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SOFTBAL VERENIGING «METS» 

R.Van Ipenburg 
Lorentzhof 32 
2871 JT 
Schoonhoven 

EEN BALLETJE 



Fa. D. van de Haar & Zn. 
Handel in HOUT, nieuw en gebruikt. 

Bielzen en Gecreosorteerde palen, Golfplaten, 

Wandplaten, Baddingen en Balkhout. 

Lopikerweg west 28a - 3411 AM Lopik - Telefoon 03485-1249 

Voor gezellige uurtjes in een 
echt bruin café. 

7 dagen in de week open. 

TELEFOON 01823 - 5200 

FIETSEN IS GEZOND 
Voor race-, sport en tourfietsen: 

KEES MAAS 
Voor ONDERDELEN en 
REPARATIES 

KEES MAAS 
dus voor een 

GAZELLE - BATAVUS - PEUGEOT 

GIANTS KEES MAAS 

KEES MAAS 
Koestraat 95 
2871 OP Schoonhoven 
Te lefoon 01823 - 2930 

Schakel 
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Ja, door enkele teams moeten nog wat wedstrijden 
gespeeld worden en dan zit het seizoen er weer 
op. 
De resultaten dit jaar waren niet om te klagen. 
Het ziet er naar uit dat de jongens-adspiranten 
dit jaar kampioen gaat worden. De beslissing 
valt op zaterdagavond 7 september en dat mag 
toch een goed resultaat genoemd worden. 
Bij heren-1 zijn de resultaten wat laat op gang 
gekomen in het begin, maar nu zijn zij niet 
meer te verslaan. Mijn advies is volgend sei
zoen betere start. 
Het zal jullie zeker niet ontgaan zijn dat op 
22 september onze familie en vrienden-dag is. 
Dit zal het laatste mix-toernooi op ons oude 
veld zijn. Als bestuur hopen wij, dat de opkomst 
weer zeer groot zal zijn en ieder is van harte 
welkom. 

De voorzitter; 

Hans Maerten. 



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 Uit ITl llt ll"l 

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 

~ ~!;~2~M~1~!:!!m~;~ 
Telef ax 01825-3480 . 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

0DW8D 28 • SChODnhovan 
Talatoon 01123 -2330 

De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstartef . 
Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK. 

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 



REDRKTIE l-7RRRT 
De vakantie zit er voor de meesten weer op. 
Dus kunnen we overal weer met frisse moed 
tegenaan. 
Veel wedstrijden hoeven er niet meer gespeeld 
te worden, maar we moeten ze toch nog wel even 
proberen te winnen! 
De dames moeten het voorlopig zonder vaste 
trainer-coach doen. Het klikte niet echt goed 
tussen Henk Leeflang en de dames. En ze hädden 
ook niet echt het idee dat ze veel van hem 
leerden. 
Het nieuwe veld in Oost schiet al aardig op. 
Ga eens kijken hoe het mooi het al is geworden. 
In dit clubblad ondermeer; 

x de toernooien 
x de grote clubaktie 
x Wie ben ik? 
x warming-up oefeningen ... 

•.. en nog veel meer leuks, maar geen enkel wed
strijdverslag!!! We hebben er werkelijk in al 
die tijd genéén ontvangen. Schande! 

COPY VOOR HET 
VOLGENDE CLUBBLAD 

INLEVEREN VOOR: 
25 NOVEMBER 1991 ! 

De redactie meiden. 

Doe je best 
en schrijf eens 

een stukje! 

a. 



ALGEHELE WARMING-UP 8 à 10 MINUTEN 

1. Trek a fhankelijk van d e wind, temperatuur en 
neer s lag goede kleding aan. 

2 . Doe de oefeningen 15 à 30 seconden lan g . 
3. Forceer niets; bij spierpijn rusti g er beginnen. 
4. Doe na de warming-up 5 à 10 rekoefeningen. 
5. Neem bij klachten contact op met een arts en 

ga niet sporten. 

* DRIBBELEN 
r--- --- ----- ---- -~ * DRIBBELEN * LOOPPAj 

daarbij de armen losjes langs hel lichaam daarbij met de hakken prohcren de billen 
houden. aan Ie tikken: herhaal 1 daarbij de armen meczwaaien. 

* LOOPPAS * SPREIDSTAND * SPREIDSTAND 

daarbij met de knie~n proberen de borst 
aan te likken en zeer actiel de armen 
zwaaien: herhaal 3. 

rechtop. romp en hOold acliel omdraaien 
naar links en rechts. de armen volgen 
pass iel. 

romp voorover houden en met de 
rechterhand de lir.kervoct aantikken. 
daarbij met het hoofd naar de linkerhand 
in de lucht kijken. 



VERVOLG ALGEMENE WARMING-UP. 

* SPREIDSTAND 

met de beide handen achterwaarts, de 
knicl!n of hakken aantikken, daarbij de 
heupen naar voren duwen. 

* WISSELSPRON# 

7 

linkervoel voer, rcchtervoel ach Ier, 
linkerarm hoeg voer. rechlerarm laag 
ach Ier. mei sprong en zwaai in één keer 
wisselen. 

* SPREIDSTAND 

romp voorover houden en met het hoofd 
omhoog kijken, romp naar links draaien, 
naar achteren en naar rechts draaien in 
een cirkel. 

* HUPPEN OF 
TOUWTJESPRINGEN 

* HINKEN 

tweemaal links en tweemaal rechts; 
herhaal 1, met de armen langs hel hoefd. 

* SKIWEDELEN 

voeten gesloten naar links, knlel!n buigen 
naar voren, armen naar rechts, 
omspringen met de voeten naar rechts en 
de armen naar links; herhaal 3. 

s. 



GESCHIEDENIS VAN HONK- EN SOFTBAL IN NEDERLAND. 

Op 16 maart 1912 werd op initiatief van wijlen 
de heer J.C.G. Gracé de Nederlandse Honkbal
bond (NHB) opgericht. 
Een andere man die zijn persoonlijkheid tot 
aan zijn dood in 1951 in dienst van de bond 
stelde was de heer E. Bleesing, waardoor 
jarenlang de pupillen honkbal competitie de 
Bleesing league heette. 

Het 40-jarige bestaan in 1952 bracht de NHB 
het predikaat Koninklijk (K.N.H.B.). Er waren 
op dat moment 3040 leden en 81 verenigingen. 
Per 1 januari 1971 fuseerde de KNHB met de 
NASB (de Ned. Amateur Softbal Bond), en de 
naam werd Koninklijke Nederlandse Baseball en 
Softball Bond (K.N.B.S.B.). 

