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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 - Te lefoon 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 l4D I.__I __ __ 
off. Ford-dealer, C.G. Roosweg 4, 2871 MA Schoonhoven, telefoon 01823-2866 
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Even stilstaan bij wat er het afgelopen jaar 
allemaal is gebeurd, ja onze jongens zijn 
kampioen geworjen, er is 3x ingebroken in de 
kantine, we kunnen terugkijken op een gezel
lig familietoernooi en ons nieuwe veld in 
Oost is vrijwel voltooid. Dat waren zo wat 
belangrijke dingen van het afgelopen jaar, 
niet geheel positief maar ook niet zo negatief. 
Wat betreft ons nieuwe veld en clubhuis kan ik 
jullie mededelen dat hieraan hard wordt gewer~t 
het veld is eigenlijk al klaar, er kan het vol
gend seizoen gespeeld worden. Er moeten echter 
nog wel wat dingen gebeuren zoals het overzetten 
van de back-stop en de reclameborden, maar dit 
komt allemaal wel op tijd in orde. 
Ons nieuwe clubhuis; hierover hoopt het bestuur 
jullie op de jaarlijkse ledenvergadering, welke 
op 7 februari gehouden wordt, meer mede te delen. 
Er rest mij nog namens het bestuur jullie alle
maal, ook sponsors en adverteerders, een pret
tige feestdagen en een plezierig uiteinde toe 
te wensen. 

De voorzitter; 
Hans Maerten. 



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 

"%SJt19er" 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

Koestraat 102 - 2871 DS Schoonhoven - Telefoon 01823 - 5050 



"Doe Het Zelf Centrum" 

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

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje. 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 

~11~ •• ~l~~-~VI~ ~EE 
RIFLE - DOBBER - PEPE 

JEANS 

ONZE 
ADVERTEERDERS. Lopikstraat 13 \ - Schoonhoven 



Hallo allemaal, 

Na een tijdje niets van ons gehoord te hebben, 
wordt dit alweer ons laatste clubblaadje van 
dit jaar. 
We kunnen nu eindelijk gaan uitkijken naar 
een geheel nieuw seizoen, met daarbij ons 
nieuwe honk- en softbalveld! Misschien is dit 
ook een stimulans voor sommigen om lid te 
worden van onze vereniging. Want die nieuwe 
leden hebben we echt heel hard nodig, anders 
beginnen we nog niets met zo'n mooi veld! 
Wij hebben er in ieder geval goede moed op en 
hopelijk jullie ook, dus nog even volhouden 
hoor. 
In ieder geval wensen wij iedereen hele fijne 
feestdagen toe en we hopen iedereen weer terug 
te zien in het nieuwe jaar, op de wintertrai
ningen! 

Groetjes van de redactiemeiden. 

CoPL/ VOLGEN7} 

CLu~bLA'[) INLE.VEIZEN 

vro.e 9 MAAR.-T 199 2. 
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EINDSTANDEN SEIZOEN 1991 

HONKBAL EERSTE KLASSE 

Braves 2 
Gophers 1 
Hawks 2 
Blue stars 1 
Rowdies 2 
Mets 1 
J\îeptunes 3 
Zwijndrecht 3 
Holy 2 
Feyenoord 3 

HONKBAL DERDE KLASSE 

Braves 3 
NDC'86/3 
Gophers 3 
Blue stars 2 
Zwijndrecht 4 
Lodewijk 3 
Hawks 4 
Mets 2 

18-33 
1 8-31 
18-18 
17-16 
1 8-16 
18-14 
18-14 
18-12 
17- 6 
18- 4 

15-26 
15-24 
14-19 
14-18 
14-11 
14-10 
14- 2 
14- 2 

SOFTBAL EERSTE KLASSE A 

DOS'32 
Blue hitters 
Spijkenisse 
Blue stars 
Roly 
Mets 

11-20 
11-1 8 
10-12 
10- 8 
10- 4 
10- 0 



Vervolg eindstanden seizoen 1991. 

HONKBAL ADSPIRANTEN B1 

Mets 
Schiedam 
Blue hitters 
Gophers 1 
Spijkenisse 1 
Eurostars 1 
Braves 1 
Blue stars (BM) 

14-24 
14-22 
14-18 
13-15 
14-13 
13- 8 
13- 4 
13- 0 

, 

Vanaf woensdag 8 januari 1992 beginnen de 
zaaltrainingen weer. 
Wel komen trainen hoor! Laat de trainers niet 
voor niets hun kostbare tijd opofferen! 
In de schoolvakanties is er geen trainen. 

DE JEUGD~ Zaterdag van 9.00 tot 11 .00 uur 
in de Berengrachtzaal. 

DE DAMES~ Woensdag van 19.00 tot 22.00 uur 
in de zaal van de LTS. 

DE HEREN~ Donderdag van 19.00 tot 22.00 uur 
in de zaal van de LTS. 

5. 
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Zo klonk het weerbericht de gehe le week voor de zondag van 

ons Mix-toernooi. He t zou zee r j ammer z i jn als het toernooi 

nie t door zou gaan, he t i s a l t ijd dolle pr e t. 

