30 uur• Canada - Nederland 
donderdag 11 juli nr.12 19.30 uur w. 2 - nr. 3 (;halve finale) 
vrijdag 12 juli nr.13 13.30 uur nr.5 - Dutch American All Stars 

nr.14 19.30 uur nr. 1 - nr. 4 (;halve finale) 
zaterdag 13 juli nr.15 13.30 uur winnaar 12 - winnaar 14 (;1e finale) 

nr.16 19.30 uur verliezer 12 - verliezer 14 (;3e en 4e plaats) 
zondag 14 juli nr.17 13.30 uur• winnaar 14 - winnaar 12 ( ;2e finale) 

De toegangsprijzen voor het 4e World Port Tournament 1991 bedragen: 

Passe-partouts (vanaf heden verkrijgbaar in de voorverkoop): 
Passe-partouts voor alle 17 wedstrijden : Fl.100,- en Fl.40, - voor jeugd t/m 14 jaar en 65+. 
De kopers van een passe-partout ontvangen op vertoon van hun passe-partout tijdens het toernooi gratis een 
hals-/heuptasje met het logo van Rotterdam Baseball. 

Dagkaarten (vanaf 1 mei in de voorverkoop verkrijgbaar): 
De dagkaarten zijn de gehele dag geldig; dus voor zowel de middag-als avondwedstrijd, Fl.12,50 en Fl.5,- voor 
de jeugd t/m 14 jaar en 65+. 

Voorverkoopadressen : 
Rotterdam: V.V.. V.. -bespreekbureau 

h.s. v. Levi's Neptunus 
Fa.Waardenburg/Cafetaria Sparta 
Elmara textielbedrukking 

Schiedam: Bloemenmagazijn Corona 
Den Haag: European Baseballcentre Neuteboom 

h.s.v. lnstall Data ADO Honkbalstadion 
mevrouw H.V.olkerijk 

Haarlem: Toto-en plaatskaartenspecialist 

Dosterhout: h.s.v. Gambro TWINS mevrouw L.Kempen 

Schriftelijk bestellen : 

Coolsingel 67 tel.06-34034065 
Abraham van Stolkweg 31 tel.010-4150105 (N.B. vanaf 1 mei) 
Coornhertstraat 1/Spartastraat tel.010-4378938 
Bergweg 134 tel.010-4676474 
Laan van Boles 27 tel.010-4700045 
Abrikozenplein 55 tel.070-3686987 
Escamp 111 a/d Dedemsvaartweg tel.070-3669722 
V.eenendaalkade 35 tel.070-3672346 
Jac.Groenveld 
Oranjestraat 50-52 tel.023-325989 
(ook voor dagkaarten tijdens het tournooi) 
Braak 86 tel.01620-27991 

Dagkaarten kunnen ook schriftelijk besteld worden. 
St.R'dam Baseball t.a.v. Mevrouw A.Kok-van Loon, Lochemhoeve 16, 3137 AB Vlaardingen. 

Passe-partouts kunnen besteld worden door het verschuldigde bedrag voor het aantal passe-partouts verhoogd 
met Fl.7,50 voor het aangetekend retour zenden over te maken op : 

~i bankrekeningnr. 44.08.39.610 t.n.v. St.R'dam Baseball 

2. girorekeningnr. 3016 van de AmRo-bank Rotterdam met de mededeling t.n.v. rekeningnr. 
44.08.39.610 t.n.v. St.R'dam Baseball 

,, 



Bulletin 
DIT IS EEN UITGAVE VAN DE PR-COMMISSIE VAN DE KNBSB 
p/a ROB VAN TUYL - BARTOKHOF 16 - 2402 GE ALPHEN A/D RIJN - TELEFOON: 01720 • 20453 

BULLETIN no. 61, d.d. 11 april 1991. 

Informatie-avonden in het land, Rikkert Faneijte tekent profcontract in 
Amerika, H.H.C. houdt op te bestaan, de coachplanner is weer terug, prijs
uitreiking beste spelers en speelsters heeft plaatsgevonden, sportbeurs 
in Maastricht groot succes, kortom, er gebeurt van alles binnen de KNBSB. 

OP-toernee pvallend was toch ook dat mensen 
Leuen van het Kernbestuur/Bondsbe- slecht op de hoogte zijn van wat er 
bestuur hebben eind maart vier in- zoal speelt. Het communicatieprobleem 

