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In de laatste bestuursvergadering is besloten 
dat ons jaarlijkse barbequefeest zal plaats
vinden op zaterdag 29 juni. Houd dus allemaal 
deze zaterdagavond vrij, wij hopen dat we 
mooi weer zullen hebben. 
Wat betreft ons nieuwe veld; wel, dit is af
gelopen week met graszaad ingezaaid. Dit houd 
in dat wij er volgend seizoen op kunnen spe
len. Wat ons clubhuis aangaat; dit gaat wat 
vastere vormen aannemen en het bestuur hoopt 
jullie op korte termijn hier meer over te be
richten. 
Ook heb ik aan jullie een verzoek. Ik weet 
dat ons oude clubhuis niet veel meer is, maar 
laten we voor de nog resterende tijd met z'n 
allen proberen het zo scho 0n en opgeruimd 
mogelijk te houden. Stap dus niet over het 
vuil heen maar ruim het op! 
Er rest mij nog jullie veel speelplezier toe 
te wensen. 

De voorzitter Hans Maerten. 



Hallo Boppers! 

We zitten al weer bijna halverwege het seizoen 
(al zou je dat niet zeggen met zulk weer), en 
is de v a kantie in zicht. 
Voor sommigen zijn ook de examens achter de 
rug, dus dat wordt lekker uitblazen! 
Bij deze all e geslaagden van harte gefelici
teerd namens de redaktie. 
Helaas hebben we nog steeds niet van alle 
teams een verslag gezien. Dat wordt dus schrij
ven HER.EN! ! ! 
Wat je wel in dit clubblad kunt verwachten is; 

- Wie ben ik? 
- Een puzzel gemaakt door Ronald. 
- Rebussen. 
- Een heel interesant interview met Charles 

Urbanus, de trainer v. Neptunes ... 
... en nog veel meer natuurlijk. 
We wensen jullie weer veel leesplezier en tot 
de volgende keer maar weer. 

COPY VOLGEND CLUBBLAD 

INLEVEREN VOOR 

21, JULI 1991 

ö. 



WED8': ' T.JD-VERSLAG VAN HET DAMESTEAM 
WOEN~u AG 5 JUNI : METS D-1 - NDC D-1. 

De wedstrijd begon om half acht. We waren met 
negen vrouwen sterk. Doordat we a l eens eerder 
van NDC hadden verloren, hadden we niet echt 
veel hoop (dat was toen met 13-1 6 ). 
We begonnen in 't veld. Er waren al gauw drie 
uitjes gemaakt. Het vreemde was dat er helemaal 
geen publiek voor ons was. Waarschijnlijk kwam 
dat omdat de voetbalwedstrijd Nederland-Finland 
op TV was. Nadat deze wedstrijd afgelopen was 
stroomden de supporters het Metsveld op, en kon 
de wedstrijd pas goed beginnen. 
De punten stroomden echter niet erg hard binnen. 
Na een paar innings van foutjes en ook goede 
akties stond het 9-2. Dat is niet echt veel, 
want NDC scoorde in deze inning maar liefst 
drie punten, dus was het nu 9-5. Wij kwamen 
weer aan slag, en vijf minuten voor tijd. We 
moesten dus de tijd een beetje rekken of gewoon 
goed slaan, zodat NDC niet meer aan sla g kon 
komen. Dat deden we dus maar. Vooral onze beste 
slagvrouw deed weer erg haar best: er waren al 
twee uitjes en alle honken waren vol. Dus wat 
doet ze, ze slaat hem ver over het buitenveld 
heen en iedereen kwam binnen, zijzelf dus ook. 
Bedankt Marjolein! 
De eindstand werd 13-5 voor Mets. 
Wat ook erg belangrijk is voor een wedstrijd 
zijn de supporters. Dat is een grote onder
steuning voor het team en je doet beter je best. 
Dus supporters bedankt voor deze ondersteuning. 
En als je de tijd hebt ga dan eens bij andere 
teams kijken, daar zullen ze blij mee zijn. 



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 . 

ei Ultllf111111"1 

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 

[jbt] MATERIEELDIENST 

~ ~~~2fiM~1~!:!!m~;Y; 
Telefax 01825-3480 



G 1 . BABOK KADO-ARTIKELEN a ene REPARATIES EN OPDRACHTEN SIERADEN 

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

DDWII 28 • SCIIOOnhovan 
Talatoon 01123 -2330 

De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstari .ef. 

Net zo goed als de luxere 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 

UIT (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 



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

Ik b e n nu 2 5 ja a r, typ en teken graag. 
En mijn vriend speelt bij heren-1. 

s. 
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CH-ARLE!S 

De laatste paar jaar is er 
enorm aan me getrokken." 

URB-Anus 



Uit het maandblad "American Sports" 
door Pauline Blom met foto's van Anne van Hes. 

l ~ens een held, altijd een held. 
◄ Vroeger, in een nog niet echt grijs ver
~leden overigens, was Charles Urbanus de 

sterke man op het (honkbal)veld. De afgelopen 
jaren bewees hij die rol ook in het coachvak 
aan te kunnen. Met de vrouwen van Terrasvogels 
haalde hij in 1989 de dubbel binnen; het 
kampioenschap en de Europa-Cup. Vanaf komend 
seizoen moet Charles Urbanus bewijzen of hij 
behalve vrouwen ook mannen tot grootse daden 
kan aanzetten. 

Urbanus over Neptunes, het verschil tussen 
het coachen van mannen en vrouwen, Nijenrode 
en over zijn dubbelfunctie als clubcoach en 
assistent bij het Nederlands team. 
"Ik vind het leraarschap zo mooi, omdat ik 
denk dat je ze iets mee kunt geven. 11 En dat 
is Charles Urbanus ook van plan bij Levi's 
Neptunes, zijn nieuwste uitdaging. Maar voor
dat hij daadwerkelijk aan de slag ging, heeft 
hij gepraat, veel gepraat. Met mensen in en 
rond het team, die misschien de reden aan 
konden dragen voor het telkens weer missen 
van de karnpioensboot. 11Ik denk dat het voor
al aan de voorbereiding la g . Ze hebben 1 s 
winters altijd heel hard en goed getraind. 
Dat betekende dat ze aan het begin van het 
seizoen altijd heel sterk waren. Maar ze 
hadden problemen om dat het hele seizoen vol 
te houden. Het WK heeft bij Levi 1 s Neptunes 
denk ik ook een rol gespeeld. Het was een heel 
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Vervolg interview Charles Urbanus. 

zwaar seizoen. Uit zo'n WK kun je als speler 
in principe sterker tevoorschijn komen. Maar 
ik denk als je gaat kijken naar Neptunes, dat 
de balans negatief was." 

"Ik heb geprobeerd de wintertrainingen zà te 
organiseren dat we mogelijk aan het einde van 
het seizoen wat scherper zijn. We doen dus 
bijvoorbeeld wel aan krachttraining, maar op 
individuele basis. In de zaaltrainingen gaan 
we rustig starten, waarna we tijdens het 
seizoen volgens het normale schema door gaan 
werken." 

Urbanus beseft hoe belangrijk een goede fy
sieke voorbereiding is, maar legt tevens de 
nadruk op de mentale begeleiding. "Dat beetje 
extra. Bij honkbal gaan die twee hand-in-hand." 

"Natuurlijk is honkbal deels individueel, dat 
zit er wel in. En dat maakt het spelletje ook 
zo aantrekkelijk. Bij honkbal moet je bij je
zelf beginnen. Nadenken en de dingen doen die 
je moet doen. Dat is de basis. Maar er komt 
nog een exponent bij. namelijk het feit dat je 
ook met je teammaatjes rekening moet houden. 
En daar kun je vanuit jezelf een extra trapje 
bij zetten. Door een hele goede inzet te heb
ben, maar ook door te weten wat er op een ze
ker moment van je gevraagd wordt. Bijvoorbeeld 
bij hit-and-run of een opofferings-stootslag. 
Dan weet je dat je in principe zelf uit gaat 
om in het teambelang je medespeler een honk 
verder te helpen. Als je dat voor elkaar over 
hebt, dan denk ik dat je een echt team wordt." 