Maar ..... toen de zondagmorgen daa r was, was he t droog en 

dus na a r het softbalveld. Daar aangekomen had ik al gauw 

door dat ik di e dag ni et de enig e za l zijn. Over he t hele 

t e rr e in st onden me nse n al me t ball en te gooien,te s laan 

of gewoon onder he t genot van een kopje koffie te praten 

over he t weer e .d. 



~ INMRRRVRS'-\ 
~-tVEN,HIER IS 

Onze voorzitter, Ha ns, opende het toernooi en gaf h~t 

woord aan Ronald, die op zij n be urt wat regels doornam 

en de aanvoerders van de teams de be nodi gde spullen gaf 

zoals score kaart en e.d. 

Op onze mooi e kantine was t e zien in welk team je was 

ingedeeld . Er waren 10 teams ingescreven, waaro nd er 

maar liefst 7 familieteams , teweten Familie Lugthen, 

v.d. Heuvel, Kuyf, Neven team Veelenkaas , Rietboer en 

Lopik. 

De westrijden begonnen volgens planning en al gauw 

klonk e n kr ete n a ls LOPEN, GOOIEN en TERUG !!! over het 

zwembadterrein en sto nden de teams langs de lijnen te 

spri nge n e n te gi llen om hun s pe l e r s maar zo snel 

moge lijk over de thuisplaat t e krijgen . 

f. 



Tijdens de 2e wedstrijden begon het echter wat te 

miezer en en al vrij snel daarop viel de regen met bakken 

uit de hemel. De wedstrijden werden gestaakt en iedereen 

zocht ee n droog onderkomen onder de bomen of het opgehangen 

plastic. Het toernooi leek gedoemd te verreg e nen ..... 

Maar de weergoden waren met ons, binnen een half uurtje 

waren de wedstrijden alweer in volle gang. He t enige 

verschil met voor de regenbui was dat er geregeld iemand 

onderuit gleed op het nath gras, maar dit was goed voor de 

la c hspieren. 

Naarmate de wedstrijd en vorderden werd het weer steeds 

beter. De wolken maakte plaats voor de blauwe lu cht de 

zon liet zich vaker zien en de temperatuur liep omhoog 

naar een aardige nazomer-temperatuur. 



Tuss en de wedstrijden door was er tijd ge noeg om een 

hambur ge r of ee n portie sat~ t e halen bij Micha e l, die 

uren achterelkaar achter de barbeque heeft gesta a n, 

onze compl i menten!! Ook was er voldoende tijd om langs 

de velden te lopen en te genieten van het spelletje. 

Ondanks de nieuwe spelregel, dat honk- en softballers aan 

de andere kant van de plaat moesten slaan, verdwenen er 

geregeld ballen naar het buitenveld ook door mensen die 

nog nooit softbal hadden gespeeld. Tijden s het spel 

werden e r" ni e uwe sp e lr ege l s " bedacht, zo dacht onze 

voor z itter dat het raakgooien va n een honkloopst er een 

uitj e op zou l e veren en zo was e r een honkloper die van 

he t _le honk dwars over he t veld na ar het 3e honk li e p 

omdat he t 2e honk al bez et was door een andere honklop er . 



Na de poule-wedstrijden volgden nog de kruisfinales . 

Op een toernooi als deze is het echter van ondergeschikt 

belang wie of welk team er wint, al schijnen sommige 

mensen dit wel eens te vergeten. Na de finales was 

er een verloting en de prijsuitreiking, de eerste plaats 

werd behaald door het team ......... 0 nee dat was niet 

belangrijk. 

Ondanks de natte onderlreking is het een schitterende dag 

geworden met veel lol, daarom wil ik ( en ik denk dat 

ik dat namens vele mensen doe) iedereen be da nken die 

zich heeft ingezet voor het tot een goed einde brengen 

van dit Mix-toernooi. 

En graag tot volgend jaar ! ! ! ! ! !! ! 

Een speler. 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

CONSTANT® 

0 

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, loonadministraties 



gediplomeerde anvc contactlensspecialisten 
Brillen & Contactlenzen 

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

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonho ven 
Telefoon 01823-2039 

1áv .... . 

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

SCHOONHOVEN · LOPIKERSTR 47 TEL (01823) 5337 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

BELVÉDÈRE _ ,<"- . • tt 

LEKDIJK 2-8 
TEL. 01823- 2377 - 2723 . ,.,. 

FAM. DE WIT ,'' ,. 
.• -. ... r 

, ' 

Rabobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

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



Nr. 68, d.d. 28 november 1991 

Bulletin 
EEN UITGAVE VAN DE PR-COMMISSIE VAN DE KNBSB 

beuren in· het algemeen en rond het 
nedertands damessoftbalteam in het 
bijzonder; 

KN1ss p/a ROB VAN TUVL 

,.-- -- - - , - BARTOKHOF 16 

, , / ~ - . - 2402 GE ALPHEN A / 0 RIJN 
5

· 
om de onder punt 4. genoemde reden 
moet een structureel nieuw beleid wor
den geformuleerd; • i•• -TELEFOON: 01720 - 20453 

1-------------------16, in dit verband wordt met grote belang
stelling gewacht op het beleidsstuk, dat Een boordevol PR-bulletin met veel informa

tie over het gehouden Gala in Hoofddorp, het 
a.s. indoorsoftbaltoernooi, de verkiezingen 
van spelers en speelsters van het seizoen 
1991, een persbericht over de softbalproble
matiek Nederlands damessoftbalteam, alsme
de de voorlopige softbalselectie van datzelfde 
Nederlands damessoftbalteam. 