formatie-avonden belegd, vooruitlo- innen de KNBSB wordt nu bekeken of 
pend op de Bondsraadvergadering van het PR-bulletin in een gewijzigde vor. 
13 april 1991. Gekozen was voor de gepubliceerd kan worden in misschien 
steden Zwolle, TJtrecht, Breda en een grotere oplage en frequenter, met 
Haarlem. Het is moeilijk om telkens een aantal hoofdstukken, zoals: 
weer.de meest centrale plekken te 1. Bondsmededelingen/Aktiepunten van-
kiezen, feit is dat de opkomst zeer uit het Kern-/Bondsbestuur en de 
groot was, m.n. in Utrecht en Haar- diverse commissies, zodat iedereen 
lem moest het bordje "uitverkocht" op de hoogte is van wat er zoal 
opgehangen worden. Geen stoel meer speelt. 
te krijgen . De PR-commissie was aan- 2. Een rubriek Nationale teams/evene-
wezig bij twee bijeenkomsten en het menten. 
algemene beeld was dat de a.s. bonds-3. Losse berichten die misschien aar-
voorzitter i.s.m. met de waarnemend dig zijn om te vermelden. 
bondsvoorzitter, waar nodig gesteund t h dt ~ 1 - d t d 1 bbl d 
door de andere aanwezige kern-/bonds-Da ou_ uan we in a ecu a -
bestuursleden, op vrijwel alle vrage redacties hier~p in dienen te spelen 
een antwoord kon geven. Uiteraard gaf In december 19 . 0 publiceerde slechts 
het financiële hoofdstuk de meeste 34% van de clubs het hele PR-bulle-
aanleiding tot vragen. Clubs die aan- tin of gedeelten daarvan. De compute 
kaartten dat het water hun tot de li geeft per 31 maart 1991 aan dat nu 
pen was gestegen en dat "de bond" VIJFENZESTIG procent berichten over-
niet zo door kon gaan met contributie neemt. Waarschijnlij~ al eind ap:il 
verhogingen, een signaal dat ook re- kriJgen_ALLE verenigingen ~en_brief 
gelmatig in de diverse clubbladen is + overzicht van de PR-commissie. 

opgenomen. Maar .......... ! Het be- Noteren 
st uur kon aantonen dat vanaf 1976 de De 16e Haarlemse Honkbalweek wordt 
verhouding inkomsten/uitgaven per lid 
geen gelijke tred houden. Ontving de gehouden van zaterdag 11 juli tot en 
KNBSB toen nog 54% overheidssubsidie, met zondag 19 juli 1992. Uitnodigin
thans is dit ter uggelopen tot 27 % met gen zijn verzonden aan CUBA, USA, JA 
een tendens voor de komende jaren PAN, ITALIE, NEDERLAND en SULLIVANS. 

Een week later beginnen de Olympisch 
naar een nog lager percentage. Werd Spelen, dus dit toernooi is dé voor
toen 24 % van de inkom st en bepaald bereiding op de Spelen. Nederland of 
door contributie, thans is dat 28%, Italië? Over 4 maanden weten we het! 
terwijl de uitgaven per lid alleen 
maar zijn gestegen. Door het -nog- Liaa 
uitblijven van één of meer sponsors De~oftbal-topliga is filfil van de 
is thans sprake van een zeer sober baan, zoals een dagblad meldde. Be-
financieel plaatje, maar er zijn in sloten is om een uit zes personen be 
een zevental sessies talrijke bijstu- staande commissie te laten onderzoe
ringen geweest om de begroting rond ken of er d.m.v. aanpassingen alsnog 
te krijgen en dat is gelukt. Een pres-een meerderheid is te vinden. 

iö. 



' ™1~©© Succesvol 
~mEW Van 20 t/m 24 februari 1991 

vond in de beurshallen van dll.l['!,• het MECC-congrescentrum te 
~ Maastricht een grote recrea

tie- en sportmanifestatie 
plaats en de opzet van de or
ganisatie was, an het publiek 

f•:11!Pf!P,1"'! .. f•""):""(•"j"l1"'•)'!!!a!W;I in de gelegenheid te stellen 
%0-ZUe'-anl"I an "tas tbaar" kennis te ma.

~cc Maastricht <en met de verschil lende spor 
ten en recreatievormen. 

De mensen in Limburg hadden de grote 
stand van de KNBSB opgezet, maar uit 
ervaring weten we dat alleen een 
stand te weinig aantrekkingskracht 
he ef t. Een slagtunnel met werpmachi
ne is een absolute must en ook deze 
attribu te n waren present op de beurs 
en coördinator Pierre Tijssens kon 
melden dat het een geweldig succes 
is geworden, niet in de laatste 
plaats door de prima samenwerking 
tussen de clubs, t.w. All Stars uit 
Heerlen; Cheetahs, Beek; Condors uit 
Sittard; HSCMaastricht: Indians uit 
Weert en de Samacolls uit Kerkrade. 
Veel belangstellenden mochten het 
ook eens in de slagkooi proberen en 
dat leidde tot enthousiaste re ac
ties. M.n. de aandacht voor de on
l angs verschenen spelregel/scorefol
der was zeer gro o t en blijkt een 
schot in de ro os te zijn . 
Uit het relaas kan de PR-commissie 
opmaken dat hie r sprake is geweest 
va n promotie op z'n b est. 
Laat dit ee n aansporing zijn voor 
andere regio's, waar ook een lande
li jke sportbeurs wordt gehouden. 