"Als ik terug kijk naar de periode bij Ter
rasvogels, ben ik niet alleen blij met de 
feitelijke successen, maar ook met de manier 
waarop ik met die meiden ben omgegaan. En nog 
omga. Dat is gewoon uniek. Zo simpel is het. 
Bij vrouwen is het vaak zo; of het gaat goed 
of het gaat niet. Als het goed gaat, is dat 
vaak een rechte lijn, maar zodra die een 



bochtje maakt, wordt er veel gepraat. Met el
kaar maar ook met andere mensen. En ik denk 
dat je als coach weet dat er iets goeds aan de 
hand is, als je ze zover krijgt dat ze naar 
jou toekomen om iets te melden. Of naar je 
hulpcoach. En dat proces was bij Terrasvogels 
aan de gang. Een vrouw er bij werkt ook posi
tief. Er zijn altijd dingen die ze liever met 
een vrouw bespreken. Wat dat betreft was 
Gerjanne Treuren een hele goeie aanvulling 
voor mij." 

"Toch heb ik getwijfeld of ik dat laatste jaar 
nog zou doen, omdat het een lastige combinatie 
was, honkbal, softbal en werk. Softbal kost 
energie, dat gaat ten koste van de tijd die j e 
met honkbal bezig kunt zijn. En ik ben iemand 
die alles graag zo goed mogelijk doet." 

"Ik begon met softbal bij Terrasvogels, omdat 
ik na veertien jaar heel sterk afstand wilde 
nemen van honkbal. En ik wilde heel graag 
coachen. Ik gaf op dat moment les op een LTS 
dus ik had eigenlijk alleen maar met jongetjes 
en mannen te maken gehad. Ik dacht dat werken 
met vrouwen een goede ervaring zou zijn. Dat 
is achteraf uitgekomen, want ik kreeg de baan 
die ik nu heb. Op Nijenrode, waar vijftig 
procent van de leerlingen vrouw is." 

~'Vrouwen kunnen in principe heel gedicipli
neerd en langdurig doorgaan met een taak. 
Mannen zoeken naar afwisseling, zijn eerder 
verveeld, maar zijn ook onafhankelijker van de 
taak die de coach stelt. Vrouwen blijven net 
zo lang doorgaan, tot jij als coach aangeeft 
dat het genoeg is. Wat dat betreft zijn ze veel 
afhankelijker. En vrouwen hebben toch wat faal
angst. Mannen gaan makkelijker met fouten om. 
Maar je moet je als softbalster realiseren dat 
je al een kei bent als je 0.300 slaat. En dat 
je dus zeven van de tien keer iets fout doet. 
Softbal is jammer genoeg vooral een spelletje 
van falen." 

"Bij Terrasvogels had ik het heel erg naar 

9. 
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Vervolg interview Charles Urbanus: 

m'n zin, maar het honkbal bleef toch ont ze ttend 
trekken. Het is de sport die voor mij de meeste 
aantrekkingskracht heeft. Ik had het gevoel dat 
ik na Terrasvogels niet h c Gzelfde bij een ander 
team zou willen doen en ik wilde graag met het 
Nederlands honkbalteam aan de slag in een heel 
belangrijk jaar. En in die tijdsbesteding was 
er geen plaats voor Terrasvogels. Op dat moment 
klopte Levi's Neptunes bij me aan. Dat beteken
de eventueel een dubbelfunctie, dat realiseerde 
ik me. 11 

"De laatste paar jaar is er enorm aan mij ge
trokken. Eigenlijk door alle grote clubs. Dat 
heb ik toen afgehouden omdat ik met Terrasvo
gels een afspraak had. Waarom wel Levi's Nep~ 
tunes? Omdat ik denk dat het een spelersteam is 
waar ik het goed mee kan vinden. Ze zijn heel 
leergierig, willen graag spelen. En wat heel 
aantrekkelijk was, is dat Neptunes op de lange 
termijn wil denken. We hebben wel het voorbe
houd g e maakt dat, als het van een van beide 
kanten niet bevalt, de overeenkomst be~indigd 
wordt. 11 

Sfeer, positieve instelling, de omgang met 
mensen. Het zijn onderwerpen die steeds op
nieuw aa n de orde komen. Die sfeer speelt ook 
ee n belangrijke rol op Nijenrode, het tot voor 
kort moeilijk toegankelijke economie-b olwerk 
in Breukelen. Een studentenwereldje, da t zich 
afspeelt op twee vierkante kilometer. Met 600 
leerlingen intern. Op twee-persoonskamertjes, 
gezamelijke maaltijden, grote sociale controle. 
"Op het moment dat je de ca mpus opstapt, st a p 
je voor een deel i n een andere wereld. Het is 
een heel mooi complex, een klein wereldje in 
de grote wereld. Met soms heel eigen n or men e n 
waarden. Je weet hoe studenten met elka a r om 
gaan, helemaal a ls het ee n kleine gem ee nschap 
is. He t is een hele aparte sfeer. Het l eu ke 



voor mij is dat ik er voor het vierde jaar zit, 
dat iedereen me kent, en dat ik heel veel con
tact met de studen ten heb." 

Van school over naar het Nederlands team, een 
onderwerp waar Cha rles Urbanus graag over praat, 
maar waar de assistent ook voorzichtig mee om 
springt. "Ik denk dat we het komend EK v i jftig 
procent kans h ebbe n om Europees kampioen te 
worden. Italië i s natuurlijk d e zwa arste te
genstander, maar Span je is de gevaa rlijk ste 
outsider. Die jongens zijn al anderhalf jaar 
inten sief bezi g, op weg naar de Olympische Spe
l en . Ze zijn d aar al voor geplaatst, hebben 
niets te verliezen. En waarschijnlijk k om je ze 
toch tegen in een halve- of kruisfinale." 

Hik denk dat we ten opzichte van Italië een 
heel ste rke pitchingstaf hebben. Er zijn tien, 
elf jong e ns die zo in het Nederlands team mee 
kunn en doen. Er is gigantisch veel jong talent, 
helem aa l als j e ~aat kijken naar de jeu gd van 
ons en van Italie. Het team dat e r nu staat is 
in principe de basis voor het EK. We willen 
toch graag van ee n vaste samenstelling uitgaan.t1 

En dan weer even als clubcoach; "Ik denk dat 
het een slechte zaak is dat de hoofdkl asse terug 
gaat van drie naar tw ee wedstrijden per week. 
Kijk allee n maar naar je pitchers. Je kunt nu 
kampioen worden met twee starters en een relie
ver, je hebt maa r ~~n catcher nodig (bidden d at 
ie zich niet blesseert) en misschien no g een 
extra infielder. Het gaat mij er niet eens zo 
zeer om het feit dat je minder we dstrijd en 
speelt, maar d at je minder start-moment en hebt. 
Dat is funest voo r jonger e spelers, di e krijgen 
op die manier de ruimte niet." 

En dan toch nog even weer dat sprongetje naar 
zijn 'tweede' liefde. "Ik denk wel eens da t ik 
nooit meer zo'n wisselwerking krijg, als bij de 
Terras voge ls het geval was. Het is zo vree md, 
allemaal individuen en die ene coac h ... Je hebt 
dicipline, maar ook plezier. Dat is een hart-
stikke mooie combinatie. 11 • 

11. 
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Vul elk blokje van negen vakjes in op de juiste 

plaats in het diagram, zodat uiteindelijk een 

ingevuld kruiswoordraadsel onstaan. 

( TIP uitknippen en neerleggen) 

s I M 

A M p 

H 0 0 
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Beste lezers, 

Ik heb begrepen dat de Mets, zoals vele ver
enigingen, met geldgebrek kampen. 
Er van uitgaande dat alle kleine beetjes 
helpen kwam ik op het volgende idee; zegeltjes 
sparen! Misschien niet echt origineel, want 
wie doet het niet. Maar soms (of meestal) moet 
je zo veel zegels hebben dat je er in je eentje 
niet komt. Waarom dan niet met z'n allen v o or 
een goed doel; METS! 
Ik noem maar even een paar mogelijkheden; 

- zegels van tankstations 
- zegels van winkels 
- zegels van koffie-, boter- etc. -merken 
- speciale akties van winkels 

Soms kun je er dan wel geen kontant geld op 
innen, maar dan is het toch mogelijk om (evt. 
met kleine bijbetaling van de vereniging) ar
tikelen aan te schaffen voor bijvoorbeeld de 
kantine. Zoals o.a. theedoeken, een verband
trommel. bepaalde apparaten .... 
Ik stuur als initiatief onze zegels mee en 
hoop dat ik met deze brief een aktie op touw 
kan zetten die in ieder geval enig succes 
heeft en jullie verlichting geeft. 