PERSBERICHT 

In het afgelopen seizoen zijn er problemen 
gerezen rondom het Nederlands damessoft
balteam. Op verzoek van de topsportraad 
heeft het bondsbestuur van de KNBSB op 24 
juni 1991 een onmderzoekscommissie inge
steld. De commissie heeft het beleid rond het 
Nederlands damessoftbalteam in de laatste 
jaren onderzocht, alsmede de gang van 
iaken rond de aanstelling van de bondscoa
ches voor het seizoen 1991. De commissie 
heeft inmiddels haar rapport uitgebracht en 
is inmiddels uitvoerig besproken binnen het 
bondsbestuur en de topsportraad softbal. 
Beide partijen zijn tot de volgende conclusies 
gekomen: 
1. Er bestaat waardering voor het werk van 

de commissie; 
2. de conclusies van de betrokken partijen 

(onderzoekscommissie, bondsbestuur, 
topsportraad softbal) over de aan de 
orde zijnde aangelegenheden stemmen 
in niet onbelangrijke mate overeen; 

3. partijen zijn tenminste met elkaar van 
mening dat de belangen van het Neder
lands softbal in enige mate zijn ge
schaad; 

4. er moeten waarborgen komen ter voorko
ming van zaken, zoals die zich blijken te 
hebben afgespeeld rond het topsportge-

7. 

8. 

naar aanleiding van een aanzet van de 
vice-voorzitter softbal door het bondsbe
stuur wordt voorbereid; 
er is thans geen of onvoldoende aanlei
ding om het vertrouwen in het bondsbe-
stuur of individuele leden daarvan op te 
zeggen; 
de topsportraad zal de gang van zaken 
rond het topsportgebeuren en het Neder-
lands damessoftbalteam kritisch blijven 
volgen; 

9. de deur naar het Nederlands damessoft
balteam is voor geen der zes zogenaam
de "dissidente" speelsters -en trouwens 
voor geen enkele speelster
dichtgeslagen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
bondsvoorzitter Henk den Duijn (01819-
12300 werk of 01819-18656 privé) en Dick 
Bliek, vicevoorzitter softbal (03480-24700 
werk, 03407-1781 privé). 
Santpoort 12 november 1991 - Einde persbe
richt. 
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OPZET GESLAAGD 

Vrijdagavond 8 november jl. werd het 
"MONCH Softbal! en Baseball Gala'9!" 
gehouden in het nieuwe Claus Partyhouse in 
Hoofddorp. Waarom nu zo'n avond? 
leder jaar organiseerde de KNBSB de z.g. 
"Balink-avond". Een avond waarop de medail
les werden uitgereikt aan de beste spelers en 
speelsters van het betreffende seizoen. Vorig jaar 
leek deze avond niet door te gaan wegens 
geldgebrek en dat zou onherroepelijk betekend 
hebben dat deze avond definitief van de 
kalender was verdwenen. 

Werkgroep 

Een kleine werkgroep besloot alsnog om een 
avond in elkaar te zetten, ondanks een be
schikbaar budget. Met medewerking van het 
Honkbal--lsoltbalmuseum werd alsnog een avond 
georganiseerd, die echter ver na de afsluiting van 
het seizoen plaats vond, waardoor veel winnaars 
en winnaressen niet meer bereikt konden worden. 
Het uitnodigingenbeleid was heel sober en dat 
leidde tot tal van scheve gezichten en bovendien 
bleek de lokatie ontoereikend om de aan
wezigen een goede plaats te bieden. Kortom, er 
was -terecht- kritiek op een aantal zaken, maar 
ook de werkgroep had tal van oneffenheden ge
constateerd. 
Toch werd besloten om het in 1991 weer te doen, 
maar dan een geheel andere aanpak, die volledig 
in het teken diende te staan van de winnaars en 
de winnaressen, de hoofdpersonen van deze 
avond. 
Er is door deze werkgroep, bestaande uit coör
dinator Jan de Vos, PR-stagiaire Jessica IJzer, 
Huub Nelissen, Andy Houtkamp en Rob van Tuyl 
zeer veel werk verricht om zo snel mogelijk na 
afloop van de competities met een soort van 
Gala-avond te komen. 
Hoe komen we aan een flink bedrag? Hoe komen 
we aan een zaal voor minimaal 500 personen en 
dan nog betaalbaar en centraal gelegen? Wie 
zorgt voor de vele prijzen? Wat kan de genodig
den aangeboden worden? Vragen waarop in korte 
tijd antwoord gegeven moest worden. 

De gala-avond zelf 
Allereerst werden uitnodigingen verzonden naar 
spelers, speelsters, coaches, clubbesturen van de 
hoofdklasseverenigingen, begeleiding Nederlands 
honkbal- en softbalteams, de hoofdklasse
scheidsrechters, de hoofdklasse scoorder/ 
scoorsters, officials namens de verschillende 
bondscommissies binnen de KNBSB, het Kern
/Bondsbestuur, de pers, radio en TV, Vrienden 
van Oranje, sponsors, etc. 
Al deze mensen/bedrijven kregen een brief met 
het verzoek per omgaande aan te geven of men 
de avond bij wilde wonen. De werkgroep moest 
echter snel handelen, want zalen zijn zeer 
moeilijk oo korte termiin te reqelen. 