Het jaar 1970 werd door de K~HB afgesloten 
met een ledental van 9118 en 160 verenigingen, 
terwijl de NASB dat jaar afsloot met 2708 
leden en 78 verenigingen (dames). Na 1971 kwam 
ook het herensoftbal goed van de grond. 

Het jaar 1987, waarin de K.N.B.S.B. haar 75-
jarig bestaan vierde, werd afgoooten met een 
totaal ledenbestand van 30721 en 238 vereni
gingen. De spelende leden zijn verdeeld over; 

Honkbal 
Softbal 

Sen. 

6054 
5757 

Jun. 

1765 
2064 

INTERLAND WEDSTRIJDEN 

Adsp. 

3029 
904 

Peanuts 

1774 (jongens) 
344 (meisjes) 

In 1934 speelde het nationale Nederlandse honk
balteam zijn eerste officiële interland in 



Haarlem tegen België. In al die jaren daarna 
speelde het Nederlands team 343 interlandswed
strijden, waarvan het er 185 won, 157 verloor 
en 1 gelijk speelde. Het Nederlands team nam 
deel aan 18 Europese kampioenschappen en 11 
WK's. 
Men is 13 keer Europees kampioen geworden. 
Het Nederlands softbalteam speelde 160 inter
lands, waarvan 110 gewonnen, 49 verloren en 1 
gelijk gespeeld. Het Nederlands softbalteam 
nam 6x deel aan de EK's en 4x aan het WK. Zij 
zijn 5x Europees kampioen geworden. 
Deze gegevens zijn bijgewerkt'tot en met 
oktober 1989. Met dank aan de bondsarchivaris 
Kees Leseman. 

INTERNATIONALE ORGANISATIES 

Begin 1972 werd de FEB (Fédération Europeénne 
de Baseball) omgezet in een confederatie CEBA 
(Conféderation Européenne de Baseball Amateurs) 
genaamd. 
Op 4 en 5 januari 1976 werd in Mexico City de 
AINBA (Association International de Baseball 
Amateurs) als overkoepelende wereldorganisatie 
opgericht. Deze AINBA is inmiddels omgedoopt 
tot IBA (International Baseball Association). 
De Europese koepelorganisatie voor softbal 
heet ESF (European Softball Federation) en de 
wereldorganisatie ISF (International Softball 
Federation). 

In 1989 is inmiddels bekend dat honkbal een 
medaillesport is en softball een demonstratie
sport tijdens de Olympische Spelen van 1992 in 
Barcelona. 



DE GROTE CLUBACTIE 

Iedereen weet nu onderhand wel dat er in Oost 
een prachtig mdoi veld voor ons klaar ligt. 
We zijn er uiteraard nog lang niet daar er toch 
nog het een een ander moet gebeuren. 
Daar is natuurlijk geld voor nodig. 
Binnenkort starten we weer met de grote clubactie. 
Verleden jaar hebben we het zo gedaan dat ieder 
lid een aantal loten kreeg en die dan moest ver
kopen. Dit allemaal via een contactman c.q. be
stuurslid. Dat is toen allemaal vrij goed verlo
pen. Ons inziens zou het toch nog beter kunnen. 
Je zou nu al zo'n beetje bij familie, vrienden 
enz., kunnen vragen of ze loten bij je willen 
kopen. 
Laten we nu verschrikkelijk ons best doen zodat 
er geen loten meer terugkomen. Dit is allemaal 
in het belang van de vereniging, daar elke 
gulden er één is! 

Eric Lugten. 

8. 



SoYou Think 
YouKnow 
Baseball? 
By HARRY SIMMONS 

l:)IJ OUDERWETS HONKBAL, ongeveer in 1 840, 
>hadden de veldspelers het idee om de lopur 
uit te gooien i.p.v. uit te tikken. Als hij 
geraakt werd terwijl hij van het honk was, 
was hij uit - soms zelfs K.O. 
Hier is een voorbeeld van een moderne big
league wedstrijd waarin dit per ongeluk ge
beurde: 
Stel de San Francisco Giants staan met 2-1 
voor op de Cincinatti Reds, als de Giants aan 
slag komen in de 9e inning. Robby Thompson 
opent met een korte bal in het linksveld. Hij 
neemt het tweede honk op een wilde worp en 
komt op drie door een opofferingsslag. Kevin 
Bass, de volgende slagman, slaat een hoge bal 
in het linksveld. Thornpson wacht en neemt een 
sprint naar de thuisplaat nadat de buitenvel
der de bal heeft gevangen. Het lijkt op een 
"close play" bij de thuisplaat. Dan velt de 
worp van de buitenvelder Thompson, en hij valt 
een klein stukje van de thuisplaat. Derde 
honkman Cris Sabo pakt snel de bal en tikt 
Thompson terwijl hij daar ligt ... 

Hoe zou jij dit beoordelen als jij de scheids
rechter was? 
Kijk voor de oplossing op bladzijde~-

9. 
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Kun jij raden welk METS-lid dit in haar 
jongere jaren is? 

Ze is nu blond, en heeft een tweelingbroer. 
Meer vertellen we je niet! 

11. 
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1)1~ 
x Angela van de Heyden i§ 18 augustus 14 jaar 

geworden. 

x 29 Augustus wordt zijn teamgenoot Ramon van 
de Lagemaat 17. 

x Onze voorzitter Hans Maarten viert op 16 
september zijn 53e verjaardag. 

x Felicia Oosterling wordt 6 september alweer 
24 jaar. 

x Jacco Frederikze tenslotte, viert zijn 19e 
verjaardag op 24 september. 

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd met 
je verjaardag namens de redaktie. 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOO RARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* 
óok uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

CONSTANT® 

d 

Juwelier- Gqudsmid 

Lopikerslraa l 36 r Schoonhoven 

Telefoon 01823-536 5 

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 dministr a ties 



gediplomeerde anvc contactlensspecialisten 
Brillen & Contactlenzen 

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

Schoon heidssa Ion 

,,Duhen" 
lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon O 1823-2039 

1~ .... 
Diesel, Edwin, Love, Matinique 

Ciao, N.B. Company , State of Art 
IJSSELSTEIN · KEAKSTR 10 TEL (03408) 82597 

SCHOONHOVEN · LOPIKEASTA 47 TEL (01823) 5337 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

BELVÉDÈRE . ·" 
LEKDIJK 2-8 • . . . ,;iX'-~ .. ?· 

TEL . 01823- 2377 - 2723 - - -✓ : . -' 

FAM. DE WIT r, . . · . ; 
. ~ · . .., r 

•. . 

Rabobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

HAVEN 47 - 49 - SCHOONHOVEN - TEL. 01823 - 2100 
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EEN UITGAVE VAN DE PR-COMMISSIE VAN DE KNBSB 
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Nederland valt buiten de Olympische boot! 
Amerikaanse bondscoach Jim Stoeckel stapt 
op. Zware kritiek van een aantal clubcoache 
op het bondsbestuur(sbeleid). Redelijk op
treden honkbaljunioren in Canada en de honk 
balpupillen in Japan. 

ederzijds resP-ect!! 
Het Nederlands negental heeft de boot ge
mist en zal niet deelnemen aan de Olympixh 
Spelen. Drie gevoelige nederlagen op rij 
zetten Nederland voor jaren in de wachtka
mer. Heeft Italië Nederland zand in de ogen 
gestrooid? Feit is wel dat de slagkracht 
van de Italianen zeer groot was en met een 
teamslaggemiddelde van 0.360 tegen 0.205 
voor Nederland is al veel gezegd. 
Maar zeer opvallend was ook het magere op
treden van de Nederlandse pitchers, terwijl 
de Italianen met een 39-jarige pitcher op 
de heuvel verschenen, een pitcher uit de 
Tweede Italiaanse Divisie en dan ook nog 
eens met een pitcher die nog geen competi
tiewedstrijd in de armen had! 
Na zo'n resul t aat is er louter en alleen 
sprake van verliezers. Niet alleen de opge
stapte bondscoach, maar ook de spelers, de 
andere coaches en de begeleiding hebben 
danig gezichtsverlies geleden en een derge
lijk resultaat werkt ook elders binnen de 
KNBSB door en we denken dan aan de sponso
ring, afhakende internationals en misschien 
wel andere coaches, etc. 
Maar ligt dat nu echt allemaal aan een fa
lende Jim Stoeckel? De oorzaken zitten veel 
dieper, terwijl de gevolgen duidelijk naar 
buiten gebracht worden" Laten we nu eens 
kritisch een aantal punten opsommen: 
- ieder bondsvoorstel met betrekking tot de 

hoofdklasse -competitie wordt zwaar aange-

vochten. De ene groep coaches roept dat 
er veel te weinig gespeeld wordt en de 
andere helft roept dat de pitchers tevee 
belast worden om een jaar later er weer 
rustig een andere mening op na te houden 
- Eensgezindheid binnen de VTN {Vereni

ging Tophonkbal Nederland) is ver te 
zoeken en niet alle hoofdklassers zijn 
meer lid van deze belangenorganisatie! 

- Bij het sluiten van de jaarlijkse over 
schrijvingsperiode staan spelers tot 
's avonds laat nog op het bondsbureau 
om overschrijving aan te vragen naar 
de meest biedende club. Van enige vorm 
van clubliefde is -vrijwel- geen spra
ke meer. 

- De Nederlandse honkbaljeugd heeft geen 
"vedetten" meer waar het zich aan kan 
spiegelen. Veelal anonieme namen, ano~ 
nieme prestaties! Onwillekeurig denken 
we aan een Hamilton Richardson, Herman 
Beidschat, Rob Hoffmann, Simon Arin
dell en Hudson John, Een genot om naar 
te kijken. 

- Verschillende hoofdklassers hebben nau 
welijks of helemaal geen jeugd(oplei
ding). Dus worden overal spelers weg
gehaald om de gelederen te versterken. 
De lagere clubs raken telkenmale hun 
grootste talenten kwijt, waarin veel 
geld en tijd is gestoken en daar staat 
helemaal niets tegenover! Hoofdklasse
verenigingen kunnen dus ongestoord hun 
gang gaan en het zou interessant zijn 
om eens te bezien hoeveel spelers er 
nu werkelijk doorbreken. Natuurlijk 
moeten talenten zich kunnen ontwikke
len op het hoogste niveau, maar laat 
dan de lagere clubs mee profiteren. 
Te denken valt aan een vergoedingssom, 
een af te spreken aantal gasttrainin
gen bij de toch wel gedupeerde club en 
zo zijn er nog tal van mogelijkheden!! 

- Verder loopt de discipline in het veld 
hard terug. Het aantal strafzaken neen 
toe en de incidenten worden ernstiger. 
Het zijn echter niet alleen de spelers 
die zich hieraan schuldig maken, ook 
diverse coaches misdragen zich en on-

Pagina i?> . . 
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langs kon men nog "genieten" van een stukje 
onvervalst ordinair gedrag tussen een coach 
en een scheidsrechter. Geen wonder dat met 
de regelmaat van de klok scheidsrechters 
afhaken. Voor joker gezet worden door club
coaches en spelers die zelf regelmatig fa
len is natuurlijk niet leuk, zeker niet als 
je scheidsrechtert voor je plezier, terwijl 
de betreffende spelers en coaches in veel 
gevallen maandelijks de hand op houden bij 
de club! 
- Tal van gefrustreerde (ex-)KNBSB-leden 

ventileren al maanden in twee landelijk 
verschijnende bladen allerlei kreten en 
schromen niet om vrijwel alles de grond 
in te boren, waarbij zelfs behoorlijk op 
de man/vrouw wordt gespeeld. Als deze 
kritische "liefhebbers" nu eens hun ener 
gie steken in één of meer toekomstplanne 
dan ziet de toekomst er voor de KNBSB 
misschien toch nog rooskleurig uit. 

De KNBSB staat thans weer geheel op nul al 

Voor de grote vakantietrek is in samen
werking met het pretpark DE EFTELING 
door de Schoolsport- en Recreatiesport
crnrrni ss ie een groot peanutba ltoernooi 
georganiseerd. Ca. 190 peanuts van 16 
verenigingen streden op vier velden in 
De Efteling. Het betrof een demonstratie 
toernooi en uit de reacties viel op te 
maken dat een en ander zeer positief is 
ontvangen. Als spelleiders traden op de 
docenten Peanutbal. Na afloop van het 
toernooi mochten alle peanuts en hun be
geleiders verder gratis gebruik maken va 
alle atiracties. Een geslaagde happening, 
prima promotie en •• • voor herhaling vat
baar. . ...... . 