KOM OP MET AL DIE ZEGELS ! ! ! 

Een vriendin van een Mets-speler. 

Je kunt de zegels bij de redactie-leden in
leveren. Wij sparen ze dan op en plakken ze in. 
Als er genoeg zegels zijn en we schaffen er wat 
voor aan voor de vereniging dan lees je dat 
vanzelf in ons clubblad! 
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ReBussen 
Kun jij ontdekken welke METS-leden er in 
deze re bussen verborgen zijn? 
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DE HONKBALWEDSTRIJD VAN EEN LEEK: 

Ik stond al vroeg op, het was een belangrijke 
dag voor mij. 
Na mij geschoren en gedoucht te hebben, ver
zamelde ik mijn sport-spullen en vertrok in de 
sportwagen van mijn sponsor richting stadion. 
Enkele kilometers van het honkbalstadion waren 
de wegen al overvol met auto's en bussen van 
supporters die zich naar het stadion begaven, 
voor een heel belangrijke honkbalwedstrijd. 
Met veel moeite wist ik via een speciale in
gang het stadion te berijken, voor de portier 
was ik geen onbekende hij wenste mij dan ook 
een goede wedstrijd toe. 
In de kleedkamer aangekomen trok ik mijn honk
balpak aan en praatte nog wat bij met mijn 
collega's. De trainer sprak met ons over de te 
voeren taktieken, waarna wij richting veld ver
trokken. 
Onze tegenstanders waren reeds bezig met in
gooien. Na het ingooien van ons team kon de 
wedstrijd beginnen. 
Het stadion was uitverkocht. Ongeveer 30.000 
mensen genoten van een goede wedstrijd. 
De wedstrijd verliep met een gelijke stand met 
ons team als laatste aan slag. Het moment deed 
zich voor dat er drie honken bezet waren en ik 
de slagbeurt had. Daar stond ik, de werper keek 
mij aan of hij me alle pech van de wereld toe 
wenste. Het publiek keek met ingehouden adem 
toe. Alles hing van mij af. Ik zag de werper 
zijn been optrekken, als een kogel kwam de bal 
op mij af, ik sloeg ... een klap ... en badend in 
in het zweet werd ik wakker. Het was zondag
morgen en die dag was er een familietournooi 
waar ik me-voor had opgegeven. Ik dacht daarna. 
zou ik hier niet te oud en te onzeker voor 
worden. 

Een 52-jarig lid. 

16. 
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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. 63, d.d. 6 juni 1991 
Het verloop binnen de verenigingen van secretarissen en wedstrijdsecretarissen is enonn! 
Grote clubactie weer van start. Het spotlicht deze keer gericht op CARIBE uit Groningen 
en A.O.O. uit Oen Haag. Elders in het Weekbericht een Evenementenkalender. De wedstrijden 
van Oranje (honkbal) tijdens het World Port Tournament en het Europees Kampioenschap en ••• 
een persbericht inzake softbal. 

PERSBERICHT ~langen leiden tot een beter samenhangend 

Santpoort, 30 mei 1991. 
Binnen de softbalgeledingen van de KNBSB is 
besloten een speciale structuur op te zet
ten, gericht op topsportbevordering en -ont
wikkeling. 
Onder verantwoordelijkheid van het bondsbe
stuur zal worden gevormd een TOPSPORTRAAD 
SOFTBAL. 
In deze Topsportraad Softbal zal een samen
hangend beleid worden uitgezet over zaken 
als: 
• invoering van een topliga softbal; 
• de competitie boven de in 1992 in te voe

ren districten, zijnde de Hoofdklasse en 
de Overgangsklasse; 

• top-indoorsoftbal; 
• het Europees Kampioenschap Softbal dat in 

1992 in Nederland zal worden gehouden. 
In de topsportraad zullenalle direct betrok
kenen en belanghebbenden vertegenwoordigd 
zijn, t .w.: 
• de Hoofd- en Overgangsklasseverenigingen; 
• de speelsters; 
• de coaches; 
• de scheidsrechters. 
De raad zal êên of meer organen kiezen om 
het beleid verder uit te werken en uit te 
voeren. Deze organen kunnen commissies in
stellen die als advies- of instemmingsorgaa, 
of als uitvoerende werkgroepen functioneren. 
Uitgangspunt zal zijn het werk dat in de 
laatste twee jaar is gedaan in het kader va 
het KNBSB-meerjarenplan en dat onder meer 
heeft geresulteerd in een model voor een 
topliga softbal. 
Uiteraard zullen de belangen van het Natio
nale team en Jong Oranje in deze nieuwe 
structuur vertegenwoordigd zijn. 
Met de instelling van deze topsportraad kan 
een betere afweging van de verschillende 

beleid, . 
Recent overleg tussen leden van het bondsbe
stuur van de KNBSB en de topclubs heeft gere
sulteerd in deze positieve stap die wordt be
schouwd als één die het softbal een nieuw 
perspectief geeft. 
Voor meer infonnatie kunt u zich wenden tot 
bondsbestuurslid Dick Bliek, telefoon privê 
03407-1781 en telefoon werk 03480-24700. 
ElNDE PERSSERICHT E=!====a BdB/6-6-1991 

ORANJE 
Op 19 jun, speelt het Nederlands honkbalteam 
nog een keer tegen de Outch All Stars in het 
Pim Mulierstadion, aanvang 20.00 uur. 
In het WORLD PORT TOURNAMENT in Rotterdam 
komt Nederland uit op: 
vr. 5 juli, 19,30 uur tegen BALTIMORE JOHNIE 
za. 6 juli, 13,30 uur tegen CURACAO 
zo. 7 juli, 13.30 uur tegen HAVANA 
wo. 10 juli, 19.30 uur tegen CANADA 
EUROPEES KAMPIOENSCHAP IN !TALIE 
vr. 2 aug. in Caserta tegen België 
za. 3 aug. in Rome tegen Engeland 
zo. 4 aug. in Nettuno tegen Spanje 
ma. 5 aug. rustdag of eventueel inhalen 
di. 6 aug, in Montefiascone tegen nr. 2, gr. 
wo. 7 aug. in Nettuno tegen Italïe 
do. 8 aug. in Nettuno tegen Italië 
vr . 9 aug. in Nettuno tegen Italië 
za, 10 aug, in Nettuno tegen Italië 
zo. 11 aug. in Nettuno tegen Italië 
Zoals bekend zal de Europees kampioen deelne
men aan de OLYMPISCHE SPELEN 1992 in Barcelon 
waar honkbal voor de allereerste maal een of
ficiële medaillesport is. De spanning stijgt! 
Op 28 mei leidde scheidsrechter FRED VAN GRO
NINGEN SCHINKEL zijn 500-ste hoofdklassewed
strijd en heeft daarvoor het BONOSONDERSCHEI
OINGSTEKEN uitgereikt gekregen. 



BEURS 
Van 18 t/m 21 april 1991 

' werd de VOORJAARSBEURS in 
.· het Martinihalcentrum te 

Groningen gehouden. Aan 
deze beurs werd ook deelg 

,nomen door de vereniging 
CARIBE uit Groningen. 