Met hoeveel mensen moet je dan rekening 
houden. 60% positieve reacties lijkt een realistisch 
percentage, dus bleek de New Orleans Bali 
Room in het grote Claus Party House in Hoofd
dorp een ideale lokatie die bovendien financieel 
haalbaar bleek. Dan komen de antwoordkaarten 
terug en tot onze grote schrik blijkt bijna 90% ! 
te willen komen. Of er dus blijkbaar behoefte was 
aan zo'n avond. 
De werkgroep heelt in korte tijd getracht alles te 
regelen en nu de avond voorbij is kunnen we 
stellen dat het een enorm succes is geworden. 
Natuurlijk waren er nog wat kinderziektes, maar 
uit de reacties hebben we heel duidelijk op 
kunnen maken dat men hel een zeer geslaagde 
gala-avond vond. 
Ook verschillende sponsors waren uitermate 
tevreden over de manier waarop zij onder de 
aandacht van het grote publiek werden gebracht. 
Naast deze werkgroep werd ook een grote 
bijdrage geleverd door Ingeborg Cleeren en een 
groep meisjes van de vereniging Hoofddorp, 
Fred Monden die de video bediende, Hans van 
Waarde die streng maar rechtvaardig de mensen 
binnenliet. 
Het is vrijwel zeker dat volgend jaar weer zo'n 
avond georganiseerd gaat worden. Hoeveel 
mensen ontmoetten elkaar weer na vele jaren. 
Soltbalsters die nu ook eens met de honkballers 
konden praten en ....... . 
dansen op de muziek die de discjockey ons 
voorschotelde en de firma Claus zorgde ervoor 
dat de zangeres Maria Verano om even na 
twaalven nog veertig minuten optrad voor de 
aanwezigen. Al met al werd het licht Om 03.00 uur 
uitgedraaid en moe maar voldaan kon de werk
groep terugzien op een meer dan geslaagde 
avond. 0 ja, er waren wat schoonheidsfoutjes, 
maar in een evaluerend gesprek zal daar zeker 
wat mee gedaan worden en we noemen de 
onderwerpen UITNODIGINGEN en MEER AAN
DACHT VOOR HERENSOFTBAL. Terecht werd 
nl. gevraagd waarom de honkballers en soltbal
sters een stembiljet konden invullen om de meest 
populaire speler of speelster uit te kiezen, terwijl 
dat niet kon bij het herensoftbal. Ook zal 
volgend jaar gezorg worden voor videobeelden 
van zowel honkbal, softbal en herensoftbal, al zal 
men zich moeten realiseren dat honkbal nu 
eenmaal meer aandacht trekttkrijgt in vergelijking 
met dames- en herensoftbal. 
Wie de winaars en winnaressen geworden zijn, 
ziet u elders in dit bulletin. 

B.K.C. OPGEHEVEN 

Per 30 september jl. heeft de algemene 
ledenvergadering van B.K.C. uit Anna Po
lowna besloten om per die datum de vereni
ging op te heffen . 

2 
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ONDERSCHEI0EN 

Tijdens de gala-avond reikte bondsvoorzitter 
Henk den Duijn het bondsonderscheidingsteken 
uit aan MARION VAN GRONINGEN SCHINKEL 
die 12 jaar zeer actief bezig is geweest in de 
Scorecommissie van de KNBSB. 
Het bondsonderscheidingsteken werd een week 
eerder tijdens een grote werkconferentie in 
Hilversum uitgereikt aan RIA HOGESLAG, die 
zich vele jaren met hart en ziel heelt ingezet voor 
het peanutbal. 

EK DAMESSOFTBAL 1992 
Het EUROPEES KAMPIOENSCHAP 1992 -
DAMESSOFTBAL wordt door Nederland geor
ganiseerd. Inmiddels is het organisatiecomité 
benoemd, t.w.: 
•het bestuur EK Softbal 1992 bestaat uit voorzit-. 
ter Dick Bliek en de leden André Prins en Peter 
van Corstanje. 

•het ligabestuur softbal bestaat uit voorzitter Rob 
Kruijk en de leden Marijke Bouman, Wiebe Pan
nekoek en Jan van Eeten. 

•de Technische Commissie softbal met vz. 
George Presburg en de leden Craig Montvidas, 
Ruud 
Elfers, André Prins + een nog nader aan te 
wijzen speelster. 