het om honkbal gaat . Een dergelijke situa- ,isE-1sona~ Van 17 tot en met 
tie deed zich ook in 1986 voor, toen Neder 0-i:-'"" 'i\ l( J-. 26 augustus hebbe 
land het wereldkampioenschap Honkbal orga- ;-" 1 °~-,. drie verenigingen 
niseerde. Mooi weer, veel publiek, goede ,5 ~ .. · "; uit Rayon Het Zui 
wedstrijden, doch een financieel drama. ~ ~ i den gezamenlijk 
Langzaam kroop de KNBSB weer overeind en - , een groot interna 
inmiddels is qua organisatie een enonne - • tionaal honkbal-
verandering gaande en begin 1992 z'n defini - '.~~~ en softbaltoernooi 
tieve beslag moet krijgen. - ,_,~ georganiseerd. 
Er zullen opnieuw fouten gemaakt worden, TWINS • ·JEKA • fINIKS , Twins (Oosterhout ) 
voorstellen gedaan worden waar niet ieder- · Jeka (Breda} en 
een zich in kan vinden, etc. Feniks uit Made namen de organisatie al-
Het moet echter een spel zijn van geven en weer voor de vierde maal voor hun reke-
nemen op basis van HEDERZIJDS RESPECT! ning. Prima initiatief. 
Bondsofficials doen er in hun kostbare •••••••• 
vrije tijd alles aan om de zaken te runnen, . 
spelers, coaches en clubbestuurders doen Het_Honkba)- en Sof~balmuseum in ~et Pim 
dat op hun manier ook en zoals gezegd Muli:rstadion mag zic~ verheugen ~neen 
wenst ook de scheidsrechter plezier te be- ~roeiende belan~stell~ng en het ziet e: 
leven aan zijn hobby, omdat we allemaal an O?k fantastisc~_uit. D~ hel: KN~SB 
toch een beetje gek zijn op dat spelletje ge~chied:~is van biJna 80 Jaar 1n éen 
met bal handschoen en knuppel. ruimte biJeen gebracht. Het best~ur van 

' het museum heeft nu ook een fraaie poste 
Wederzijds respect, waarbij men uiteraard laten drukken en deze is te verkrijgen 
z'n kritiek naar voren mag brengen, maar voor f 2,50. Op dit moment is nog niet 
dan graag in opbouwende zin, zodat er ook bekend of de heer Aad Laurens de posters 
daadwerkelijk wat mee gedaan kan worden. al op voorraad heeft, maar vervolginfor
Alles wat boven het maaiveld uitsteekt ge- matie volgt. 
lijk wegmaaien is nl. wel erg goedkoop. .. ..... 
Misschien is de afgang in Italië dan toch 
nog ergens goed voor geweest! ........ 
De AVRO-bode bevatte in één van de edities 
een kleurenfoto van een spelmoment tussen 
Nederland en Cuba. Jammer dat echter van 
20 t/m 28 juli de HAARLEMSE HONKBALHEEK 
werd aangekondigd in plaats van het WORLD 
PORT TOURNAMENT te Rotterdam!! 

Het juli-nunrner van het blad WEET IK 
bevatte een uitgebreid artikel over het 
peanutbal, waarbij ook de bekende peanut 
folder volledig was afgedrukt . Dergelijk 
-gratis- reclame voor één van onze sport 
takken is zeer belangrijk om zo de aan
dacht te krijgen van een groter publiek. 

••••••• 
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Geschiedenis 
In he1êlubbiad van I HJ/SURVIVORS lazen we 
het volgende: 
"OP DE IJSCLUB". 
Een afbeelding van het ijsclubterrein te 
Amsterdam heeft jarenlang in de honkbalbond 
de ronde gedaan als oudste honkbalplaat in 
ons land. Terecht heeft deze afbeelding een 
ereplaats gekregen in de hal van het honk
en softbalmuseum te Haarlem. Ijsclubterrei 
de bakermat: We schrijven: 1911. 
Loek Loevendie (Pirates) heeft de legende 
en de museumhal "overhoop gegooid". Hij 
kwam met een prachtig boek: een jaargang 
ingebonden exemplaren van de Revue der 
Sporten van voor de le l~ere l door log, die 
hij ooit eens van zijn vader had gekregen. 
Daarin stond een duidelijker plaat van een 
wedstrijd -wel op hetzelfde ijsclubterrein
en tevens een kiekje van beide teams. 
Schitterend: trotse spelers met bretels en 
stropdassen om en toeschouwers met door 
"strodaken" bedekte hoofden. Beide afbeel
dingen werden omlijst door een uitgebreid 
verhaal, vrijwel -wel even voorzichtig 
bl i jven- het eerste over honkbal in de va
derlandse journalistiek. 
En nu komt het! De ~,edstrijd werd gespeeld 
op ZONDAG 19 JUNI 1910. Dus een jaar eerde 
dan de legendarische plaat van de bond. 
Onderstaand nog een citaat uit de voornaam
ste regels van de story uit de Revue der 
Sporten van 22 juni 1910. 
"Nu heeft honkbal de voordeelen, dat 'tin 
de eerste plaats maar 1/4 eischt van een 
terrein, dat voor cricket noodig is. Dan is 
het onderhoud van de grond bijkans nihil. 
De bal mag de grond toch niet raken, voor
dat hij wordt teruggeslagen en dat is een 
voorname factor. Last but not least is het 
materiaal goedkoop, De bal en het slaghout 
kosten samen een paar gulden. 
Dit spel nu werd zondag door een wedstrijd 
op de Amsterdamsche IJsclub gedemonstreerd. 
"De Jonge Honkba 11 ers" hebben het van "De 
Oude Club" gewonnen in 7 beurten met 1 pun 
en de stand was 47 tegen 46. Zondag spelen 
de clubs weer. Wij kunnen een ieder aanra
den dan eens een kijkje te gaan nemen. 
Wellicht worden er zoo zieltjes voor dit 
zeer aardige spel gewonnen". ........ 
Per 1 juli 1991 is de heer A. Prins aange
steld als scheidsrechters-conmissioner 
softbal. Hij volgt hiermee de heer J. v.d. 
Wateringen op die op eigen verzoek is af
getreden. .. ..... . 
Voor hun verdiensten · voor de KNBSB hebben 

Ton Schouten en Toon Verzijlberg het 
bondsonderscheidingsteken ontvangen. 

•••••• 
Hoewel de KNBSB nog steeds geen hoofd-
sponsor heeft, zijn er toch tal van 
sub-sponsors die met de bond in zee 
gaan en dat is ook heel hard nodig, ge
let op de financiële positie van de 
bond. Zo heeft 
NUTRICIA een NUTRICU. ,.,~ 

~~n~~:~~ ;:;10_ LVT~
1
fl'rAI · 

voor het leve- 1:..1\ / /~~ . .,, V 
ren van a 11 er- w·WiM·W ·■• M·W◄·WW «·M 
lei NUTRICIA-produkten (voedingsstoffe 
en toedieningsattributen) voor de natio 
nale selekties. Verder werd tijdens het 
World Port Tournament het Nederlands 
team gesponsord door OCÉ en ook COCA 
COLA stortte een bijdrage in het "spon
sorfonds". 
Verder ontving de KNBSB een cheque van 
$ 5.000.--. Het betrof hier een deel 
van de winstdeling van het organisatie
comité van het WK 1990 in Edmonton. 
Een verrassende ontwikkeling, maar het 
was dan ook voor het eerst dat een der
gelijke uitbetaling plaats vond. ....... 