Jong Oranj~ 
De centrale tra i ningen van JONG 
ORANJE - HONKBAL worden gehouden op 
15 en 29 mei, 5 , 19 en 26 juni en 
17 en 24 juli, telkenmale in het 
PIM MULIERSTADION van 18.00 tot 
20.00 uur. Best eens de moeite 
waard om rustig als clubcoach op 
de tribune zo'n centrale training 
gade te slaan. Onderstaand ook de 
reeks oefenwedstrijden: 

Do. 16 mei, a anva ng 19.00 uur te
gen Neptunus te Rotterdam . 

Wo. 22 mei, a anvang 1Q.OO uur te
gen Dutch America n All Stars te 
Utr ech t. 

Do. 30 mei, aanvang 1 9.00 uur te-

Do. 6 juni, aanvang 19.00 uur, 
tegen Spartaan t e Amsterdam. 

Do. 13 juni, aanvang 19.00 uur, 
tegen Quick te Amersfoort. 

Do. 20 juni, aanvang 19.00 uur, 
tegen Pioniers te Hoofddorp; 

Wo. 26 juni, aanvang 19.00 uur, 
tegen Sparta te Rotterdam. 

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 
juli neemt Jong Oranje deel aan 
het Robur'SB-toernooi in Apeldoorn 
en tot slot: 

Do. 18 juli, aanvang 19.00 uur, 
teg e n Neptunus t e Rotterdam. 

Het is ondoenlijk op sl e chts 
4 pagina's uitgebreid in te gaan 
op allerlei promotionele activi
teiten van verenigingen, maar af 
en toe willen we toch weer eens 
wat namen noemen. Voor de één mis
schien totaal oninteressant, voor 
de ander juist weer wel leuk. 

Vitesse'22 uit Castricum is er 
trots op dat het een prima ogend 
blad kan u i tgeven en Wijck Lions 
stuurde een editie van de Wijkse 
Courant met op de frontpagina 
een uitgebreid verhaal met foto 
over softbal. 
Veel huis-aa n -huisbladen en/of 
reclamebladen stellen ruimte gra
tis ter beschikking voor art ike len 
en veelal wordt het complete ve r
haal ongewijzigd overgenomen. 
Juist deze bladen hebben een grote 
leesdichtheid en het is zodoende 
een ideale gelegné heid o m de p laa t 
selijke vereniging aan een groter 
publiek te presenteren. 

Hal 
Devereniging JEKA uit Breda werd 
net als alle andere verenigingen 
in de wintermaanden geconfronteerd 
met moeilijk te ve r kr ijgen accommo 
daties voor de wintertraining en 
daarnaast sterk oplopen de huurprij 
zen. 
De handen werden ineen geslagen en 
met keihard werken van de leden 
en een enthousiast e sponsor i s de 
club erin geslaagd o m een overd ek
te trainingshal te bouwen van 
37 meter l an g en 6 meter br eed. 
Een overdekte sla gha l en de club 
i s met r ech t trot s op dez e prime u 
beneden de grote rivieren!. 

2 



KNBSB!'QSCARS" 
Op vrijdag 8 maart jl. vond de jaarlijkse uitreiking plaats van de beste spelers en 
speelsters van het seizoen 1990. Een wel heel late bijeenkomst en hier lagen diversE 
redenen aan ten grondslag. Een ad hoc werkgroep, bestaande uit Jan de Vos, Huub Nelis
sen en Rob van Tuyl heeft getracht in korte tijd er toch nog een officiële bijeenkomst 
van te maken met als hoofdgedachte dat de winnaars en winnaressen het middelpunt diener 
te vormen. Wegens geldgebrek werd gekozen voor het honkbalmuseum. Qua sfeer een pri 
ma locatie, maar voor een groot gezelschap minder geschikt. 
De avond werd aaneen geregen door RTL/4-commentator Andy Houtkamp en _ondanks een aanta 
minpunten mag de avond toch als redelijk geslaagd genoemd worden. De ad-hoc werkgroep 
zal omgezet worden in een definitieve werkgroep die gewoon jaarlijks het evenement 
gaat organiseren. Diverse punten zullen daarbij extra aandacht krijgen, t.w. de te kie 
zen lokatie, het uitnodigingsbeleid en de aandacht voor de sporters zelf. 
De PR-commissie heeft het plan geopperd om halverwege te bekijken wie op dat moment 
de beste pitchers, slagmensen etc . zijn. Deze mensen zullen t ijdens het spel op video
band vastgelegd worden en aan het eind van het seizoen worden de beelden samengevat. 
A la de Oscaruitreiking zullen dan spelers en speelsters genomineerd worden en het 
aanwezige publiek krijgt dan ook de genomineerde honkballer en/of softbalster op een 
scherm te zien, Dit moet de avond ook levendiger maken en voor de winnaars en winnares 
sen is het ook leuk om nog eens terug te blikken. 
De nieuwe prijzen vielen stuk voor stuk in de smaak, nu afgestapt is van medailles, 
vaantjes en in de meeste gevallen knotsen van bekers. 
Teleurstellend was de opkomst van honkbalzijde als het gaat om de winnaars. Scott Khou 
ry zat in Amerika en gelet op het aantal prijzen dat hij won, viel er een gat in de 
uitreiking. Zeer slordig was het feit dat êén van de prijswinnaars zonder bericht af
wezig was en pas arriveerde op het moment dat de prijs al aan een clubgenoot was over
handigd. Taak voor de werkgroep om met deze signalen een perfecte promotieavond in el
kaar te zetten. En natuurlijk mogen de winnaars en winnaressen niet ontbreken: 
t MEEST WAARDEVOLLE SPELER 1990: SCOTT KHOURY (Pirate s) - beste slagman 0.486 