VOORLOPIGE SELEKTIE ORANJE 
Binnenkort zal voor de tweede maal gestart 
worden met het INDOOR-SOFTBALL-TOER
NOOI 1992. De voorlopige selectie van het 
Nederlands team ziet er als volgt uil: 

PITCHERS: 

• Mireille Hammink (21) - H.C.A.W. 
• lnez Hollander (20) - Bloemendaal 
• Marjolein de Jong (24) - Sparks 
• Annet v.Opzeeland (22) - DSC'74 
• Monique Otto (27) - Terrasvogels 
• Joyce Smit - DSC'74 

CATCHERS 

• Petra Beek (18) - H.C.A.W. 
• Jolanda Droog (23) - Twins 
• lnger Goudzwaard (23) - Twins 
• Gyselle Korpel (18) - Twins 

IN- en OUTFIELDERS 

• Madelon Beek (21) - H.C.A.W. 
• Ingeborg Cleeren (25) -T'vogels 
• Patty Duyn (18) - Terrasvogels 
• Chantal Geels (18) - Bloemendaal 
• Lucienne Geels (23) - Twins 
• Mireille Gill'ard (23) - Twins 
• Anita Kossen (21) - Terrasvogels 

• Madelon Metten (23) - Sparks 
• Annemarie Pot (24) - U.V.V. 
• Angela Verkerk (22) - Twins 
• Petra Voegt (19) - Pioniers 

Een zeer jonge selectie van gemiddeld nog geen 
22 jaar, waarbij m.n. de speelstersbijdrage van 
Twins uit Oosterhout opvalt met 6 speelsters. 

ZAAL TRAINING 
Tal van verenigingen maken zich alweer op 
voor de wintertrainingen en met name het 
clubcoaches-bestand is weer flink door elkaar 
gegooid. Al met al wordt het niveau er in 
algemene zin niet beter op. De STK-functio
narissen kunnen u behulpzaam zijn, maar 
ook docenten kunnen nieuwe ideeên aandra 
gen hoe de coaches zaaltrainingen kunnen 
aanpakken. 
Tijdens clinics in de winterperiode worden 
aspecten van zaaltraining, coaching en nieuw 
materiaal verhandeld door Fokke Jelsma. ex
international en docent van de coachoplei 
dingen. 
Clubs kunnen in overleg zelf het programma 
van een dergelijke clinic samenstellen en de 
docent komt naar uw rayon, club of combina
tie van clubs toe . U kunt kontak1 opnemen 
door Fokke Jelsma te bellen, tel. 02513-
11773 (tevens faxnummer) . 

2e INDOOR-SOFTBAL TOERNOOI 

Voor de tweede maal zal het Indoor Softbal! 
Toernooi gehouden worden in de Sporthal
Zuid te Amsterdam. 
In feite is er sprake van een tweetal toernooi
en. Het eerste indoor-toernooi wordt gespeeld 
van 3 november tot en met 8 december 
1991. Op 8 december wordt vanaf 12.00 uur 
de finale gespeeld . Aan dit toernooi wordt 
deelgenomen door ZES regioteams. 
11 januari 1992 wordt het tweede indoortoer
nooi gespeeld en hieraan nemen deel 5 
clubteams en de slect ie van het Nederlands 
team. Iedere wedstrijddag worden drie wed
strijden afgewerkt met als startt ijden 10.00 
uur, 12.30 uur en 14.45 uur. 
Op 15 februari een best-of-three tussen de 
als nummer 2 en 3 geëindigde teams en op 
16 februari 1992 wordt tussen 12.00 en 17.00 
uur in een best-of-three tussen de in eerste 
instantie als no. 1 geêindigde en de winnaar 
van de best-of-three serie van 15 februari 
uitgemaakt wie zich Softbal -indoorkampioen 
1991/1992 mag noemen. 
Vervolginformatie in de komende PR-bulletins 
van december en januari 1992. 
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-PR-BULLETIN KNBSB----------....:.---------------. 

···aESTE SLAGMAN/SLAGVRouw··· 
Marcel Kruyt (Neptunus) werd gekroond tot 
beste slagman in 1991 met een slaggemid
delde van 0.447. 

Lucienne Geels (Twins) werd ook al met een 
hoog slaggemiddelde van 0.415 de beste 
slagvrouw. 

0 *BESTE WERPER/WERPSTER ... 
Frans Groot (HCAW) wierp 138.1 innings en 
haalde een ERA van 2.67, waardoor hij werd 
verkozen tot beste werper van het seizoen. 

Andrea Nelson van Schiedam wierp 108.2 
innings met een ERA van 0.26 en werd de 
beste werpster. 

••*MEEST WAARDEVOLLE 
SPELER/SPEELSTER* .. 
Frans Groot (HCAW) werd tevens de meest 
waardevolle speler van het seizoen en met 
een aantal prijzen op zak reist hij af naar de 
States om daar zijn geluk te beproeven. 

Lucienne Geels was bij het softbal zonder 
tegenstand de meest waardevolle speelster. 

-•**HOMERUN-KING0 * 
Michael Crouwel (Nicols) en Scott Khoury 
(Pirates) sloegen allebei 16 homeruns. 

***GUUS VAN DER HEIJDEN 
MEMORIAL TROPHY*** 
Deze ereprijs wordt uitgereikt aan de beste 
honkbal-international onder de 23 jaar. Was 
dat vorig jaar Rikkert Faneyte, dit jaar ging 
de prijs naar Jeffrey Cranston. 

···aEP VAN BEIJMERWERDT TROFEE*** 
Maaike Zijlstra (Bloemendaal) werd in 1991 
uitgeroepen tot meest veelbelovende jeugd
softbalster. 