Recentelijk heeft COCA COLA een contrac 
getekend met de stichting "Vrienden van 
Honkballend Oranje". 
Coca Cola is sinds jaar en dag interna
tionaal nauw betrokken bij de honkbal
sport . Ook in Nederland speelt Coca 
Cola in op deze trend, o.a. middels 
sponsoring van diverse toernooien en de 
ontwikkeling van speciale jeugdvideos . 
Nu wordt aan dit trajekt een extra di
mensie toegevoegd door deelname in de 
stichting "Vrienden van Honkballend 
Oranje". Het doel van de stichting is 
om honkbal in Nederland op een hoger 
niveau te brengen. 
Als tegenprestatie heeft de sti chting 
"Vrienden van Honkba 11 end Oranje" ge
zorgd voor additionele exposure van Co
ca Cola door naamsverbinding op helmen 
en tenues van het Nederlands team. 
Voor verdere informatie kan men zich 
wenden tot: Peter Laanen, voorzitter va 
de stichting (telefoon 02158-26988) of 
Rik Jacobs, Assistant manager Marketing 
Coca Cola Nederland B.V.(tel.020-6472026 

Pagina IS. 
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Ontwikkeling 
De afgelopen weken stonden sterk in het te
ken van de internationale contacten. Het 
damessoftbalteam nam deel aan de Softbal
week en niet zonder succes! 
Het nationale honkbalteam nam deel aan het 
World Port Tournament en stelde teleur. 
Desondanks bleven de verwachtingen (te) 
hoog gespannen, doch het resultaat is inmid 
dels bekend. 
Jong Oranje trok naar Brandon (Canada) om 
deel te nemen aan het honkbal-WK. Gastland 
Canada werd verrassend wereldkampioen met 
Taiwan op de tweede plaats en U,S.A. als 
derde. Nederland won slechts twee wedstrij
den en eindigde op een achtste plaats met 
de vermelding dat er 10 deelnemende landen 
aanwezig waren • . 
Toch gingen diverse wedstrijden onnodig 
verloren en had er een beter resultaat in
gezeten. Uit de eindrapportage zullen con
clusies getrokken -moeten- worden, want 
ook wat de leeftijdsgroep 16, 17, 18 jaar 
betreft, lijkt Nederland achterop te raken 
al moet gezegd worden dat Italië ruim werd 
verslagen! 
De honkbal-cadetten namen deel aan het Eu
ropees kampioenschap in Italië. Nederland 
won ruim van de z.g. zwakke Europese lan
den, maar verloor van rivaal Italië. 
Daardoor ging de finale tussen Italië en 
Spanje (noot: beide landen zijn met de 
senioren te zien op de Olympische Spelen 
in 1992) en Italië had geen kind aan de 
Spanjaarden. Nederland werd uiteindelijk 
derde. 
Twaalf geselecteerde honkbalpupillen heb
ben deelgenomen aan het Wereldkampioen
schap (Kenko)honkbal, waaraan door maar 
liefst 24 landen werd deelgenomen. 
vlereldkampioen werden de "reuzen" van Chi
na, tweede Chinese Taipei, derde Brazilië 
(met Japannertjes van origine), vierde 
Korea en vijfde Mexico. 
Nederland, België en TsjechoSlowakije 
wisten in de winnaarsgroep terecht te 
komen, maar toen barstte het Amerikaans/ 
Aziatische geweld pas los. 
Voor Nederland een lOe plaats, Tsjecho-Sla 
wakije werd 13e, België 15e, Rusland 20e, 
Spanje 21e, Finland 22e, Polen 23e en ••••• 
Italië 24e!! 
Zelf mocht ik als team-manager gedurende 
14 dagen met het team en de coaches in 
Tokio en omgeving verblijven. Een geweldi
ge ervaring en de jongens hielden zich 
prima, ondanks de zeer hoge temperaturen 
bij een hoge vochtigheidsgraad. 

16. 

Het is best eens aardig om 24 landen te 
aanschouwen en in hun doen en laten gade 
te slaan. Opvallend was toch wel het ge
brek aan teamdiscipline bij de Europese 
teams, zeker in vergelijking met de leef 
tijdsgenootjes uit Zuid-Amerika en m.n. 
Azië. Men is meer met het spelletje be
zig, al wordt daar natuurlijk een veel
voud aan tijd in dergelijke teams ge
stopt en men kan ook putten uit een veel 
groter arsenaal spelers, vnl. door het 
schoolsysteem t.a.v. de sport. 
OOk op het gebied van pitching ligt Euro
pa mijlenver achter, waardoor het automa 
tisch met het eigen slagwerk ook minder 
gesteld is. 
Het gebruik van de rubberbal (Kenko) is 
in Japan normaal en in de vele tiental
len wedstrijden heeft zich geen enkel 
ongeluk met de bal voorgedaan, terwijl 
er af en toe toch flinke klappen op het 
lichaam van spelers kwamen. 
De -te- springerige bal was een nadeel 
op de vaak keiharde velden (noot: de 
Nederlandse velden liggen er veelal als 
plaatjes bij in vergelijking met Japan), 
maar ten aanzien van de bal zal er bin
nenkort nieuws te melden zijn. 

Waar staat Nederland nu met de senioren 
junioren, adspiranten en pupillen? 
Een grondige analyse van de diverse rap
portages zal nodig zijn om te bepalen 
in hoeverre de huidige aanpak de juiste 
is (geweest)! •••••• 

De Internationale Softball Federation 
(ISF) heeft op Curacao vergaderd en be
sloten is het WK-softbal {dames) wat 
1994 betreft toe te wijzen aan St. 
John's in Canada. 
De gedachten gaan uit om de top-8 van 
dat l/K voor deelname uit te zenden naar 
de Olympische Spelen van 1996 in Atlan
ta. Mocht dit inderdaad doorgang vinden 
dan zal Europa (lees: Nederland of Ita
lië) heel goed uit de bus moeten komen, 
wil het vertegenwoordigd zijn. ....... 
De PR-commissie stelt alles in het werk 
om zoveel mogelijk informatie door te 
spelen naar de clubs c.q. de clubblad
redacties. Diverse clubs hebben kenbaar 
gemaakt het PR-bulletin op A-4 formaat 
te wi 11 en ontvangen, zodat het ook in hu 
clubblad meegenomen kan worden. Wilt u 
voor uw clubblad ook het PR-bulletin op 
A-4 formaat, dan gaarne even reageren. ....... 
GEZAMENLIJK DE SCHOUDERS ERONDER! 
\-lie zei dat ook alweer! RvT 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
· Albrecht Beyl,nggracht 44 

Schoonhoven . 