In samenwerking met het Bleesingfonds, de 
Landelijke Jeugdcoomissie, Rayon Het Noor
den, de landelijke PR-coomissie en Top 
Sport International (Kenko) heeft een 30-
tal mensen van Caribe keihard gewerkt om 
onze sporten te promoten en m.n. de aanwe
zige slagtunnel zorgde voor zeer veel aan
dacht van het langslopende publiek en hon
derden mensen hebben dan ook daadwerkelijk 
in de slagtunnel kennis gemaakt met het 
facet slaan. Ca. 15.000 bezoekers bezoch
ten dit noordelijke evenement. 
Naschrift PR-co11111issie: De landelijke PR
commissie ontvangt vrij regelmatig uitno-

•••
•. --~·-·•.... digingen van beursexploitantei 

• om deel te nemen aan een eve-
! 1 nement. Soms heeft het niets 
c AR I BE met sport van doen, dus 1 igt 
een afwijzing voor de hand. Maar diverse 
malen per jaar gaat het om echte sportbeur 
zen in alle delen van Nederland. 
Men gaat er binnen de KNBSB nogal eens van 
uit dat de PR-co11111issie alles wel even zal 
regelen, maar zo is het natuurlijk niet. 
De uitnodiging hoort terecht te komen bij 
het betreffende rayon (noot: volgend jaar 
dus het district) en daar zal de coördina
tie dienen plaats te vinden. Het rayon 
schakelt al dan niet de aldaar gesitueerde 
clubs in en gaat dan ook verschillende gel 
dingen van de bond benaderen voor onder
steuning, dus uiteraard ook de PR-corrmissi 
van de KNBSB. 
De organisatie van Caribe heeft e.e.a. pri 
ma opgepakt en heeft ook steun vanuit dive 
se geledingen van de KNBSB ontvangen, 
Een belangrijk aspect dat de PR-co,,,,: i ssie 
al twee jaar -intern- uitdraagt, wordt nu 
ook onderschreven door de PR-functionaris 
van Caribe, nl. je sporten verkopen met 
een stand, wat folders en een videootje 
is volledig achterhaald. 
Vrijwel iedere bond heeft of huurt een 
stand, iedere bond heeft foldermateriaal 
en iedere bond heeft wel een videoband met 
beelden van de betreffende sport. Daardoor 
is er sprake van een grote eenheidsworst 
waar het belangstellende publiek niet meer 
koud of warm van wordt. Toch heeft de 
bond wel degelijk een goede mogelijkheid 
om de honkbal-/softbalsport te promoten, 
nl. door gebruik te maken van een demonta-
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bele slagtunnel met werpmachine. Demonstra 
ties en het zelf mogen slaan in de tunnel 
heeft een magische aantrekkingskracht op 
mensen en bovendien oogt het ook nog eens 
spectaculair. 
Tijdens de grote SPORTIEF'89-beurs in Ut
recht werd door het NOS-journaal aandacht 
besteed aan dit evenement. Wat kwam er 
uitgebreid in beeld? De slagtunnel van 
de KNBSB met alles erop en eraan. 
De PR-conmissie is er dan ook voor de vol
le 100% van overtuigd dat de aanschaf van 
een complete demontabele slagtunnel een 
verantwoorde uitgave is die zichzelf indi
rect kan terug verdienen. We komen hier 
in een later stadium op terug. De firma 
Top Sport International (Kenko-leverancier 
stelde de tunnel -opnieuw- ter beschikking 
maar dit mag de KNBSB er niet van weerhou
den om zelf tot aanschaf over te gaan. 

SPOT OP: 

De Komst van een nieuwe sponsor bij A.D.O. 
heeft geleid tot allerlei vernieuwingen 
en ook op PR-gebied ligt de club voor 
op de meeste hoofdklassers. Om meer publie 
naar de Escamp lil te krijgen heeft A.D.O. 
in samenwerking met sponsor Install Data 
een grote actie op touw gezet. leder ADO
lid die een betalende bezoeker meeneemt 
naar een thuiswedstrijd ontvangt een zegel 
en de zegels kunnen in een boekje geplakt 
worden. Heeft men 35 zegels geplakt, dan 
ontvangt men bij inlevering van het volge
plakte boekje f 25,--. Maar •••••• me~ kan 
ook doorsparen en meedingen naar een reis 
naar Parijs. 
Een origineel idee en we zijn dan ook zeer 
benieuwd of deze actie meer publiek trekt. 
Misschien is dit ook voor andere verenigin 
gen een idee c.q. aansporing om. iets derge 
lijks op touw te zetten. 
Er wordt noga 1 ,.,..,., geklaagd over de hoge 
bonds-/clubco·· i. ies, maar hier kun je 
een deel toch terugverdienen, al heef 
niet elke vereniging de mogelijkheid om 
entree te heffen. Maar •••••••• nadenken 
over e.e.a. kan altijd tot iets leiden! 



VERLOOP HERENSOFTBALSECR4 (116 clubregistraties) 
, ongewijzigd: 53 (46%) 

Eind april 1991 heeft de PR-conrnissie een • gewijzigd : 63 (54%) 
brief ge~tuurd aan alle secretariaten.van HERENSOFTBALWEOSTR SECR. (ll6 clubreg.) 
de veren1gingen, zoals staan venneld 1n het , ongewijzigd· 57 (4911 
onlangs verschenen ADRESBOEK KNBSB 199!. , gewijzigd : 59 (51%) 
Daarnaast hebben ook de clubbladredact1es, · 
voor zover bekend bij de PR-c01T111issie, deze TOTAAL MUTATIES HERENSOFTBAL 122/132= 52,61 
brief ontv~ngen. SECRETARIAAT PEANUTBAL/RECREATIESPORT 
Na een kle1ne maand hebben 35 van de 220 (131 clubregistraties) 
clubs gereageerd op het verzoek van de . . . 
PR-c011111issie om duidelijk aan te geven of • onge~1~z,gd: 62 (47%j 
het redactie-adres nog juist, Of om juist • gew~zigd • 69 (53% 
een nog niet bekend redactie-adres op te TOTAAL MUTATIES RECR.SPORT: 69/131 = 53% 
geven. Verder werd er in de brief gesproken 
over informatie-verstrekking e.d. 
In een volgend bulletin komen we hier op 
terug, want het is natuurlijk prachtig om 
een conrnunicatieplan goed te keuren, maar 
als de meeste informatie niet of niet tij
dig op de goede plaats komt binnen de bond 
en/of de verenigingen, dan is er nog veel 
werk te verrichten. 
Het zeer grote aantal wijzigingen van club
bladredacties was voor de PR-conrnissie aan
leiding om de aandacht ook eens op de secre 
tariaten en wedstrijdsecretariaten van de 
clubs te richten en de PR-conmissie kan er 
kort over zijn, we zijn nogal geschrokken. 
Onderstaand een overzicht van het verloop 
van clubfunctionarissen in deze functies 

01 als bron heeft centraal gestaan het Adres
boek 1990 vs het Adresboek 1991. 
Opgenomen clubs in Adresboek 1990: 218 
Opgenomen clubs in Adresboek 1991: 220 
In het Adresboek 1991 ontbreken de gegevens 
van: Amigo - Animals - Astros - Batters -
BSM - Shock - s.o.A. - Texla - Vriendschap
Zeeuwse Honk - Little Rock - Peattown Pep
pers - D.Z.B. - Key Town Hitters - Knicker
bockers. (Totaal 15 clubs reageerden niet 
op het verzoek van het Bondsbureau om de te 
publiceren informatie tijdig in te sturen). 
HONKBALSECRETARIAAT (170 clubregistraties) 
• 'Jngew1jzigd: 95 (56%) 
• yewijzigd : 75 (44%) 
HONKBALWEDSTR,SECR. (170 clubregistraties) 
• ongewijzigd: 111 (65%) 
• gewijzigd : 59 (35%) 
TOTAAL MUTATIES HONKBAL: 134/340 = 39,4% 

SOFTBALSECRETARIAAT (190 clubregsitraties) 
• ongewijzigd: 101 (53%) 
• gewijzigd : 89 (47%) 
SOFTBALWEDSTR.SECR. (190 clubreg .excl.HSB) 
• ongewijzigd: 110 (58%) 
• gewijzigd : 80 (42%) 
TOTAAL MUTATIES SOFTBAL: 169/380 = 44,5% 

Tellen we nu al deze mutaties binnen de 
verenigingen bij elkaar, dan zien we dat 
er van de 1183 geregistreerde clubfunctio
narissen maar liefst 494 zijn vervangen 
door anderen en dat is 42% !!! van het to
taal. 
Deze "omloopsnelheid" is dermate hoog dat 
voorzichtig geconcludeerd kan worden dat 
in 2 A 3 jaar ca. 90% van de functionaris
sen.het werk weer heeft neergelegd, onge
acht de (club/privé-achtergronden). 
De clubcontinuiteit staat hiermee onder 
zware druk, want een dergelijk verloop is 
er ook bij de clubleden zelf en dan 
hebben we het nog niet gehad over het tech 
nisch kader e.d. 
Maar de PR-conrnissie heeft nog wat gegeven• 
verwerkt. Van de 205 clubs (excl. de 15 
die geen gegevens inzonden) geven 135 club• 
een terreinconsul op met vermelding van he1 
telefoonnunrner, zodat bij slecht weer con
tact gezocht kan worden om onnodig reizen 
te voorkomen. Maar liefst 70 clubs (34%) 
heeft geen opgave gedaan. 
Maar het Bondsbureau heeft deze keer ook 
aan de verenigingen gevraagd wie de coör
dinator Public Relations van de vereniging 
is. 122 clubs (60%) hebben nu een man/vrou1 
opgegeven en de verdere gegevens staan dan 
ook in het Adresboek vermeld. Maar liefst 
83 clubs (40%) hebben blijkbaar geen PR
functionaris. 
Pikant detail! 122 clubs hebben een PR
medewerker opgegeven. Na een maand hebben 
slechts 35 clubs gereageerd op de PR-brief 
Is hier sprake van "ruis" op de corrmunica
tie-/informatielijn? 
Dit was geen opbeurend verhaal, maar de PR 
commissie is van mening dat deze informatit 
moet kunnen in de hoop dat het licht bij 
een aantal clubs gaat branden. We zijn be
nieuwd naar het vervolg van een.en ander. 
Mocht u willen reageren, dan gaarne schrif 
telijk naar het redactie-adres van de PR
comnissie van de KNBSB: 

1.9. 