***RON FRASER AWARD*** 
Evert-Jan 't Hoen (Alphians) werd uitgeroe
pen tot meest veelbelovende jeugdhonkballer. 

***RIET VERMAAT TROFEE*** 
Jeanine Blom van Onze Gezellen werd 
gekroond tot meest veelbelovende jeugdwerp
ster. 

***ROEL DE MON AWARD*** 
Tot meest veelbelovende jeugdpitcher werd 
gekozen Christian Ruggenberg van Twins. 

***MEESTE GESTOLEN HONKEN*** 
Pierre Richardson (Quick Amersfoort) en 
Lucienne Geels (Twins) ontvingen een fraaie 
prijs voor de meeste gestolen honken. 

***MEEST POPULAIRE 
HONKBALLER/SOFTBALSTER*** 
Bij het betreden van de zaal konden de 
honkballers en softbalsters hun stem uitbren
gen op een vijftal genomineerde honkballers 
en softbalsters. 
Met slechts 1 stem verschil met Jeffrey 
Cranston won de afscheid nemende Robert 
Knol deze ereprijs, aangeboden door hoofd
sponsor MÖNCH Kantoor Efficiency. 
Bij de softbalsters was dat met een kleine 
voorsprong Madelon Beek en beiden staan 
op de foto afgebeeld. 

Een woord van dank aan de sponsors is 
zeker op z'n plaats, want het prijzenpakket 
heeft hen behoorlijk wat gekost. Dure 
handschoenen, vergulde spikes, perspexpla
teaus, miniatuur Eastonknuppels, etc., kortom, 
zonder de sponsors was deze avond niet 
mogelijk geweest. 
Tot slot nog een opmerking over het heren
softbal. Er werd terecht een opmerking 
gemaakt waarom de cijfers van het herensoft
bal ontbraken op deze avond. De wedstrijden 
van het herensoftbal in de hoofdklasse 
worden echter -nog- niet officieel gescoord, 
dus zijn er doodeenvoudig geen betrouwbare 
gegevens voorhanden. Maar wat niet is kan 
nog komen en als er inderdaad sprake is van 
officiële scorecijfers, dan wordt het herensoft
bal vanzelfsprekend bij de prijsuitreiking 
betrokken. 
Helaas moest dat nu beperkt. blijven tot het 
eren van de Antillian Stars als landskampioen 
en Europees kampioen. 

HALL OF FAME 

Zoals bekend heeft ook Nederland een 
honk- en softbalmuseum met daarin een 
Hall of Fame. Een ere-galerij van perso
nen die enorm veel voor het Nederland
se honkbal en softbal hebben betekend. 

Heden Is daar oud-bondsvoorzitter GUUS 
VAN DER HEIJDEN bijgekomen. In het 
volgende PR-bulletin komen we met een 
wat uitgebreider verhaal over deze mar
kante voorzitter, die tot aan zijn overlijden 
zeer veel voor de bond heeft betekend. 
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Wijnen en gedistilleerd 

HUUB ODSTENDDRP 
Albre ch t Beyl,nggracht 44 

Schoonh oven. 

Telef oon O 1823-2566 

SfGNOR 

~ 
HERENMODE . 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

9~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823-6768 

De GROOTSTE 
sptNJ/gOBd-specissJzaalc 

van de 

KRIMPENERWAARD ~~..,.~ 
-· "' ,... ,-, ,,be OV€Rkant" 

. ;Ic 
,,;,._. 

U~2E2~~ .. := ___ 
"t 

~ 

de ruijter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodel aan 116 (De Meent ) 

SLIEDREClff Winklerplein 10 
SCHOO NHOVEN - Lopikerstraat 2 

a. van €OG€L€n 
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 
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*** Slag2restaties Honkbal 1 *** 
w SB Hsl. 1 2 3 ttk SL V le GH p RBI slagg. 

01. Erik v.d. Haar 17 58 29 11 6 2 10 5 12 7 2 18 30 500 

02. Ronald Neven 16 58 25 17 5 1 2 2 10 12 12 21 15 431 

03. Michael Martina 15 48 20 14 2 0 4 6 4 15 1 15 11 417 

04. Hin Veelenturf 14 49 16 12 3 0 1 4 9 12 9 11 6 327 

05. Jacco Frederikse 16 48 14 10 1 0 3 11 10 9 10 15 11 292 

06. Marco den Boer 16 50 13 12 0 0 1 15 5 11 2 10 2 260 

07 . Ramon v.d. Lagemaat 6 14 3 2 1 0 0 8 1 2 0 2 4 214 

08. Egor Bosch 9 17 3 2 0 0 1 10 0 4 3 4 3 176 

09. Richard v. Honschoten 9 25 4 4 0 0 0 8 2 7 5 5 3 160 

10. Andy Schep 8 20 2 2 0 0 0 10 4 3 0 3 0 100 

In bovenstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen die 6 of meer 

wedstrijden voor het eerste team hebben gespeeld . Daarnaast hebben nog 

een aantal andere spelers met het eerste team meegedaan, ik wil deze 

spelers nar:iens het eerste team hiervoor bedank en . 