Telefoon 01823-2566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

9~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01B23-ö768 

De GROOTSTE 
speelgosd-speclsslzaaJc 

van de 

KRIMPENERWAA~D ~.,,..,,..1111 
-·rè, ... • ·, ,,Ö€ OV€Qkant" 

. t 
·"'-· 

"~~~~-= 

"t 

i 

de ruijter 

~ 
PA PENDREC HT - Brederodelaan 116 (De Meent ) 

SUEDRECl-ff Winklerplein 10 
SC HOONHOVEN - Lopik ers tr aat 2 

a. van em;elen 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01 823 - 31 40 b.g.g. 5130 

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



SNACKBAR 
''DE VEERPOORT '' 
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 



De voorlopig vastgestelde toernooien; 

Zo. 1 5 Sept. Honkbal-heren 1+2 
Blue Hitters in Puttershoek. 

Zo. 22 Sept. MIXTOERNOOI ! ! ! 

Zo. 29 Sept. Softbal-dames 1 
Holy in Vlaardingen. 

Zo. 29 Sept. Honkbal-heren 1+2 
C.A.Z. in Zwijndrecht. 

Za. 5 Okt. Honkbal-heren 1+2 
The Birds in Zoetermeer. 

Zo. 6 Okt. Softbal-dames 1 
The Birds in Zoetermeer. 

We hebben er weer een paar nieuwe leden bij! 
Wij verwelkomen hen natuurlijk hartelijk in 
onze vereniging. En laten er nog veel meer 
nieuwe leden volgen! Want we hebben ze hard 
nodig. 
De nieuwe leden zijn; 
x Pieter Slappendel, 12 jaar. 
x Joost Timmermans, 12 jaar. 
x Ruben Schenkeveld, 10 jaar. 
x Henriette Broer, 14 jaar. 
x Shalima von Harenberg, 11 jaar. 

11. 
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DE BESTEN VAN 1990 
()p vrijdag 8 111aarr ,·an Jit jaar 
nHtd in l·Lurl c m d e jaarlijk .'>e uit 
re iking pb als \'a ll d e titel van 
bes te speler s t' II spe el s ters van het 
se izoe n 1 ~)90 . 1 Ict r ij tj e prij svvin 
naar s zag t.T :il .,; \·o lgr ui 1: 

Honkbal: 
MVP: 
Sco u Khour \' ( Pi rar es) : 

b este s lag111:1~1 0. -ÎKh 
l 9 ho1111:·ru11s 
7 1 R B l 's (n iè u w reco rd ) 

Sc on Ko uhr ~· (P ir.nt·..,): 
1 q honH "Tllfl'-

Guus van der Heiiden Trop/,y 
(meest belovende internationale speler 
fot 23 ;aar): 

Meest veelbelovende ;eugdspeler: 

Meest veelbelovende ;eugdwerper: 

Beste slagman: 

:.' •i 1 :0) 

19. 



Twee miljoen of twee 
consumptiebonnen 

l )c Lijd dat honkb.dkr s in ons bud o p lier hoo gs t e nivc~lll voor rw ei:: co nsump 

rid,nnncn spcc ldc11 ligt n.:n ls lan g ;lchrer ons. De mt:estc spele rs krijgtn mom cn -

11.:el ttnminstc ee n reiskostt:nvcrgoeding. Deze bedra ge n s ta:111 ec.:ht er in geen en 

kele verhouding me de sabr i~se11 dat zelfs Je mee st mod ale sp der momcntcd in 
t\mcrika opstrijkr. Een slagman <lie aan de andere kant van de grot e plas een uit 

, ·ijf slaat (een Ju s ;.illcrminsl spec uculair e 0.200 hitt e r ) mag zich aJ miljonair no e

men. Een wr:rpcr die.: ee n bal mcr een sndh cid va11 rond de 150 kilomL:tcr per u ur 

over de pi.tal kan gooic.::n vt:rov, .:n ü :lfS de status va n multi-miljonair. 

In h er Amerika~rnse profl1onkbal 

worJr elke tJH>LLilc ~iil·lt:r schatrijk. 
N ie ts meer, 111:1:ir bo ven a l ni~t ~ mind e r 

dan da r. l-11:.·r gc midddd c sa l.1r is ligt dir 

scizoen op 88 0 duizc-nd dolbr. ofrcwcl 
orngt.'rt: kc.:nd L"e ll slo rdi ge 1,6 7 rnilj oe u 

gu!dt.:11. Prc sid t:nr Cl.'1.)rgc H11sh ver 

dil."n t ,;;kdu s t:l."ll k w ;1r1 v :111 dil lin lr.1g, 
t:è ll rl."ctor va n t:cn m idd c lh.1re ._,,: hooi 

11:.·,;; llf 1cvt:11 pr oc <:nr d:i :1rv:111. E11 n ·n 

d1>1ir:-.11vc-t:1hrit·k :-.1rhcidcr mot'! er me{ 

1ii11 j.ur :-..1l.1ri .... va n 17 .')l J:1 dnll. ir ni:1 :1 r 

l it.:1~1 ~il j ,1.ir \ ' 0 0 1 we rken. 

I IPnklu! i11 ;\ 1111·1il:.1 i .... l,i ;~ l1rn1 

11t·..,:-.. [ k l,l·d r ijl -.t.11.. 1l·l1 i11 d e 11u j,J1 

k ·:it~u c (1-=iO pr o l">. , l i, · \ ·.1t1 .q n il 11H o k 

t1 1hn 1 (>2 \\n l:-.tr i 1dl ï l .">pek 11. :\ 1 do1.: 
c, ')(l lionk h .11/1.-r"> n ·1d ic11l·11 j.1.ir li jk.., 

..... ,1111. ·11 ntÎ!ll 1 111ilj.nd tl(ill.1r . Lud 

1.00( 1.SS() g1dd,·n . ( )111~_.:nv k,·thl 1o·n 
'I IJ-1~ gu llkn pe r \\ ,,:dqrij , ! 

.2,0. 

De ze h t~dra gc n hebb e n i)\·nigens in 

de Verenigde Sr;Hc ll voor de nuJige b e

roering gezo rgd. Econom e n z ien a d e 
kcl."u.ijd c: in va n hu n v ri j<: m .1r kt c-cono 

rnic, terwijl lop111.11ugc rs 1.i1.h nier.,;; .111 -

ders zorgen makt'n. Hun g1: midddd c 

inkomen lag in 1990 op 8 2() Juizend 

dollar. Pr ec ie s 5 4 duiL enJ 
do llar ondn dar va n de J o (lr~nn : spd e r 

in her sci z ~)t.'I\. H:1rold Po lin g bij vour 

hc:eld. wpm :lll v~rn A111c:rik:1's o p twe e 

11;1 groors1 e bc.:Jrijf Ford 1\ 1fotor, vt:r

di c:nde in I 9 89 1,2 miljo e n dolbr ofr t:

wel 2, 28 m iljoe n gukkn . T ien 
spckrs van de.: Los An gck-s Do dgcr ~ en 

m:gen v:rn de Bûsto n Rt:d Sox haalden 
<laar ruen hun neus voor o p. 