YOC)l:AlDIIICUINl 
YIIINIGWGIN 

Voor de 14e maal gaat de 
GROTE CLUBACTIE van start. 
Clubs die al eens eerder 
hebben meegedaan, hebben 
via de penningmeesters al 
de nodige informatie ont
vangen. 
Voor nieuwe aanmeldingen 
en/of informatie kan men 
zich wenden tot: 

NATIONALE STICHTING GROTE CLUBACTIE, Post
bus 440, 5000 AK Tilburg, telefoon 06-8382. 
De Grote Clubactie wordt elk jaar georgani
seerd in samenwerking met 160 regionale 
kranten, verspreid over heel Nederland en 
de TROS. Doel is extra geldmiddelen te ver
werven voor al die verenigingen in Neder
land, die zich bezig houden met vrijetijds
besteding. 
De deelnemende verenigingen krijgen tenmin
ste 80% van de opbrengst van de lotenver
koop direct zelf in handen. In 1990 was dat 
meer dan f 12.500.000,-- !! 
Het deelnemerscontract kan tot uiterlijk 6 
september 1991 ingestuurd worden en dan 
dingt uw vereniging ook nog mee naar de 
z.g. SURPRISEPOT. Daarin maakt uw club kans 
om de gemaakte winst die de vereniging ge
maakt heeft met de verkoop van loten, ver
dubbeld te krijgen. 
De Grote Clubactie 1991 kent een prijzenpot 
van meer dan f 1.800.000,--, verdeeld over 
ruim 9.000 prijzen. De eerste prijs is 
f 100.000,-- belastingvrij. 
De uitslagen worden landelijk gepubliceerd 
en ook zal de TROS weer een avondprogramna 
wijden aan deze actie. 
Ongeveer 55% van de clubs die bij de KNSSB 
zijn aangesloten doen mee en de vraag is 
waarom die overige 45% niet mee doet. 
Op één verkocht lot van f 5,-- verdient de 
club f 4,-- (= 80%), Kortom, ook uw club 
kan deze extra inkomsten best gebruiken, 
of niet soms! 

IN HET KORT 
Op 7 juni werd door de Nationale School 
voor Toerisme en Verkeer een grote school
sport-Olympiade georganiseerd dat deel uit
maakte van een 25-jarig jubileumprogramma 
van de Hogeschool. Op het veld van JEKA 
speelden 25 teams van 9 verschillende scho
l en peanutba 1 op 5 verschi 11 ende ve 1 den. 
Dit soort evenementen moet kunnen leiden 
tot een ledengroei en ••• het begint bij de 
peanuts. 

Op 24 april is een complete pagina van de 
Twentse honk- en softbalverenigingen in een 
oplage van ca. 200.000 ! exemplaren meege
gaan in de weekbladen van de Twentsche 
Courant. Het bet rof i r 
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Tex Town Tigers uit Enschede. Deze vereni 
ging is toch al erg actief. Zo werd op 28 
april een uur durende special over TTT 
uitgezonden op Radio Enschede. Hier zou
den veel meer clubs voordeel uit kunnen 
halen, want vaak zit de regionale omroep 
te springen om informatie/nieuws. 

Het lijkt wel of half honk- en softballen 
Nederland z'n heil buiten de grenzen zoek 
want m.n. Canada, Amerika, België, Italië 
en Tsjecho-slowakije zijn "in". 
Maar de vereniging Alphians kreeg voor de 
verandering een RUSSISCH meisjessoftbal
team op bezoek. In het clubhuis was een 
speciaal winkeltje ingericht waar de jong 
Russische meisjes zelf meegebrachte arti
kelen konden verkopen om zo de kosten 
enigszins te drukken. Het was voor hen 
het eerste contact met een West-Europees 
land en zij waren m.n. zeer verrast (lees 
verbaasd!) over de vele mogelijkheden die 
in Nederland ter beschikking staan. 

Dezelfde vereniging ALPHIANS bestaat al
weer 15 jaar. Veel ouder is de vereniging 
ROEF!'1"iiit Moergestel en het aloude LAAK
KWARTIER uit Den Haag maakt de 50 jaar 
vol. Gelukgewenst en veel succes voor de 
toekomst. 
Het ook al genoemde JEKA uit Breda opent 
op 8 eng juni haar nieuwe complex LAGE 
KANT. Altijd weer een feestelijk feit. 

RTL/4 is weer bezig met een cyclus van ca 
13 honkbalwedstrijden op de TV en geluk
kig zijn de aanvangstijden op de zondag
avond wat het sportprogramna betreft wat 
naar voren gehaald, waardoor de kijkdicht 
heid fors is toegenomen. 
Dezelfde omroep heeft thans ook twee Te
leText-pagina's ingeruimd voor softbal
informatie. In een volgend bulletin krijg 
u de exacte paginanumners, maar u kunt 
ook eerst de index oproepen en dan ziet 
u vanzelf de gedetailleerde pagina's. 

De kleine vereniging STARLIGHTS heeft ook 
initiatieven ontwikkeld om meer mensen te 
interesseren voor onze sporten en een keu 
rige wervingsbrochure moet daar mede toe 
bijdragen. 

Op 15 mei jl. werd een persbericht uitge
geven met het bericht dat Pat Wil lis (USA 
de nieuwe bondscoach was geworden van het 
Nederlands softbalteam, als opvolgster va 
Diane Schumacher. Op 23 mei jl. kon een 
volgeng persbericht me11en dat ze alweer 



moPPeng 
x "Papa, ik wil trouwen." deelt het zoontje 

van vier aan zijn vader mee. "Trouwen? Met 
wie dan?" "Met oma" zegt het jongetje. 
"Maar je kunt toch niet met mijn moeder 
trouwen?" zegt de vader. Antwoord de jongen; 
"Waarom niet, jij bent toch ook met mijn 
moeder getrouwd!" 

x Een missionaris loopt in de jungle van het 
ene dorp naar het andere. Plotseling staat 
hij oog in oog met een leeuw. Sidderend valt 
de man op zijn knieën en bidt de sterren van 
de hemel. Na een poosje gluurt hij opzij 
naar de leeuw en ziet dat het beest ook op 
z'n knieën ligt. De missionaris slaat zijn 
ogen ten hemel en zucht; "Oh heer, ik dank u 
wel!" Waarop de leeuw brult; "Mond houden, 
zie je niet dat ik bid voor mijn eten!" 

x Een woedende dame komt bij de juwelier; "Het 
is een schande! U verkocht me dat dure heren
horloge en vertelde me dat mijn man er rustig 
mee kon gaan zwemmen." "Maar dat is ook zo, 
mevrouw." werpt de juwelier ertussen. "Oh ja? 
J\Tou hij is verdronken!" 

,,,. .... · 

·., ::i~~~~-;j~\> .. ~~:::-...... 
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VANGEN ( FIELDEN ) 

voorbereiding 
1. 
HET POSITIE KIEZEN. 
De positie is afhanke
lijk van de situatie 
in de wedstrijd, veld, 
de slagman en je eigen 
defensieve mogelijk
heden. 

2. 
UITGANGSHOUDING. 
Vóór de worp van de 
werper neemt men de 
ontspannen atletische 
houding aan. Voeten 
gespreid, knieën ge
bogen, rug recht, hoofd 
mnhoog, gewicht op de 
"ballen" van de voeten, 
handen op de knieën. 