' 
~ 

1 
1 

:--1 ! ' '--- ---------- -• ,_. __ _____ . - ····•-· ·~-~.---- - ---.... ., ....... ..... ..,._... .. ......, ______ _______ _ .., .......... . . ~----~-, ....... ....... . ,_.....,,_..J 



LNI>QQIL S.QEIBAL.Cm• f PETITIE 199 1 - 1992 

Gedur ende de wintermaanden za l er , in navolging van het 
vor ig j aar _succesvo l ver_lopen expe rim ent , wederom een I N 1-:> OOR SPORT 
Indoor Softhal Competlll e word en verspee ld . Dit keer ..:..._, 1 > I --~. ~ 8- A L J \IET 
zullen twee competiti es word en afgewerkt. ~~ "- ~ ~ -_ . _ 
Evenals vor ig se izoe n zulkn alle wedstrijden wor den ~ 10EK0~1S r 
gespeeld in de S PORTHA LLEN ZUID te AMSTERDAM. ' 
Deze Sporthallen hevinden zich achter het Olympisch Stad ion. ~ 
Aan de eerste co mpetitie (van zondag 3 t/ m zondag 24 november) zal TÛ ~..:__, 
wo rden dee lgenomen door zes reg io-teams . Deze teams zijn samengesteld "':l:-:::::=,,J ) 
uit speelste rs van -de voorse lectie van Jon g Oranje . Voor coach es en --:'J) 
spee lsters ma;1kt deze competiti e onderdee l uit van de se lectiepr ocedur e · ' 
op weg naar het Wereld kampioe nschap van 1995. 
De tweede co mpetitie za l worden verspeeld van zaterdag 11 t/ m zondag 9 febru ari 1992. 
Aa n deze co mpetitie zal worden deelge nomen door vijf cluht eams en de A-se lectie. 
De speeldata voor de eerste co mpetitie zijn als volgt: 
3 , 9 , 10, 17 en 24 november , 1 en 8 dece mber (op de laabi .e twee dagen zullen de play-offs en 
fïnalc-wedstrijd en worden gespee ld) 
De s/1ecldata voo r de tweede com pet itie zijn : 
11, 2 en 26 j anuar i, 2, 9 , 15 en 16 fchru ar i (op de laats te twee spee ldagen worden de play-offs 
en f111alcwt'dstn jde11 gespt,>cld) 

UNIEKE BASEBALL REIZEN NAAR KIEV <OEKRAINE) 
Sinds kon is het voor baseball groepen mogelijk mede baseballspelers te ontmoeten in Kiev, de hoofdstad 
van de Oekraïne , de op één na belangrijkste "Sovjet-republiek" . De Oekraïne ligt veel dichterbij (1650 
km ) dan de meeste mensen denken . Op ieder baseball -niveau kan men er zijn krachten meteo. Bovendien 
kan men rekenen op een ga.~tvrij onthaal tegen lage prij zen . Voor f 480, - is het mogelijk een hele week 
volledig verzor gd kennis te maken met een cultuur , die verwant is aan de onze. Naast de sportieve 
ontmoetingen is er alle ruimte om Kiev te leren kennen en ook een Oekraiense feestavond maakt deel uit 
van het programma. De Oekraïne is vreemd en verwant; vreemd omdat er tot voor kon vrijwel niemand 
kwam, verwant omdat het een typisch Europees land is, net zo groot als Frankrijk en net zo ver als 
Spanje. Als bemiddelingsbureau treedt op Eurocult, dat beschikt over contacten met een aantal 
baseballverenigingen die het hele jaar door bereid zijn Nederlandse baseballers te ontvangen. Eventueel is 
het mogelijk om via Eurocult in contact gebracht te worden met een baseballv.ereniging in Sint Petersburg 
(Leningrad). Geïnteresseerde groepen kunnen voor meer informatie op ma. di. do. en vrijdag tussen 
13.00 tot 17.00 uur contact opnemen met Eurocult, tel. 030--439634. 

Met de 
Haarlemse Honkbalweek 

en het 
World Port Toumament 

ro mt de honkballie fhebber elke 
zorne, aan sla9! 

In Rotterdarn heeft u deze zomer 
kunnen genieten van tophonkbal. 

Het organisatiecomité van de 
16e Haarlemse Honkbalweek 

is er van overtuigd , dat u komende 
zomer eveneens tophonkbal krijgt 
voorgeschoteld. Tophonkbal met 

een olym pisch t intje . 

De 

Pim Mulier 
stàdion 

16e Haarlemse Honlcbalweek 
wordt gehouden van vrijdag 10 juli tol en 

met zondag 19 juli. 
Het deelnemersveld zal sterker zijn dan ooit 

tevoren. 
Topteams uit de hele wereld zullen In 
sportstad Haarlem aanwezig zijn ter 

voorbereiding op de Olympische Spelen die 
in juli 1992 in Barcelona van start gaan. 

TOT ZIENS IN 

1992% 



HOME-RUN BOKALEN 1991 

Tijdens het Mix-toernooi zijn de Home-Run bokale n 

uitg erei kt aan de mens en die het afg e lopen 

kompetitie-seizoen de meest e home-runs wisten te 

produceren. 

In alle drie de catogarieen was het vrij duid el ijk 

wie e r dit jaar de bok aa l verdiende. 

Bij de dames was het MARJOLEIN VERHOEF die de 

meeste keren binnen kwam op haar eigen slag. 

ANDY SCHEP scoorde voor de tweede ke er bij de 

jongen de meeste home-runs. 

