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1 SOFTBAL VERENIGING «METS» 

R.Van Ipenburg 
Lorentzhof 32 
2871 J'I' 
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 DP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

Schakel 
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Secretaris 

Penningmeester 

Wedstrijdsecretaris 

Bestuurslid 

Redaktie 

Erelid 

Hans Maerten 
Iepenpad 24 
Tel. 01823 ~ 875 
Erik Lugten 
Leeghwaterstraat 100 
Tel. 01823 -tP559 
Hetty Kaasschieter 
Albert Beylinggracht 22 
Tel. 01823 $ 008 
Tineke Hartvelt 
Zernikalaan 64 
Tel. 01823-3376 

Ronald Neven 
Vlisterweg 13b 
Tel; 01823 ,82808 
Michael Mar t ina 

en 
Ap van de Heuvel 

Marjolein Verhoef 
Montignylaan 1a 

Felicia Oosterlin~ 
Vlisterweg 13b 
Carmen Smits 
Asserlaan 88. 

Winston Salomon . 
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Op onze redelijk bezochte jaarlijkse ledenver
gadering, welke afgelopen maand is gehouden, 
zijn veel belangrijke punten aan de orde ge
komen en besproken. 
Het belangrijkste punt was wel ons nieuwe 
clubhuis. Dhr. Edens, welke zitting heeft in 
d~ bouwcommissie, gaf op diverse vragen ant
w6ord en deed die avond ook het idee aan de 
hand voor een "aktie dakpan". Dit houd in dat 
wij één dezer dagen zullen starten met het 
verkopen van dakpannen voor ons clubhuis. Een 
ieder kan dan tegen een bepaald bedrag net 
zoveel dakpannen kopen als hij wil, en in prin
cipe blijven de dakpannen zijn eigendom. 
Ook heeft de gemeente ons nu officieel een 
bouwvergunning verleend. Wij hopen dan ook 
zeer binnenkort de eerste paal te slaan. Het 
clubhuis zelf ligt al als bouwpakket gereed om 
op de bouwplaat gemonteerd te worden. 
Zo hoopt het bestuur alles nog voor de opening 
van ons nieuwe seizoen in orde te hebben. 

De voorzitter; Hans Maerten. 

P.S.; Mocht u nog spullen voor ons clubhuis 
hebben zoals een koelkast, tafels, kast
jes, banken, tuinstoelen etc., niet 
weggooien 'a.u.b. maar bewaren voor ons 
nieuwe clubhuis. 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

óok uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkun dig verzorgd. 

CONSTANT® 

0 

Juwelier- Gqudsmid 

Lopikerstraat 36 " 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 , lo onadministraties 



gediplomeerde anvc contactl,ensspecialisten 
Brillen &Contacüenzen 

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

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

~{) 

1~ .... 
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 · .·•"-' 

LEKOIJK 2 - 8 . ..~:??~~.,~;: 
TEL. 01823-2377-2723 , - · ' 

FAM. DE WIT . /, . ' . ; 
. ~ ·- . r 

labobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

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



REORKTIE PRRRT 
Hier is dan weer het eerste clubblad van 1992. 
Carmen is inmiddels uit de redactie verdw e nen. 
Richard van Honschoten heeft op de jaarvergade
ring gezegd voor ieder clubblad wel een stukje 
te willen schrijven. Alvast bedankt hiervoor 
Richard, en we kunnen natuurlijk nog veel meer 
mensen gebruiken die af en toe eens een leuk 
stukje voor ons schrijven. Dus weet je iets 
leuks, ken je een leuke mop of puzzel of maak 
een wedstrijdverslag etc.etc.etc ... lever het 
bij één van ons in. Wij zitten er namelijk om 
te springen! 
In "Van de voorzitter" vertelde Hans al wat 
over het komende clubhuis op ons nieuwe veld. 
Als je op de jaarvergadering bent geweest heb 
je ze waarschijlijk al gezien, maar op de vol
gende bladzijden staan de tekeningen van het 
clubhuis. 
Verder in dit clubblad o.a. de oefenwedstrijden. 

Groetjes van de 
redactiemeiden. 

COPY VOOR VOLGEND 

CLUBBLAD INLEVEREN 

VOOR: 21 APRIL 1992! 
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DE TEKENINGEN VAN ONS 
TOEKOMSTIGE CLUBHUIS . 
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BINNENTRAININGEN: 

DE JEUGD 

DE DAMES 

DE TIEREN 

Zaterdag van 9.00 tot 11. 0 0 uur 
in de Berengrachtzaal. 