3. 
BEWEGING NAAR DE BAL. 
Haal de handen van de 
knieën. Ga voorwaarts 
op de worp en sprint 
in de richting van de 
bal zodra je ziet waar 
deze komt. Indien de 
bal recht over je 
heengaat, draai dan 
naar de kant van de 
gooihand en loop naar 
achtér E:n. 
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aktie 
l. . 
GRONDBALLEN FIELDEN. 
Zorg voor lichaams
kontrole bij het bena
deren van de bal. 
Benen gespreid houden, 
hoofd omlaag en handen 
voor. Vang de bal op 
het hoogste punt van de 
stuit of op het laagste 
punt. 

2. 
HOGE BALLEN VANGEN. 
Houdt de voeten gespreid 
en vang de bal boven de 
riem met de duimen naar 
elkaar. Ballen onder de 
riem vangen met pinken 
bij elkaar. Hoge ballen 
vangen aan de kant van 
de gooiarm om snel in de 
gooipositie te kanen. 

3. 
DE BAL VANGEN. 
De ellebogen lichtge
bogen en geef iets mee 
met de handen zodra de 
bal in de handschoen 
komt. 

slot 
1. 
BRENG DE BAL NAAR DE RIEM. 
Beid!:: handen gaan naar de 
riem terwijl je de bal 
uit de handschoen pakt. 

2. 
VASTHOUDEN VAN DE BAL. 
Houdt de bal "stevig" 
vas t , bij voorkeur dwars 
op de naden, terwijl je 
je voorbereidt om te 
gaan gooien. 

3. 
VOORBEREIDEN OM TE GOOIEN. 
Zet de voet, aan de kant 
van de gooiarm, dwars 
terwijl je weer in balans 
komt. Pak de bal in de 
gooihand en kijk naar het 
doel over je vo rstc 
schouder. 



GOOIEN 

voorbereiding 
1. 
DE GREEP. 

De duim moet tegenover 
de vingers op de bal 
liggen met enige ruim
te tussen de bal en de 
handpalm. Houdt de bal 
"stevig" vast met de 
vingers dwars op de 
naden. 

2. 
Itl BALANS KOMEN NA HET 
FIELDEN. 

Bij korte snelle aan
gooien de 'stap en 
sprong' methode ge
bruiken. Voor langere 
aangooien de 'drie
stap' methode gebruiken. 

3. 
PIVOTVOET. 

Zet de voet aan de kant 
van de gooiarm dwars op 
de gooirichting en 
richt de voorste schou
der naar het doel ter 
voorbereiding om te 
gooien. 

aktie 
l. 
DE STAP. 

Stap direkt in de rich
ting van het doel, 
waarbij de uitstap
voet naar het doel 
gericht is, knieën iets 
gebogen houden. 

2. 
DE ARMAKTI E. 

Breng de gooiarm via 
beneden, achter, naar 
omhoog nadat de bal uit 
de handschoen is gepakt 
ter hoogte van de middel. 

3. 
BEWEEG IN DE RICHTING 
VAN JE DOEL. 

Zet krachtig af met de 
pivotvoet en laat de bal 
los als de werphand ter 
hoogte van het hoofd is. 
Houdt de elleboo~ van de 
werparm boven de schou
der tijdens de gooibewe
ging. 

slot 
1. 
DE UITSTAPVOET. 

Stap zodanig met de uit
stapvoet dat je bij de 
landing in balans blijft. 

2. 
HET LOSLATEN VAN DE BAL. 

Laat de bal los met een 
natuurlijke 'knik' van de 
pols en vervolg de bewe
ging in de richting van 
het doel. 

3. 
"FOLLOW - THROUGH" 

Beweeg de gooiarm door in 
de richting van de grond 
naar de handschoenkant, 
buig het bovenlichaam en 
kom in balans. 



SLAAN 

voorbereiding 
1. 
DE JUISTE KEUZE VAN DE 
KNUPPEL. 
Grootte en sterkte van 
de speler bepalen de 
lengte en gewicht van 
de knuppel. In het al
gemeen geldt; hoe 
lichter de knuppel hoe 
sneller men met de 
knuppel kan zwaaien. 

2. 
DE GREEP: 
Neem de knuppel in de 
vingers en houdt deze 
stevig vast, maar niet 
knijpen. 

3. 
DE STAND. 
Je moet komfortabel in 
balans staan, de voeten 
op schouderbreedte en 
de knieën iets gebogen. 
Het gewicht op beide 
voeten (op de 'ballen') 
de handen tussen borst 
-en schouderhoogte. De 
ellebogen lichtgebogen 
en vrij van het 
lichaam. 

aktie 
1. 
BEWEGING OP DE WORP. 

Draai iets in (in de 
richting van de thuis
plaat) waarbij de voor
ste schouder wat meer 
onder de kin komt. Breng 
de knuppel iets naar 
achteren en houdt het 
gewicht voornamelijk op 
de achterste voet. 

2. 
DE STAP. 
Een kleine lage stap, 
met de voorste voet, in 
de richting van de pit
cher . S~ap alsof je op 
dun ijs stapt. 

3. 
DE ZHAAI. 
Zet krachtig af van de 
achterste voet (hiel 
omhoog) zodra je besluit 
te gaan Sl3an. "Gooi" de 
knuppel tegen de bal en 
strek de armen. Blijf 
naar de bal kijken. 

slot 
1. 
KONTAKT MET DE BAL. 

Na het raken van de bal 
d (i polsen draaien zodat 
de bovenste hand over de 
onderste hand rolt. 

2. 
"FOLLOW - THROUGH". 
Laat de knuppel op natuur
lijke wijze tegen de voor
ste schoud~r eindigen na
dat je de pol sen hebt ge
draaid. 

3. 
HET SLAGPERK VERLATEN. 

Na de "follow- th rough" de 
knuppel achter je laten 
vallen en krachtig afzetten. 
De eerste passen moeten 
klein zijn. 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
· Albrecht Beyi,nggracht 44 

Schoonhove n. 

Telefoon 01823-2566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

9~ 
OUDSHOORN 
Hàven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01B23-6768 