ERIK v.d. HAAR mag het komende jaar de Home-Run 

bokaal van de heren op zijn schoorsteen zetten, 

hij sloeg maar liefst 10 home-runs dit jaar. 

Alledrie van harte gef e liciteerd ! ! ! 
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5PEURl-7UZZEL 
Wanneer je alle woorden hebt weggestreept, 
vormen de resterende letters ee n woord da t 
met de rest te maken heeft. 
Alle letters worden maar één k e er gebruikt. 

ke r stvakantie rendier piek 
denneboom kaarsen slee 
kerstbal feestmaal taart 
adventskrans sneeuw ka.dos 
oliebollen kalkoen vr e de 
vuurwerk winter ka a rs 
kerstman hulst ster 
december krans ys 

K E R s T V A K A N T I E 

E E E L s K R E I D N E R 

R L D E K D N T A A R T N 

s A E w R E A s R A A K E 

T A N I E C M R s y s T s 
B M N N w E T T s L u H R 

A T E T R M s M s T E R A 

L s B E u B R E D E R V A 

I E 0 R u E E s 0 D A K K 

p E 0 s V R K s N E E u w 
I F M N E L L 0 B E I L 0 

E A D V E N T s K R A N s 
K s N A R K N E 0 K L A K 



x Meneer de Vries stottert zo hevig dat hij de 
huisarts consulteert; "Do-do-dokter, is-is 
da-da-daar wa-wa-wat aan te-te-te doen?" 
"Ja", zegt de huisarts. "Dieper en rustiger 
ademhalen.En voorlopig alles wat u zegt ge
woon zingen. Dan komt het er makkelijker uit." 
op een dag komt de Vries thuis en ziet dat 
zijn woning in brand staat. Hij rent naar een 
telefooncel, belt de brandweer en zingt; 
"Mij n naam is de Vries en mi.in huis staat in 
brand." waarop aan de andere kant van de lijn 
wordt geantwoord met; "Holladiee ... holladioo." 

x Er wordt een man begraven, iedereen strooit 
bloemen op de kist, op één bezoeker na. Deze 
gooit een zak patat met mayonaise op de kist. 
Ze~t de uitvaartverzorger; "Maar meneer, wat 
doet u nou? U denkt toch zeker niet dat hij 
dat nog zal opeten?" 
Reageert de man: "Denkt u dan dat hij al die 
bloemen nog in het water zal zetten?" 

x In de metro is het heel druk, vele passagiers 
moeten staan. Opeens begint een jongetje het 
Wilhelmus te zingen. "Waar is dat voor, vent
je?" vraagt een vrouw naast hem. Het .i onget,i e; 
"Miss chien gaat er iemand staan, dan kan ik 
eindelijk zitten!" 

21. 
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I Randy Spruyt werd op 4 december 16 jaar. 

x Obk op 4 december werd Joost Timmermans 
13 jaar oud. 

x Ons redactielid Carmen Smits viert de 23e 
december haar 25ste verjaardag. 

x Andy Schep is de eerste jarige in 1992, hij 
wordt op 2 januari 18 jaar. 

x Bij de familie van Riet zijn er in januari 
twee jarigen; Danielle wordt de 11e 18jaar 
en haar broer Ron wordt de 16e 19. 

x Thijs Bekker viert zijn 16e verjaardag op 
19 januari. 

x 21 Januari wordt Henriette Broer 15 jaar oud. 

x Bestuurslid Ap van de Heuvel wordt 34 op 
22 januari. 

x Marco de Boer viert zijn verjaardag op de 
24e en wordt dan 26. 

x Ob 26 januari is er een ander bestuurslid 
jarig; Michael Martina. Hij wordt dan al 28. 

x Monique Hallaar wordt 27 januari 30 jaar. 

x En dan is er nog een bestuurslid jarig in 
deze maand, dit is Erik Lugten hij wordt 
40 op 30 januari. 

x In februari zijn er twee jarigen, en nog op 
de zelfde dag ook! Pieter Slappendel wordt 
de derde februari 13 en Sabina Rozendaal 
wordt diezelfde dag 17 jaar. 

Namens de redactie allemaal nog en alvast 
van harte gefeliciteerd. We honen dat jullie 
een hele fijne dag zullen hebb~n. 



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 2 1.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

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

ei TAltllflllll"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 BV. 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~'à~!:!!m~~Y; 
Telefax 01825-3480 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

ODWII 28 · SChOOnhovan 
11111000 01823-2330 

De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstar~ef. 
Net zo goed als de luxete soorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

~~enLS~~M!~onhoven 
Telefoon 01823- 2426 

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

11QUICK PRINT 11 

Verzorgt: 

* Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen 

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

UIT (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lop ikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 
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PPETflCE l<EQ5TDAGEN 
EN EEN 

GElUkkîG Nl~UW,.,)AAR ! 

OPLOSSING SPEURPUZZEL; KERSTMIS 



SPECIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

CATSBURG 
VOLVO 

Elke dag ope n tot 22.00 uur. 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

voor een modieuze bril of contac tlenzen 

h.j.deerenberg 
-opticiën oogmeetk undige o.v . contactlensspecialis t anvc 

haven 42 - schoonhov en - telefoon 01823 - 24 12 

~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823~5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823- 2380 