- 19 homeruns 
- 71 RBI's (nieu1,i record) 

• MEEST WAARDEVOLLE SPEELSTER PETRA BEEK (H.C.A.\/.) - slaggemiàdelde 0.273 
- 28 RBI's 
- spelbepalend als catcher 

t HOMERUN-KING 1990 : SCOTT KHOURY (Pira tes) - 19 homeruns 
t De GUUS VAN DER HEIJDEN I-IEl10RIAL TROPHY, ingesteld door de Stichting Rotterdam Base

ball - organisator van het World Port Tournament, is bestemd voor de IEEST VEELBELO
VENDE SPELER in het Nationale team onder de 23 jaar. 
HHUlAAR 1990: RIKKERT FANEYTE (Pirates). 
Op het moment van de prijsuitreiking was nog niet bekend dat Rikkert Faneyte twee 
weken later een profcontract in Amerika zou ondertekenen. 

t MEEST VEELBELOVENDE JEUGDSPEELSTER: JANINE BLOM (Onze Gezellen}. 
, MEEST VEELBELOVENDE JEUGDSPELER RAYMOND HOF ER ( Pi ra tes) 
t tlEEST VEELBELOVENDE JEUGDHERPSTER 
t MEEST VEELBELOVENDE JEUGDHERPER 
t BESTE SLAGMAN 1990 
t BESTE SLAGVROUH 1990 
t BESTE HERPER 1990 
t BESTE HERPSTER 1990 

PETRA SMORENBURG (Pi rates} 
CHRISTIAAN RUGGEBERG (Twins} 
SCOTT KHOURY - 0.466 (83 uit 178) 
IRENE NIJSSEN (Terrasvogels} -0,344 (52 uit 154) 
ERIC DE VRIES (Neptunus)- ERA 3.05 (11W - 2L) 
ANETTE VAN OPZEELAND (Terrasvogel s) - ERA 0.39 

(24H - 0 L) 
De werkgroep heeft inmiddels ook te kennen gegeven dat er prijzen toegekend dienen te 
worden aan de beste slagman, beste 1,1erper, homerunking en meestviaardevolle speler bij 
het HERENSOFTBAL. Uiteraard dienen dan ALLE scoregegevens van het hele seizoen correct 
verwerkt te worden. 
TOT SLOT! De prijsuitreiking nieuwe stijl zal plaatsvinden op vr ijd ag 25 oktober 1991! 

15. 



Goed nieuws voor tl De vereniging COUNTY HITTERS uit Doe-
de verenigingen t inchem heeft sinds 1 maart jl. een 
en m.n. voor de nieuwe accorrmodatie in Sportpark BE-
jeugdcoaches. ZELHORST, nabij Sportpark Rozengaarde, Be-
Het boekje COACH zelhorst1veg te Doetinchem. Het telefoonnum
PLANNER is op ve- mer blijft 08340-30752 en tot slot kan ge
ler verzoek her- meld worden dat zeer binnenkort gestart 
drukt . tladat alle wordt met de bou1v van een nieuw clubhuis. 
1.000 exemplaren ,-,-•-•-• 
waren verkocht, 
bleven de aanvra- r. Sinds kort is het rayon Haarlem weer 
gen binnenkomen. geen club anner. Het roemruchte H,H.C. 
Dit door de be- . is na go7dkeuring van de ledenverga-
roemde WHITEY HER der,ng een fusie aangegaan met SPARKS, 
ZOG samengestelde Ca. 15 jaa~ geleden ontstond SPAR~S_uit een 
boek ·e ·s he er kt samensmelting van de honkbalveren,gingen 
en k~n ~00 ~ed~ H.H.C: :n SC HAA~LEM. De nieuw ontstane 

r l"' vereniging zal uitkomen onder de naam 
een. besteld worden en wel . op _de volgende WILLARD SPARKS en IHLLARD is de naam van 
manier. Stuur een kort br,efJe naar COACH-
PLANNER, Postbus 4279, 4900 CG in Ooster- de sponsor. Er_zal honkbal en softbal ge-
hout en u krijgt het binnen een paar dagen speeld worden ,n ~::,~~~;der Sportpark. 
thuisgestuurd. De kosten zijn slechts TIEN ~-------, • 
GULDEN en dat is inclusief de verzending. ~-.1\~_i __ Jl_.'i Het ZEISTER SLOT TOERNOOI 
Iedere club zou z'n jeugdcoaches b.v. een ·'.1111 ~- (herensoftbal} wordt vrij-
exemplaar kunnen geven als extra waardevol ;._..~.; dag 17 mei officieel geo-
le "bagage". IJees er snel bij want op=op! -'1'- pend en op 18 mei zal de 