Woensdag van 19.00 tot 20.30 uur 
in de zaal van de LTS. 

Woensdag van 20.30 tot 22. 00 uur 
in de zaal van de LTS. 

BUITENTRAININGEN: 

De buitentrainingen op ons nieuwe veld beginnen 
vanaf 2 april. 

DE DAMES 

DE HEREN 

JUNIOREN 

Maandag vanaf 19.00 uur. 

Dinsdag vanaf 19.00 uur. 

Donderdag vanaf 19.00 uur. 



1)1~ ,J1lllIC,l~N: 

x Richard van Honschoten viert op 4 maart een 
feestje, hij wordt dan 24. 

x Zijn broer Lex wordt 35 op 22 maart dit jaar. 

x Lia Steeman viert op 12 maart haar 32e ver
jaardag. 

x 29 Maart wordt Ton van Arkel 37 jaar. 

x De eerste jarige in april is Patrick Kuyf, 
hij wordt de 4e 15 jaar oud. 

x Ons redaktielid Renate Overbeek wordt op die 
zelfde dag 18. 

x Op 15 april wordt Shalima van Harenberg 12 
jaar oud. 

x Mark van Dongen viert op 17 april zijn ver
jaardag. 

x Op de 21e april viert Egor Bosch zijn ver
jaardag, hij wordt dan 21. 

x Ook op de 21e wordt Roland van Ipenbur f 19. 

x Het tw e ede redaktielid dat in april jarig is 
is Marjolein Verhoef. Zij viert haar 26e 
verjaardag op de 23e die maand. 

Allemaal namens de redaktie alvast (en nog) van 
harte gefeliciteerd! En we hopen dat jullie een 
hele fijne dag zullen hebben. 

B. 



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 

J!fie !3trger" 
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. 

Lopikstraat 13\- Schoonhoven 



• (m) No. 70 
d.d. 24-1-1992 

Nieuwsbrief van de 
Landelijke P.R.-commissie 

KNBSBulletin 
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 

Redaktie-adres: Rob van Tuyl, Bartokhof 16. 2402 GE Alphen a/d Rijn. Tel: 01720 - 20453 

Langs deze weg wil Ik mede namens 
de andere PR-commissieleden ieder
een bedanken voor de vele goede 
wensen en natuurlljk wensen wij 
omgekeerd Iedereen een sportief 
en gezond 1992 toe. 
In dit KNBSBulletln veel Informa
tie over de STK-groep, nieuwe 
verenigingen In oprichting, het 
SSD-project, Informatieronde bij 
680 gemeenten, eindstanden c.a. 
van diverse softbaltoernoolen, 
Internationale scorerslljst be-
kend en de top-10 van de clubbla
den. 

INTERNATIONALE SCORERSLIJST 

Voor 1992 is de INTERNATIONALE SCO
RERSLIJST samengesteld en hier 
volgt de volledige opgave. 
**********HONKBAL-SCORERS********** 
1. Dhr. H. Wedemeijer 
2. Dhr. K. Dingelhoff 
3. Mw. A. Fokke 
4. Mw. C. van der Poel 
5. Dhr. W. Kwekkeboom 
6. Dhr. J. Nordsiek 
7. Dhr. M. Stoovelaar 
8. Dhr. J . van der Sande 

**********SOFTBAL-SCORERS********** 
1. Dhr. B. Goorts 
2. Mw. N. Hodde 
3. Mw. F. Aussen 
4. Dhr. F. Drost 

INFORMATIERONDE GEMEENTEN 

De landelijke PR-commissie heeft 
a-lle 680 gemeenten van Nederland 
aangeschreven met het verzoek om 
informatie omtrent het eventueel 
opzetten van een ' nieuwe vereniging. 
Vragen over accommodaties, subsi-

dieregelingen, privatisering e.d. 
moeten een inzicht geven of er mo
gelijkheden zijn tot het ontwikke 
len van een groeiend aantal clubs 
en/of een groeiend sportaanbod van
uit de KNBSB. 
Aan de hand van de te verwachten 
informatie zal de landelijke PR
commissie een rapport opstellen en 
verspreiden onder alle belangheb
bende partijen binnen de KNBSB, 
zowel op landelijk als districtsni 
veau. 