De GROOTSTE 
spse/go«J-speclssJzsak 

.-an de 

KRIMPENER WAARD 

~~~~ 

,,Ö€ OV€Qkant" 

de ruijter 

~ 
PAPE NDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent ) 

SLIEDRECl+f Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopiker s traat 2 

a. van enqelen 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823- 3140 b.g.g. 5130 

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



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 



HONKLOPEN 

voorbereiding 
1. 
HET STARTEN VANUIT HET 
SLAGPERK. 

Een juiste slagtechniek 
als voorbereiding voor 
een goede start naar 
het le honk. Laat de 
knuppel vallen na een 
goede "follow through" 
en zet krachtig af met 
de achterste voet. 
Blijf laag. 

2. 
flET AFSTAND NEMEN VAN 
HET HONK. 

Neem een ontspannen, 
atletische houding aan, 
voeten uit elkaar, 
lichtgebogen knieën,rug 
recht, hoofd op, ge
wirht op de "ballen" 
VHn de voeten en de 
armen ontspannen voor. 

3. 
HET STARTEN. 

Val in de richting van 
het volgende honk en 
zet krachtig af met 
korte felle passen, 
lichaam laag houden. 
Probeer de bal "op te 
pikken" door op de 
tweede pas naar de 
slagman t e kijken. 

aktie 
1. 
EEN GOEDE BALANS. 

Tijdens het lopen het 
lichaamsgewicht boven de 
voeten houden, rug recht 
en hoofd ontspannen om
hoog houden. Bovenlich
aam schuin naar voren 
alsof iemand je vast
houdt bij de heupen. 

slot 
1. 
HET DOORLOPEN BIJ HET lE 
HONK. 

Kijk naar het honk en 
stap er 6ovenop. Maak 
geen sprong maar loop 
door en passeer het honk 
tot enkele meters. 

2. 2. :-
DE ARM -EN SCHOUDERAKTIE. HET "RONDEN" VAN DE HONKEN. 

Houdt de schouders recht 
en beweeg de armen ge
lijkmatig voorwaarts en. 
achterwaarts met de 
stappen die je neemt. 

3. 
DE BEENAKTI E. 

Krachtige knie-inzet en 
strek en achterste been 
volledig nadat het voor
ste been hoog opgetrok
ken is. Loop in een 
rechte lijn en maak je 
passen groter. 

Hang met het lichaam in de 
bocht, st ap op het honk eh 
zet krachtig af in de rich 
ting van het volgende honk. 

3. 
HET SLIOEN. 
Op ontspannen wijze landen 
op een gebogen onderbeen, 
ruim voor het honk, handen 
omhoog houden en de kin op 
de borst. 

25. 



ROTTERDAM 
BASEBALL 
WORLD PORT TOURNAMENT 

HAVANAC 

RADIO 
RIJNMOND 

Vuk#NJ 

EDERLANDS TEAM 
CANADA • CURAÇAO 

INFO-TELEFOON 
vanaf 1 mei 

2'010 -4150105 

SPECIAL EVENT: 
Zondag 7 Jull 19.30 uur 

MAJOR LEAGUE ALUMNI 
tegen 

DUTCH " USA" ALL STARS 

Neptunus Honkbalstadion Abraham van Stolkweg Rotterdam -

rn 
1

. AOTHAOAM 
~ecrea i e 

0 Port of "'""''""'''' 
d 

11:"Tuh,·, lrii l 
~ Rot t er am Hntter, la 111 !!kfï 
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) TTERDAM 
BASEBALL 
WO(,U} 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 

COPY SERVICE 

- 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 nr. 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, FI. 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 teY"•'horlrukking 

Schiedam: Bloemr;r,- qn Corona 
Den Haag: Europea,, Gcseballcentre Neuteboom 

h.s.v. lnstall Data ADO Honkbalstadion 
mevrouw H.Volkerijk 

Haarlem: Tolo-en plaatskaartenspecialist 

Oosterhout: 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 
Veenendaalkade 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 FI. 7 ,50 voor tiet aangetekend retour zenden over te maken op . 

ii 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 



--- Evenementenkalender 1991-----

2B. 

07/06 t/m 09/06: 
07/06 
11/06 t/m 16/06: 

11-06 t/m 16-06: 

02-07 t/m 14/07: 

03-07 t/m 07-07: 

05-07 t/m 14-07: 

05-07 

1nternationaa1 Herensoftbaltoernooi DSC'74 (Haarlem) 

School-Olympiade complex JEKA (Breda) 
Europatup Honkbal voor landskampioenen (NICOLS) te 
Parijs (Frankrijk) 
Europacup Honkbal voor bekerwinnaars (NEPTUNUS) te 
Skelleften (Zweden) 
Intercontinental Cup te Barcelona (Spanje) 
Base- and Softbal! Series 1991 bij Robur'58 (Apeldoorn) 

4e World Port Tournament in het honkbalstadion van 
Neptunus te Rotterdam. 
Wedstrijd van Major League Alumni-team tijdens het WPT 
met beroemde ex-Major League-spelers 

08-07 t/m 14-07: Europees Honkbalkampioenschap voor Cadetten te Agen 
(Frankrijk) 

15-07 t/m 19-07: Trainingskamp Papendal voor Nationale Damessoftbalteam 
13-07 t/m 21-07: Europees Honkbalkampioenschap voor junioren te Livorno 

Luca en Masa (Italië) 
20-07 t/m 28-07: Haarlemse Softbah,eek in het Noordersportpark met o.a. 

deelname van Nederland, Italië en Chinese Taipei 

25-07 t/m 05-08: Deelname van een door de landelijke Jeugdcommissie 
geselecteerd honkbalpupillenteam aan een Wereldtoer
nooi in Tokio (Japan). Deelname: 24 landen 

27-07 t/m 04-08: Wereldkampioenschap honkbal voor junioren te Branden 
(Canada) 

03-08 t/m 11-08: EUROPEES KAMPIOENSCHAP HONKBAL te Rome, Nettuno, Caser 
ta, Montefiascone (Italië). De winnaar van het EK zal 
naast gastland Spanje deelnemen aan de OLYMPISCHE SPE
LEN'92 te Barcelona. 

19-09 t/m 22-09: Europacup softbal voor landskampioenen te Rome (Italië 
met deelname van H.C.A.W. en Terrasvogels 

25-09 t/m 29-09: Europacup herensoftbal te Hilversum met deelname van 
Europees kampioen B.S.C. Hilversum 

15-09 

15-09 

15-09 

29-09 

nov/dec'91 

Kampioenschap van Nederland voor rayonteams softbal
pupillen, adspiranten en junioren. Org.Rayon Haarlem 
Kampioenschap van Nederland voor rayonteams damessoft
bal . Organisatie: Rayon Amsterdam 
Kampioenschap van Nederland voor rayonteams herensoft
bal. Organisatie: Rayon Zuid-West/Nederland 
Finale clubkampioenschap van Nederland honkbalpupillen, 
adspiranten en junioren. Organisatie: Rayon Het Oosten 

Presidents Cup in Taiwan 



Je staat klaar om de wedstrijd te 

beslissen en de held van het team 

te worden. 

De pitcher staat klaar .... 

De scheidsrechter buigt naar voren .... 

Je denkt bij jezelf; 

IK ZAL DIE BAL EENS EEN RAM GEVEN ... ! 

De pitcher gooit .... 

:ini e gaat wijd" denk je; dus je slaat niet ... 

Maar! .... "STRIKE ONE" roept 
(r, de scheidsrechter .... 

0 
\.. 

En weer gooit de pitcher . . . 

Je slaat!!! 

Mis!!! 

"STRIKE TWO!" 

Je bijt op je lip ... . 

Maar nu ZAL ie . .. ! 

De pitcher gooit . . . 

Als dat nou geen 
wijdbal is, dan .... 

"STRIKE THREE, YOU'RE OUT! 

En dan vergeet je even, d a t 

je op een honkbalveld staat en 

je gooit met je knuppel .... 

"denk erover na" . 
.... want voor je het weet kan 

er iemand naar het ziekenhuis!!! 



HEEFT IEDEREEN V/>N 
JOUW PLOEc; (;ESLA
CiEN, DAN CiMT ,XJiJN 
PtOEG, HET VELD IN 

END'INMl'l;.aë 
ANDERE PIDEC. 
GN'N SLAAN 1 

1 .0tTl&OEP\.OEG
A/1,NSJ..J,,/J .. il 

3 . Dff IS HET SPEELVELD 

~ • 1 

D -"' 
··------- Jll!t,,-r ,,,, 

-:~1 .. · \ ,,// , , , . 
•• . . ; 

.\ ': l .....-.-. 
______ &;,!__ 15 . !'OM S KU>JJE oe 

'4. IN-H~T VELO STAJS NIET BAL VANCi-EN E 
OPEENKWlT J E . Dl<rlSHEELG,()E 