"PHOENIX" eerste bal gegooid worden 
door Peter Timofeeff, ook 

m Sinds 1990 onderhoudt de vereniging wel bekend als "weennan". Het toernooi 
TEX TOWN TIGERS contacten met twee duurt tot en met 2e Pinksterdag en in iede 
Duitse honkbalclubs, t.w. het op 20 geval doen mee de teams van Phoenix, Borge 

km afstand gelegen Nordhorn en op 60 km de hout (België}, Bentwaters (U.S.A.), Lahr 
plaatselijke club uit Halle. Talloze leden (Canada} en Tsj echo Slowakije. De toegang 
van deze Duitse verenigingen hebben rege 1- is gratis en voor meer informatie kunt u 
matig wedstrijden bezocht van TTT om ook bellen met Evert Achterberg, 030-518151 
door veel te kijken veel op t e steken van (overdag} of 's avonds 03405-61033. 
technieken, taktiek, scheidsrechteren en •-•-•-•-• 
coaching. Ex-honkbalinternational Bertil . . . 
Haage heeft m.n. de afgelopen maanden een l'!1II R1kkert Faney~e naar Amerika, Dit 
aantal clinics verzorgd in Nordhorn en di- g nieuws sloeg ;,n als een bom!. ~a~t 
verse pitchers en catchers hebben de trai- . vlak vo?r de slag _met It~l,ë is 
ningen van Bert il Haage in Enschede bezocht.dit een -~evoel 197 aderlating. llaar er gaan 
In overleg met TTT werden zelfs de pakken natu~rl1Jk ook_m,nder bekende mensen naar 
in Enschede gekocht, Dit mag best eens ge- Amerika, Toch 1s het leuk ~ls een club ~ee 
noemd worden, want hier is toch sprake van 7ens verneemd dat een ex-lid succesvol :s 
ontwikkelingshulp, hulp die zelfs grens- 1n het honkbal-/softbalmekka. Neem ~~rt,na 
overschrijdend is . Klasse! ~an Westerop. B7~onnen als peanut b1J HBS 

,n Den Bosch, b1J DUCKS u,t Boxtel als pu
pil, adspirant en junior en daarna de stap 

m Maar ••••. er is nog meer te melden naar het eerste team van U.V.V. 
uit Het Oosten. Sinds 16 februari jl. Vier jaar geleden vertrok zij naar de Sta 
is Enschede in één klap maar liefst tes, trouwde met een Amerikaan en speelde 

14 gediplomeerde honkbal- en softbalcoacheseer st in Georgia en nu in Ohio in het team 
rijker. Geen geklaag van we hebben geen ka-van het Sinclair-Co1lege in Dayton, Ohio. 
der, neen, aktie! Gedurende 11 zaterdagen Vanaf eind maart tot half mei moeten 46 ! 
zijn deze mensen in de weer geweest en TEX wedstrijden afgewerkt worden. 
TOWN TIGERS heeft er 12 coaches bij en HIG ,-,-•-•-• 
TECH HITTERS twee coaches. Verder leven er ■De K.N.B.S.B. bestaat 16 maart 1992 
plannen bij TTT om de landelijke Coachcur- 80 jaar. Het is nog absoluut te vroe 
sus dit najaar naar het Oosten te halen. om over activiteiten te praten, daar 

•-•-•-•-• dit natuurlijk samenvalt met de financiële 
postie e.d. Maar toch, ••••• •• 80 jaar!! 



moJ>Pen~ 
x Twee baby's liggen naast elkaar in het 

ziekenhuis, een jongetje en een meisje. 
Mummelt het jongetje tegen het meisje; 
"Ben jij wel echt een meisje?" "Ja hoor, 
ik zal het laten zien als de zuster weg 
is." Als de zuster even later de kamer uit
loopt, trekt het meisje de dekentjes weg 
en zegt; "Kijk, ROZE SOKJES!" 

x Een Nederlandse toerist loopt door New York. 
Plotseling wordt hij aangesproken door een 
man, die hem de binnenkant van zijn jas 
laat zien en zegt; "FBI !" Daarop slaat de 
toerist zijn eigen jas open en zegt; "C&A ! " 

x Op een dag komt een Belg een kabouter tegen. 
De kabouter zegt tegen de Belg; "Je mag twee 
wensen doen!" Na lang nadenken wenst de Belg 
"Ik wou dat ik een flesje bier had dat nooit 
leeg ging." En "floep" had hij ineens zo'n 
flesje bier in zijn hand. Vraagt de kabouter; 
"En wat is nu je tweede wens?" De Belg moet 
hard nadenken maar wenst dan; "Eh ... ja, doe 
mij nog maar zo'n flesje!" 
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EIND APRIL VERSCHIJNT 

HET KINZO HONKBALJAARBOEK 1991 

Samenstelling: 

Jan van der Nat en Marco Stoovelaar 

BESTEL HET NU! 