TOP-10 CLUBBLADREDACTIES 

Al jarenlang probeert de landelijk e 
PR-commissies clubbladredacties te 
bewegen om meer informatie door te 
spelen aan de leden van de vereni
ging. Aan de ene kant klagen tal 
van clubs dat ze te weinig of te 
laat informatie ontvangen, aan de 
andere kant onthouden tal van .se
cretarissen en clubladredactieS 
informatie aan hun verenigingsle , 
den. 
Wel lezen we regelmatig in clubbla
den dat de betrokkenheid van de 
achterban van de vereniging sterk 
verbeterd dient te worden. Wel, een 
goede informatieverstrekking is 
daarbij onmisbaar. 
Het is op z'n zachtst gezegd slor 
dig als clubbladen zelfs halve of 
hele pagina's "wit" voeren. Daar 
had ook informatie voor de leden op 
vermeld kunnen worden. 
Van de ontvangen clubbladen neemt 
nu 59% geheel of gedeeltelijk in
formatie over vanuit het KNBSBulle
tin. 
In de afgelopen maanden heeft de 
PR-commissie alle clubbladen ge
toetst aan een aantal criteria en 
we noemen de leesbaarheid, ver-

(zie verderpag.H) 
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EUROPEAN SOFTBALL FEDERA TION 

Begin januari 1992 kwam er weer 
veel informatie van de secretaris
generaal van de E.S.F. (European 
Softball Federation) en puntsgewijs 
volgt hier het meest interessante 
nieuws. 
* Van 7 tot en met 9 februari 1992 

vindt de volgende vergadering 
van de ESF plaats, ditmaal in 
Praag, Tsjechoslowakije. 

* Naast een groot aantal agenda
punten zal een beslissing geno
men worden waar de Europacup 
damessoftbal 1992 gespeeld gaat 
worden; de Europacup herensoft
b~l, waarvoor de BSCHilversum 
zich kandidaat heeft gesteld en 
het Softball Junior Girls Cham
pionship 1993. 

* De E. S.F. heeft ook haar eigen 
Häll of Fame en het is best eens 
aardig om te zien wie als lid 
zijn benoemd: 
1988: 
- Renato Germonio (Italië); 
- Theo Vleeshhouwer (Nederland)· 
1989: ' 
- Svend Eriksen (Denemarken); 
- Ludy van Mourik (Nederland); 
1990: 
- Renzo Ramieri (Italië); 
- Carol Liedfeldt (Zweden); 
1991: 
- Reneé v.d. Berg (Nederland); 
- Annemiek van Kappel (Nederl.)· 
- Caroline Smit (Nederland); ' 
- Arnoldus (Nol) Houtkamp (Ne 
derland); 

* 
- Bert Brebde (Nederland). 
Olympisch softbal is niet langer 
een droom. In april 1991 te Bir
mingham heeft softbal de Olympi
sche status gekregen en tijdens 
de Olympische Spelen in Atlanta 
1996 is softbal "a gold medal 

* 

* 

* 

10. 

sport". 
Terugblikkend op 1991 nog even 
wat markante gebeurtenissen. 
Het E.S.F.-bestuur kwam in 1991 
driemaal bijeen, te weten in 
Venetië, Rome- en Antwerpen. 
In augustus 1991 vond voor de 
eerste ~aal het Junior European 
Championship plaats in Praag met 
als deelnemende landen Italië, 
Tsjechoslowakije, Spanje, Rus
land en Zweden. 
Voor de eerste maal werd ook een 
Internationale Umpire Clinic in 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Rome georganiseerd. 
In september 1991 werd de 14e 
editie van de Europacup dames
softbal gewonnen door Lazio Ro
ma. 
In Hilversum won in dezelfde ' 
maand bij het herensoftbal het . 
team van de Antillian Stars de 
Europacup. 
In juli 1991 werd een congres 
gehouden van de Internationale 
Softbal Federatie en op Curacao 
waren België, Denemarken, Frank
rijk, Nederland, Italië en Rus
land namens Europa vertegenwoor-
digd. 
De organisatie van het wereld
kampioenschap damessoftbal 1994 
is toegewezen aan Canada . 
Het volgende I.S.F.-congres 
vindt plaats in juni 1993 te 
Taiwan. Tijdens dat congres zal 
ook besproken worden welke acht 
landen zich kwalificeren voor de 
Olympische Spelen 1996. 
Aan het Junior Girls World Cham
pionship werd door de Europese 
landen Tsjechoslowakije, Neder
land en Italië deelgenomen. 