En her e ind t is voo rlu p ib nog nier 

in zic hr. D e sa larisse n blij vc:11 exnrb i

tanr stij gen. Gem iddeld m et zo' n 50 

proc e nr. Expert s menen dat h e r in sti 

cuuc va n ' free ag 1::nc ' (cran st~rvrije spt.:

kr s) de: oo zaak is van <le hau sse. Een 

speler wurdr ,1ucnm.ni ~t:h free agt'.nr .ils 

hij zn ja.ir hij è c'll club h ci..:fr gespeelJ. 

N a aflo o p v:rn zijn cnnr r~h.:c is h ij d an 

v ri j om zid udf J,111 d e hl)ogs tc: beider 
Cl'. verkop en. 

In 197 0, rocn er nog zo nd èr frc.:e Jgc n t!) 

we rd ges peelJ. Lig her ge m idddd e ~ala 

rîs v:rn d e spdc rs op 29.J0J dollar. () f 

rewc.:l ruim )') duizend g11kkn. Tien 
jaar bt t:r, v iL·r ja:ir 1u di..: in voe rin g VJ!t 

ht't markrb cg rip frn: :1bc nc . wa .s het gc 
middc:ldc i11k11111Lï1 v.111 de hc n..·11 honk 

l>:1lk 1s ge:-i t c g i.:11 11.1.tr J2 ") d 11iLe 11d 1.lol
Lu. Om en n.1bij Je 61 :-7.500 gu!dc:n. 

In 1990 was Robin Yount v:in J<.:: l'vtil 

w ;1ukt:e Brewcrs de c ni gt· spdn in 

i\ merik:1 di t: m el:..'r d:rn -~ miljoen dolla r 
per se i ·''H ' II w rdi t'1H.le i\ lo mentcel z ijn 

d .11 e i .ii rn 1111 .~o. 

Oe nng imm er o pw.1a rt se s:llari ss piraal 

wordr o vè rigc n s oo k ve ro o rL~ial -a d o or 

J e eigena a rs van de 2<) c lu bs Ji e nier o p 

een miljoen dolL1r met'r u~- m ind er kij 

ken. De tv- co ntra<. r mcr C BS en h e t 

spec iale sp o nn t:t ESPN k vcn.ï1 .\rc::nl s 

meer op. te rw ij l Je rt:Lecrc.s jaarlijks 
blijven groei en. Her gcmidddJ ;1anr al 

roeschouwers in de major !t:ague ligt 
russe n de 40 en 50 duiz end. Die beta 

len ronJ de 12 d o lbr (icrs m eer 1.L111 20 

g ulden) voor ei:n k;iarcj e . 

~ -
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x Een Belg komt bij de benzinepomp-houder en 
zegt; "Meneer, ik heb mijn deur van de auto 
dichtgegooid en de sleuteltjes zitten er nog 
in. Heeft u misschien iets hiervoor?" 
"Jawel" zegt de pomphouder en geeft hem een 
ijzerdraadje. Na verloop van tijd komt er een 
andere klant binnen en zegt tegen de pomp
houder; "Wat is die Belg raar aan het doen." 
Waarop de pomphouder zegt dat hij met een 
ijzerdraadje de deur van zijn auto probeert 
open te maken. Klant: "Ja, maar zijn vrouw 
roept in de auto een beetje naar links en een 
beet ,i e naar rechts! 11 

x Een net getrouwd stelletje komt in de bruids
suite en het meisje zegt: "Ik moet je een 
geheim vertellen dat ik steeds voor je ver
zwegen heb. We zijn nu getrouwd en ik vind 
dat we geen geheimen meer voor elkaar moeten 
hebben." "Zeg het maar." onderbreekt de 
bruidegom haar. "Welnu, ik ben totaal kleuren
blind!" Hij; "Ach, als dat het hele probleem 
is •.. laat ik dan ook maar met een schone lei 
beginnen, want ik heb ook wat voor je verzwe
gen." "Wat dan?" "Ik kom niet uit Friesland, 
maar uit Zimbabwe!" 

x Twee vrienden zitten aan de bar, met een 
flinke neut op. Plots valt de ene als een blok 
op de grond en blijft bewegingloos liggen. 
Zegt de barkeeper; "Je kunt van je vriend zeg
gen wat je wilt, maar hij weet wanneer hij 
moet stoppenl" 



Baseball 
(as explained toa foreign visitor) 

You have two sides, one out in the field and 
one m. 

Each man that's on the side that in goes out 
and when he's out he comes in and the next 
man goes in until he's out. 

When three men are out the 
side that's out comes in and 
the side that's been in goes 
out and tries to get those 
coming in out. 

Sometimes you get men still 
in and not out. 

When bath sides have been 
in and out nine time including 
the not outs: THAT'S THE 
END OF THE GAME. 



PLIZZELE/7 
Welk drie-letterwoord ontbreekt hier? 

G • • • P E L 

C • E 

• 0 R T E R 

. E T I T I E 

Uit twee zegsw1Jzen z1Jn de klinkers 
weggelaten. Welke zijn het? 

LSTWHNDNVCHTNMNBNGTDDRDRMHN 

DRHTDLLHNZN 

VISITEKAARTJE 

Wat is het beroep van deze man? 

G.G. VLARS 
VEERE 



COLLECTIEVE ONNGEVALLEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
K.N.B.S.B./NA TIONALE-NEDERLANDEN 

1. Verzekerden 
a. de leden en adspirantleden van die verenigingen, welke zich bij de verzekeringnemer (K.N.B.S.B.) voor deze 

verzekering hebben aangemeld; 
b. de leden die door technische commissie of bondscoach worden aangewezen, mits zij reeds niet verzekerd zijn 

ingevolge la; 
c. de door het bondsbestuur (c.q. rayonbestuur) benoemde scheidsrechters. 

ll. Dekking ongevallenverzekering 
De verzekering is van kracht voor: 
a. de onder la vermelde verzekerden tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan 

trainingen en vergaderingen), op plaatsen en uren welke door de verenigingsbesturen zijn vastgesteld; 
b. de onder lb vermelde verzekerden tijdens de centrale trainingen, bonds-, rayon-, oefen- en/of interlandwedstrij

den, welke trainingen en wedstrijden onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur c.q . rayonbestuur plaats
vinden; 

c. de onder Ic vermelde verzekerden tijdens het reglementair deelnemen aan wedstrijden; 
d. de onder la, b en c vermelde verzekerden tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de 

onder lla, b en c bedoelde activiteiten plaatsvinden. 