Maak 18 gulden (incl.verzendkosten) over aan: 

J.van der Nat Honkbaljaarboek 
rek.nr. 44.69.43.592 

(AMRO Bank Leiden) 

Met het KINZO Honkbaljaarboek 1991 zit U 
op de eerste rij in het nieuwe seizoen 



lll~N Il{ 
Kun jij raden welk Mets-lid dit in haar 
jongere jaren is? 

Ik speel dus in het Daraes-team, waar mijn 
oudere zus vroeger ook in speelde. 
De foto is verder wel duidelijk genoeg. 
Weet je het toch nog niet? Kijk dan snel 
op bladzijde 2.":1-voor de oplossing. 
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STROOPWAFELAKTIE 1991. 

Net zoals verleden jaar hebben we op zaterdag 
27 april een stroopwafelaktie gehouden. 
Volgens de eerste telljngen is het prima ge
lukt. Ik schat dat we er toch+ Fl.800.= 
aan overhouden. 
Dat is dus een aardig bedrag voor de clubkas. 
Hiorhij bedank ik de leden voor hun inzet en 
ik hoop dat jullie jezullen inzetten bij een 
volgende aktie. 

20. 

Eric Lugten. 

TE:VEt.L. VAN DÏE: 
ST~WAFEL5 

GEGE.TEN H! 

LET OP_,_ BELANGRIJK ! ! ! 
--------------------

DIT SEIZOEN IS HET WEER MOGELJJK OM EEN 
KANTINEKAART TE KOPEN! 
VOOR EEN BEPAALD BEDRAG KOOP JE DUS EEN 
KAART (Fl.10,=/15,=/20,= bijvoorbeeld) 
WAARMEE JE KONSUMPTIES KUNT GEBRUIKEN 
ZONDER DAT JE GELD BIJ JE HOEFT TE 
HEBBEN! DE MENSEN VAN DE KANTINEDIENST 
SCHRIJVEN HET BEDRAG DAT JE BESTEED VAN 
JE KAART AF' EN ALS DIE VOL IS KOOP JE 
WEER E:EN NIEUWE! 

JE KUNT DE KAART ZELF OP ZAK HOUDEN, 
MAAR JE KUNT HEM OOK IN DE KANTINE 
LATEN. LET WEL: OP EIGEN RISICO!!! 



Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showroom geopend: 

Dinsdag, woensdag en donderdag 
van 13.30 tot 18.00 uur 

Vrijdag van 13.30 tot 21.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

Haven 36 tel. 01823-2334 
b~g.g. 3219 

Dl UltlTrll1IF1 

Voor uw 
gehele interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - Tel. 01823 - 3783 

)f PARTY'S 

)f BRUILOFTEN 

)f DINERS 

)f ZAKENLUNCH 

VERHUUR 
AANNEMERSMATERIEEL 

BOUWKRANEN EN LIFTEN, 
STEIGERS EN BEKISTINGEN , 
PERMANENTE EN SEMI-PERMANENTE 
BOUWKETEN EN LOODSEN, 
STEMPELS, GEREEDSCHAPPEN EN 
BEWERKINGSMACHINES . 

Materieeldienst Bergambacht B.V. zorgt 
met eigen transport voor aan- en afvoer. 
Regelt montage en demontage, opslag 
en onderhoud en zonodig ook bediening. 

TELEFOON 01825-2144 

[J~ MATERIEELDIENST 
~ ~§~2~M~1~t!!m~~ 

Telefax 01825-3480 . 



Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

oawaa 21 -SChaOnhovan 
1111100n 01823-2330 

De goedkopere vleessoorten 

zijn bij ons kwaliteitstari~f. 
Net zo goed als de luxete soorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

~;enls?~M!~onhoven 
Telefoon 01823 - 2426 

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

11QUICK PRINT 11 

Verzorgt: 

* Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen 

Alb. Plesmanstraat 1 a 
Tel. 01823 - 7075 
Lorentzhof 27 
Tel. 01823 - 3235 
Schoonhoven 

U IJ (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 



5PEURPUZZEL 
Wanneer je alle woorden hebt weggestreept, 
vormen de resterende letters een zeer be
kende naam. Alle letters worden maar één 
keer gebr uikt. 

kantinedienst pitcher knuppel beker 
scheidsrechter catcher honk coach 
wedstrydverslag slagbal bal shirt 
achterveld honkbal team veld 
binnenveld softbal lid pet 
competitie wedstryd wi,id 
voorzitter vangbal uit 
bestuur foutbal pak 
ledenwerving backstop trainer 

G A L S R E V D y R T s D E w 
D Y W M T R A I N E R L A B p 
s C H E I D s R E C H T E R I 
w R C C 0 M p E T I T I E p T 
E U A P E T L A B G A L s A C 
D U T A C H T E R V E L D K H 
s T C E D L E V N E N N I B E 
T S H H C A 0 C T T E A M s R 
R E E V A N G B A L R E K E B 
y B R G N I V R E w N E D E L 
D V O 0 R z I T T E R T I u D 
H 0 N K B A L L A B T u 0 F L 
D S H I R T p 0 T s K C A B E 
I T S N E I D E N I T N A K V 
L S 0 F T B A L L E p p u N K 