SPELE~P\MTS 
i;..;,,;;, 

0 

r·- , .. o 

'-~--···; . 1 
:Wj.. 

-- ~- - ,__ - ___ __j;L 
5 .ALSJERPM $.AAT MOET JE NAAR HET 

"HONK RENNEN ól' VERDER MAAR 
WEL DE HONl<.EN AANRAKEN. 

-- --
9 .... t"'Aft.R~DE:-...OLGENOES!.Ji..Ä. 
~ JE WEL IM:ER VERDER LOP 

/ 

! 
I 

1 

13 .. .. A\S JE UITc.rnK T V.ORDT 
W:, SEN 2 fn>Jl<EN. 

,;~ ~ 

--

-- -- - -- Q 



LEOE/7ll/E/7Ul/7L; 
Na lang wachten en ledenwerven, hebben we dan 
nu eindelijk een aantal mogelijk toekomstige 
jeugdspe(e)l(st)ers. Er zijn op dit moment 
ongeveer drie jongens en acht meisjes tussen 
de acht en veertien jaar, die honk- en soft
bal een leuke sport vinden. 
Sinds de open-training van 11 mei j.l., wordt 
er elke zaterdag van half 11 tot ongeveer 12 
uur met de "kleintjes 11 getraind. 
Omdat er een aantal vriendjes en vriendinnetjes 
zijn meegekomen, is er een leuk groepje ont
staan, die best wel een partijtje zouden kunnen 
spelen. 
Met het peanut-paaltje wordt nu niet eens ge
oefend omdat ze allemaal al aardig op een op
gegooide bal slaan. Ook het gooien en fielden 
gaat steeds beter. Alleen het vangen levert 
nog de nodige problemen op. Maar omdat het 

1 , , d vanren en goed verwerken van een ba een van e 
moeilijkste dingen in deze sport is, zullen we 
hier extra hard op trainen. 
Het zou beter zijn als er nog een aantal jeugd
leden bij zouden komen zodat er dan ook nog 
gespeeld kan worden als er iemand er een keer 
niet is. 
Dus; vraag eens aan neefjes, nichtjes,vriend
jes en vriendinnetjes of zij ook mee willen 
doen met een training van honk- en softbal. 
Als we er nog een aantal jeugdleden bij krijgen 
kunnen we een team vormen en misschien dit sei
zoen nog wat wedstrijdjes spelen. 
Tot slot zou ik iedereen willen bedanken die 
heeft meegeholpen met de trainingen, en natuur
lijk de jeugd; de toekomst van de vereniging! 

Daniëlle. 

31. 



UE/75LRL7: 
Zaterdag 18 Mei moesten wij een uitwedstrijd 
tegen Schiedam spelen. 
Michael had gezegd dat als we deze wedstrijd 
zouden winnen we een grote kans op het kam
pioenschap hebben, dus we deden extra ons 
best. 
Maar de eerste paar innings gingen slecht, 
we raakten zelfs achter met één tegen nul. 
In de vierde inning kwam daar gelukkig ver
andering in, Thijs was aan slag en sloeg op 
een hoge bal maar hij kwam wel in het buiten
veld. Toen stonden we voor met twee tegen één. 
Daarna moesten wij het veld weer in en ging 
Angelo pitchen. Hij gooide ze achter elkaar 
drie-slag-uit. Met slaan maakten we nog één 
puntje maar de tegenpartij deed dat ook. 
Uiteindelijk hebben we toch gewonnen met drie 
tegen twee. 

Patric k Kuyf van het 
adspiranten-team. 



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 

met gratis corsages voor het bruidspaar 

bloemsierkunst 

"6Jfe ~rger" 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoon hoven 
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 .· :a,~E~-~I~ 
3
LEE l'(f,1 

RIFLE - DOBBER - PEPE 

JEANS 

ONZE 
ADVERTEERDERS. Lopikstraat 13\- Schoonhoven 

\\~~ 
-·--~ < , 

<..•J..& 

De Zentrasport-specialist 
/,;./--:~·

······ r .. ·.-· Itr ';l 
,j l'f . 

heeft alles voor je in huis. Voor zaalsport, ·'\. ,~, ,, ;, 
gymnastiek, veldsport , voor àlles! Kom maar' s kijken. · .. ,s.· 



y 

Scheidsrechter- en Kantinedienst 1 scheidsrechter 1 Kantine 
1 

ZA 15-06 18.30 Honkbal 1 1 Bondsscheidsr. 1 Marjolein Verhoef + 1 1 

Patrick Kuyf 

ZA 22-06 10.00 Honkbal Adsp. 1 Marco den Boer 1 Mw. Spruyt 1 1 
1 1 

ZA 22-06 18.30 Honkbal 2 1 Erik v.d. Haar 1 Irna de Reuver+ 1 1 
1 1 Gerard van Vliet 1 1 
1 1 

wo 26-06 19.30 Softbal 1 1 Bondsscheidsr. 1 Ap van de Heuvel 1 1 
1 1 

ZA 29-06 18.30 Honkbal 1 1 Erik Lugthen 1 Lex+ Richard v.Honschoten 1 1 
1 1 

zo 30-06 18.30 Honkbal 2 1 Jacco Frederikse 1 Sabine Rozendaal+ 1 1 
1 1 Renate Overbeek 1 1 
1 1 

ZA 06-07 18.30 Honkbal 1 1 1 Felicia Oosterling+ 1 1 

Ramon v.d. Lagemaat 

------------------------------ZOMERSTOP-------------------------------- - -

ZA 17-08 18.30 Honkbal 1 

ZA 24-08 18.30 Honkbal 2 Erik v.d. Haar 

Hetty Kaasschieter + 
Taco v.d. Mast 

Andy Schep+ 
Carmen Smits 

WIJZIGINGEN DOORGEVEN AAN HANS OF CORRY SPRUIJT 01823 - 3806 ! !! 



1)1~ 
x Lucas Thie viert op 11 juni zijn 19e ver

jaardag. 

x 29 Juni wordt Derk Wenzel 18 jaar. Dat be
tekend dat hij nu rijlessen mag gaan nemen, 
oh jé! 

x Tevens viert Harm-Jan Edens zijn verjaardag 
op 29 juni. Hij wordt 16 jaar. 

x Op 4 juli viert Irna de Reuver haar 17e 
verjaardagsfeest. 

x Sandra Vink wordt alweer 20, en dat op 9 
juli. 

x Patricia Lutterman wordt deze zomer op 27 
juli ook al weer 22 jaar. 
Waar blijft de tijd! 

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd! En 
we hopen dat jullie een gezellige. en vooral 
zonnige verjaardag zullen hebben. 

DE NOG TE SPELEN COMPETITIE-WEDSTRIJDEN: 

HöNKBAL HEREN 1; 

Za. 22-6 14.JOu. 
Za. 29-6 18.Jüu. 
Za. 06-7 18.Jüu. 
Zo. 14-7 15.0üu. 
Za. 17-8 18.JOu. 
Zo. 25-8 10.0üu. 
Za. 31-8 18.JOu. 
Za. 07-9 18.0üu. 
za. 14-9 14,Jüu. 

Hawks 2 - Mets 1 
Mets 1 - Feyenoord 3 
Mets 1 - Roly 2 
Blue Stars 1 - Mets 1 
Mets 1 - Rowdies 2 
Neptunes 3 - Mets 1 
Mets 1 - Braves 2 
Mets 1 - Zwijndrecht 3 
Roly 2 - Mets 1 

.34. 



HONKBAL HEREN 2; 

Zo. 16-6 15.00u. 
Zo. 30-6 18.30u. 
Za. 06-7 15.00u. 
Za. 24-8 18.30u. 
Za. 31-8 17.00u. 
Za. 07-9 16.00u. 

SOFTBAL DAMES 1; 

Do. 20-6 19.30u. 
Wo. 26-6 19.30u. 
Ma. 01-7 19.30u. 

ADSPIR.ANTEN: 

Za. 22-6 10.00u. 
Za. 29-6 11 .OOu. 
Za. 17-8 11.00u. 
Za. 24-8 14.00u. 
Za. 31-8 10.00u. 
Za. 07-9 10.00u. 

OPLOSSINGEN: 

Rebussen 

Wie ben ik? 

Puzzel 

Blue Stars 2 - Mets 2 
Mets 2 - Zwijndrecht 4 
Gophers 3 - Mets 2 
Mets 2 - NDC1 86/3 
Lodewijk 3 - Mets 2 
Braves 3 - Mets 2 

Spijkenisse - Mets 1 
Mets 1 - DZB 
Greensox - Mets 1 

Mets - Blue Bitters 
Blue Stars - Mets 
Braves 1 - Mets 
Blue Bitters - Mets 
Mets - Blue Stars 
Mets - Braves 1 

1. Harm-Jan Edens 
2. Derk Wenzel 
3. Lucas Thie 
4. Lex van Honschoten 

Marjolein Verhoef 



I~l~'l1 f)l, ! 
111~1)1~1) 1~ I~INf, ; 

ZATERDAGAVOND 29 JUNI 
IS ER WEER ZO'N GEZELLIGE 

BARBECUE 
OP ONS MOOIE VELDJE 

AANVANG 20.00 UUR 
KOSTEN Fl. 5,= 

COPY VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD 
GRAAG INLEVEREN VOOR 

24 JULI 1991 ! ! ! 



SPl!CIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

CATSBURG 
VOLVO 

Elke da g open tot 22.00 uur . 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

AUTOBEDRIJF CATSBURG BY., 
BERG/\MBACIITERSTR/\AT 5 

SCHOONHOVEN. TEL lllH2 3-3777 

voor een mod ieuze bril of contact lenzen 

h.j.deerenberg 
. opticië n oogmeetkun dige o.v. contactlensspecialis t anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 2412 

~rant vanWliet 
voor a l uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5 , Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL . 01823 - 2380 

r. 

t
; 
1 

1 