111. Dekking aansprakelijkheidsverzekering 
De verzekering is van kracht voor max. f 1.000.000,- voor: 
a. de aangesloten rayon- en verenigingsbesturen; 
b. de personen die in opdracht van de K.N.B.S.B. of onder de lila genoemde besturen werkzaamheden voor de 

bond verrichten, zoals commissieleden , scheidsrechters, bondstrainers, verenigingstrainers, teambegeleiders, 
enz.; 

c. bij schade aan gehuurde objecten geldt een eigen risico van / 500,-. 

IV. Verzekerde bedragen 
a. Uitkering bij overlijden / 2.000,-. Indien tengevolge van één gebeurtenis meer personen komen te overlijden, 

maximaal f 250.000,-. 
b. Uitkering bij algehele blijvende invaliditeit / 35.000,- (en bij gedeeltelijk blijvende invaliditeit het gebruikelijke 

percentage). 
c. Kosten geneeskundige behandeling / 1.000,- per ongeval. 
d. Voor kosten van tandheelkundige behandeling geldt echter het volgende: 

indien het gebit van de verzekerde wordt beschadigd, zal in de kosten worden bijgedragen tot een maximum 
van/ 150,- per beschadigd element. 
Indien de behandeling, gezien de leeftijd van de verzekerde, moet worden uitgesteld, geldt de bijzondere bepaling 
dat de kosten gemaakt dienen te zijn vóór het bereiken van de 18-jarige leeftijd. 
N.B. beschadigingen aan brilmonturen en -glazen vallen niet onder de dekking. 
Kosten fysiotherapeut (anders dan klinisch) vallen niet onder de dekking. 

V. Voorwaarden voor vergoeding 
1. De verzekerde of, in geval van zijn overlijden, een begunstigde, is verplicht 

- op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis de maatschappij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 
14 dagen, kennis te geven van een ongeval waaruit een recht op uitkering zou kunnen ontstaan; in geval van 
overlijden ten minste 48 uur voor de begrafenis of de crematie. 

2. Uit gespecificeerde, originele rekeningen moet blijken dat de kçisten zijn gemaakt. 
3. Indien en voor zover daarvoor geen rechten op vergoeding aan enige andere voorziening of verzekerde, al dan 

niet van oudere datum, kunnen worden on11eend. 

Vl. Vaststelling blijvende invaliditeit 
Dient in Nederland te geschieden naar Nederlandse maatstaven en begrippen. Bij de vaststeHing van de graad van 
blijvende invaliditeit wordt de mate van invaliditeit tot het beoefenen van sport buiten beschouwing gelaten. 

VII. Polisnummers 
Ongevallenverzekering: 65-10903737; aansprakelijkheidsverzekering: 77 4.507 4 7. 
Maatschappij: Nationale Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij. 
Jaarpremie f 2,25 per lid, per jaar. 

VIII. Schadeformulieren en nota's 
Schade-aangifteformulieren kunnen door de verenigingssecretariaten worden aangevraagd bij het bondsbureau. 
Schade-aangifteformulieren, originele nota's en correspondentie sturen aan: 
R.J. Voerman, Huifkar 29,.2171 MR Sassenheim tel. 02522-30780. 
DUS NIET RECHTSTREEKS AAN NATIONALE-NEDERLANDEN OF HET BONDSBUREAU ZENDEN. 



OPLOSSINGEN: 

x So you think you know baseball? 

De call van de scheidsrechter was "hinderen" 
en geeft Thompson safe. De wedstrijd gaat 
verder met de stand 2-2. 
(Omdat deze situatie niet onder een bepaalde 
regel valt is de bewering nog steeds; "Een 
slagman die een loper is geworden heeft recht 
op een onbelemmerde doorgang als hij langs de 
honken loopt." Als een veldspeler de loper 
belemmerd om verder te lopen, behalve als hij 
een bal moet fielden op zijn positie, zal de 
scheidsrechter "hinderen" callen. 

x Wie ben ik? 

x Puzzelen 

; Renate Overbeek. 

;-REP 

-Als twee honden vechten om 
een been gaat de derde er mee 
heen. 
Door het dolle heen zijn. 

-Verslaggever 

HOU DIE:. HO\.JP 1 / 
EC..Et-..l , LIES.lE •. 
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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 

/!lie $119er '' 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

Koestraat 102 - 2871 OS 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 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

~b .· ~l~E~ ~EVI~ ~EE h1~1 
RIFLE _ DOBBER _ PEPE 

JEANS 

Lopikstraat 13\- Schoonhoven 



Zondag 22 September 1991. Aanvang 9:30 uur. 

Evenals de vorige jaren houden we dit jaar 
weer een mixed-toernooi ter afsluiting van het 
seizoen. 
Uiteraard is dit de laatste keer dat we op het 
Wilgerak spelen. 
Het is de bedoeling dat we ons individueel op
geven of als familie-team. Dit moet gebeuren 
op de lijst die in de keet hangt. De inschrij
vingen moeten wel voor 19 september binnen zijn. 
Als er net zoveel inschrijvingen binnenkomen 
zoals in 1990 (circa 100 mensen) dan belooft 
het weer een gezellige dag te worden. 
Over eten en drinken hoeven we ons geen zor g en 
te maken, alles is er ruimschoots aanwezig 
tegen zéér lage prijzen. 
Kortom ; schrijf je in of probeer een familie
team te vormen (mag ook met vrienden natuurlijk) 
want het is natuurlijk ook gelijk een stukje 
promotie voor de vereniging. 

Eric Lugten. 

27-. 
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LET L7/3 I 
17/ET UERL;ETE/7 I 

RRl7URflC q_. 3L7 

IILLE FAMILIELEDEN EN VRIENDEN ZIJN 

VAN HAfZTE ~ELK.OM f 

HET INSCHR.LJFfOR_r-JULtEf< Hf}NGT IN DE KEET. 



SPECIALITEITEN 
RESTAURANT CATSBURG 

VOLVO 
PIZZERIA 

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 .• 
llrRGAMBACII rERS IRA Al ~ 

~CIIOOl\110\'[:'s . l El tll823-37ïï 

voor een modieuze br il of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
- optici ën oogmeetk undige o.v . contac tlensspecialis t anvc 

haven 42 - schoon hoven - telefoon 01823 - 2412 

~"'ffl vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5 , Schoonhoven Telefoon 01823 - 5875 



BEN 
51.00F 

SCHOONHOVEN - KOESTRAA T 130 - TEL . 01823 - 2380 