21. 
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.De H-An.DSCHOen 
Dit is het belangrijkste en duurste onderdeel 
van je honkbaluitrusting. 
Het goed gebruiken en verzorgen van de hand
schoen wordt, ondanks dat, vooral vaak door 
jeugdspelers verwaarloosd. 
Vaak wordt ook een handschoen gebruikt die 
niet geschikt is voor hun hand, dus een te 
grote of te kleine handschoen. 
De spieren van de onderarm en lengte en kracht 
van de vingers zijn onvoldoende om zo'n grote 
handschoen goed te gebruiken. Een te kleine 
handschoen kun je niet goed dicht doen. 
De meeste fouten met fielden (opvangen van 
een grondbal) worden veroorzaakt door het feit 
dat de handschoen onvoldoende wordt openge
houden als de bal erin komt. 
Beter is dus een handschoen die goed past en 
goed is te hanteren. 

Een ander belangrijk punt is; doe alle vijf 
de vingers in de handschoen en vorm een kom
metje met je handschoen. Hierdoor kun je 
beter meegeven met de bal en je hebt meer 
controle over je handschoen. Houdt hem open 
als een pannekoek. 

Teneinde een groot oppervlak te verkrijgen om 
te fielden, worden de vingers als het ware 
naar binnen gebogen. Dit is dus een horizon
tale "knik" in plaats van een vertikale. 

Verzorging; 

Houdt ,ie handschoen goed schoon, dit kun je 
doen door hem te reinigen met een vochtige 
doek. De handschoen blijft in de goede vorm 
en soepel door hem met water vochtig te ma
ken. Dit kan ook met een speciaal handschoen-



4. 

vervolg "de handschoen". 

vet, -olie of vaseline. Vergeet niet ook de 
achterkant in te vetten, deze slijt door 
kontakt op de grond (gravel). 
Om de vorm goed te bewaren kun je de handschoen 
het beste wegleggen met de binnenkant naar be
neden en wijd open in plaats van hem op te 
vullen. 

In welk gedeelte van de handschoen vang je 
de bal? 

In de palm 

Als je de bal snel moet verwerken; bij een 
dubbelspel, voor een aangooi naar een honk, 
bij het verwerken van een grondbal (fielden). 
Je vangt de bal dan "met twee handen". 

In de flap 

Als de bal goed in de handschoen moet blijven 
zitten. In de eerstehonk-handschoen, bij het 
tikken van een honkloper, bij een vangbal zon
der honklopers. Nu volgt de gooihand de hand
schoen. 



Voor een honkbalsalaris moet 
George Bush vier jaar werken 
Een . slagman met een gemiddel
de .. van één uit vijf is miljonair; 
ec.., werper die de bal met een 
·sr,elheid van 150 kilometer per 
u ur kan gooien, multi-miljo
nair. 
In het Amerikaanse profhonk
bal wordt iedere modale speler 
schatrijk. Het gemiddelde sala
ris ligt dit seizoen op 880 .000 dol
lar (1,7 miljoen gulden). Presi
dent Bush verdient een kwart 
van dat bedrag, een rector van 
een middelbare school zes à ze
ven procent ervan. Een door
snee fabrieksarbeider moet er 
vijftig jaar voor werken . 
Honkbal is big business . De be
drijfstak telt in de major league 
650 profs, die van april tot okto
ber 162 wedstrijden spelen . Met 
zijn allen verdienen ze ruim één 
miljard gulden (9945 gulden per 
wedstrijd). Koploper wordt pit
cher Dwight Gooden (New 
York Mets). Zijn contract ga
randeert hem in 1993 het re
cordsalaris van 11,2 miljoen gul
den. 
Die 'wolken krabber-salarissen' 
hebben inmiddels voor beroe
ring gezorgd in de Verenigde 
Staten. Economen zien er de 
keerzijde in van de vrije-markt
economie . Topmanagers maken 
zich zorgen. Hun gemiddelde 
inkomen lag in 1990 op 826.000 

Honkbal in de States, een 
miljarden-affaire. Foto AFP. 
dollar, 54.000 onder dat van de 
doorsnee honkballer in dit sei
zoen . Harold Poling van Ford 
Motor, topman van Amerika's 
op twee na grootste bedrijf, ver
diende vorig jaar 2,3 miljoen 
gulden. Tien spelers van de Los 
Angeles Dodgers en negen van 
de Boston Red Sox halen hun 
neus daarvoor op. 
De salarissen zijn dit jaar exor
bitant gestegen, gemiddeld met 
vijftig procent. Exper ts leggen 
de oorzaak in het instituut van 
'free agent', transfervrije spe
lers. Een speler wordt automa
tisch 'free agent' als hij zes jaar 
bij een club heeft gespeeld . Na 
·afloop van zijn contract is hij 
•.vrij om zich aan de hoogste bie
der te verkopen . 

In 1970, zonder het fenomeen 
'free :igent', lag het gemiddelde 
salaris op ruim 55.000 gulden. 
Tien jaar l:iter, vier jnar na de 
invo ering van het marktbegrip 
'free agent', was dat gestegen 
naar 617.500 gulden. Vorig sei
zoen was Robin Yount (MiJwau
kee Brewers) de enige die meer 
dan drie miljoen dollar verdien 
de. Dit seizoen zijn dat er dertig. 
De progre ssieve spiraal wordt 
ook veroorzaakt door de vrijge
vigheid van de eigenaren van 
de 26 clubs. Die kijken niet op 
een dollarcent. Vorig jaar sloten 
ze een vierjarig contract va'n 
2,85 miljard gulden af met de tv
giganten CBS en ESPN. De re
cettes groeien jaarlijks. Het ge
middelde toeschouwersaantal 
ligt tussen de 40.000 en 50.000 
per wedstrijd, de entreeprijs be-
draagt zo'n 20 gulden. . 
,,De spelers-salarissen zijn 1de· 
prijs voor een vrije-markteco
nomie" , schrijft Bud Crystal in 
zijn honkbalboek 'In Search of 
Exc ess'. ,,De vraag naar honk
baltalent is groot, het aanbod 
klein. Er zijn maar weinig men
sen die met een knuppel een bal 
kunnen raken die met een snel
heid van rond de 150 kilomet er 
per uur op hen afkomt. En er 
zijn nog veel minder mensen die 
zo'n bal kunnen gooien" . 

WACHT tltlARoM NIET LAN6ER 
C1t1 UOTE- lvORDEN VAN: 

o.H.s.v. ;Áf e-rs . 
5J Ell lAJ/CHT U Ml5XI--IIEI\J aN (i;.OUOEN ,~T f 
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UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* 
Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzo rgd . 

CONSTANT® 

c+ 

0 0 m S administraties v.o.F. 

J. c. ooms 
havenstraatse wal 56 
2871 er schoonhoven 
telefoon 01823-5324 
k.v.k. gouda 26573 

administraties , belastingen , loon a dmini s tr a tie s 



gediplomeerde anvc contactlensspecialisten 
Brillen &Contactlenzen 

Makadocenter36-2951 EJ Alblasserdam-01859-15112 
Haven 75-2871 CL Schoonhoven-01823-2328 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

~~ it~ .... . 

Diesel, Edwin, Love, Matinique 
Ciao, N.B. Company, State of Art 
IJSSELSTEIN · KERKSTA 10 TEL. (03408) 82597 

SCHOONHOVEN · LOPIKERSTR 47 TEL (01823) 5337 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

BELVÉDÈRE .« 
LEKDIJK 2 - 8 . . __ -J:.;?(.:__·~,,~:~ 

TEL. 01823-2377 - 2723 ,.,- , 

FAM. DE WIT . r•,' . ;-
. ~ ·~ 

Rabobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

HAVEN 47 - 49 - SCHOONHOVEN - TEL. 01823 - 2100 



x ... Mets nu een bunker als clubhuis heeft ... 

x ... en dat er zelfs dan nog ingebroken wordt. 

x ... er weer een stroopwafelaktie gehouden is. 

x ... er nog maar ~~n Damesteam over is van 16 
d&mes ... 

x ... er dan bij een wedstrijd nog 2teeds te 
weinig dames zijn! 

x ... we veel te wejnig copy van jullie binnen 
krijgen ... 

x ... we het liefst van elk team in ü,der 
clubblad een verslag willen. 

x ... het heel leuk is om naar een wedstrijd 
van de jongens-adspiranten te kijken ... 

x ... Gerard van Vliet daar bijvoorbeeld een 
koprol over de thuisplaat maakt. 

x ... meneer Edens heel wat voor onze vereni
ging zomaar gratis doet ... 

x ... wij hem daarvoor zeer dankbaar zijn. 

OPLOSSINGEN 

Wie ben ik? 

Speurpuzzel 

Rebu:rnen 

Patricia Lutterman. 

ME':7S. 

1 .Sabina Rozendaal 
2.Hans Maerten 
J.Mariol e i(ii)n Verhoef -., ,. 
4.Felicia Oosterling. 
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WORDT LID VAN 
HONK-EN 50FT8Al VU.ENl6/N6 

BEL NU : 

Erz.1K LuG,EN ,EL: otc913 - 5559 

-HETTLJ l<AAsscH1tTER. îEL = 01a2~ - 6ooc5 
2a. 



SPECIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

CATSBURG 
VOLVO 

Elke dag open tot 22.00 uur. 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

AUTOBEDRIJF CATSBURG B.V., 
BERGAMBACHTERSTRAAT 5 

SCHOONHOVEN . TEL 01823-3777 

voor een modieuz e bril of contactle nzen 

h.j.deerenberg 
-opticiën oogmeetkundige o.v. contactlensspecia list anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 2412 

~rant van Miet. 
voo r a l uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5 , Schoonhoven Telefoon 01823 - 5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 