Het is misschien wel aardig om een 
aantal eindstanden te publiceren 
met vermelding van de clubnaam en 
het.land. Zo krijgen we een beetje 
de indruk van de onderlinge ver
schillen in kracht. 
*** 14e Europacup Damessoftbal *** 

1. Lazio Roma (Italië) 
2. Terrasvogels (Nederland) 
3. H.C.A.W. (Nederland) 
4. Savigny (Frankrijk) 
5. Alby (Zweden) 
6. Chemie Praha (Tsjechoslowakije) 
7. Brasschaat (België) 
8. Bielefeld Peanuts (Duitsland) 
9. Horsholm (Zweden) 

10. Southport Red Sox (Engeland) 

Petra Goedkoop (HCAW) werd uitge
roepen tot beste slagvrouw; Lisa 
Fernandez tot beste pitcher en Ge
ralyn Saya werd de meest waardevol
le speelster van dit toernooi. 
***2e Europacup herensoftbal*** 

1. Antillian Stars (Nederland) 
2. Sokol Krc (Tsjechoslowakije) 
3 . BSC Hilversum (Nederland) 
4. Atleticos Zaragozza (Spanje) 
5. Horsholm (Zweden) 
6. B~rgerhout Sguirrels (België) 
7. Pirates du Bassin de la Teste 
(Frankrijk). 
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Felix Bijlhout (Antillian Stars) 
werd uitgeroepen tot beste slagman; 
teamgenoot Orlando Albus als beste 
pitcher en om het succes compleet 
te maken werd Alfons Steenen uitge
roepen tot meest waardevolle spe
ler . 

***le Europacup Juniorensoftbal*** 
1. Italië) 
2. Tsjechoslowakije 
3. Spanje 
4. Rusland 
5. Zweden 

De beste slagvrouw werd Gambella 
Marta; beste pitcher Stefani Lore
dana en de meest waardevolle speel
ster Ailara Clelia, allen van kam
pioen Italië. 

THE ISLANDERS IN OUDE TONGE 

Oude tijden ( !) lijken te herleven. 
Jaren geleden konden we iedere 
maand de kaart van Nederland ver
melden met daarop de lokaties aan
gegeven waar een club in oprichting 
was. Soms wel 8 tegelijk. Met name 
in de jaren 1989 t/m 1991 is daar 
danig de klad ingekomen. Voeg daar
bij nog een aantal fusies en het 
aantal clubs is fors teruggelopen. 
Na het WK'86 waren we zelfs op weg 
naar de 250 verenigingen, terwijl 
we nu officieel · 219 verenigingen 
hebben binnen de KNBSB. 
Maar ....... naast de ontwikkelingen 
in Bladel wordt er ook hard gewerkt 
aan de wederopstanding van een ver
eniging in Oude Tonge. Onder de 
naam THE ISLANDERS en met een ge
richte aanpak in de vier Distric
ten zijn er voldoende mogelijkheden 
om er -nog - meer verenig i ngen bij 
te krijgen. 

SSD-PROJECT NADERT EINDFASE 

Het SSD-project wordt in februari 
a.s . wat de 2e fase betreft afge
rond en in het KNBSBulletin van 
maart komen we daar uitgebreid op 
terug. 
Veel aandacht zal besteed worden 
aan het "witte vlekkenplan" en het 
versterken van bestaande verenigin
gen, alsook het ondersteunen van 
verenigingen die met moeilijkheden 
te kampen hebben. 

(vervolg van pagina ll 
schijningsvorm, verschijningsfre
quentie hoeveelheid informatie, 
variatie in informatie-aanbieding, 
intern clubnieuws, ontwikkelingen 
in het rayon/district, landelijke 
ontwikkelingen, internationale in
formatie/nieuwtjes, (club)visie met 
name ten aanzien van de landelijke 
ontwikkelingen, etc, etc. 
Uiteindelijk zijn we gekomen tot 
een heuse TOP-10, waarbij een aan
tal clubbladredacties ex-aequo op 
dezelfde positie eindigden. Voor 
alle zekerheid melden we dat er 
over deze Top-10 niet gecorrespon
deerd kan worden. Er is geen prijs 
aan verbonden, maar louter een con
statering en het is best eens goed 
om een schouderklop uit te delen 
aan een aantal clubbladmedewerk
(st)ers. 
*********TOP-10 CLUBBLADEN********* 

1. ZWIJNDRECHT . • .. . . (Zwijndrecht) 
2. BLUE DEVILS ..... . ••..•• (Meppel) 
3. DE KNUPPELAARS ... . ... (Rosmalen) 
4. TWINS •...•....•... . (Oosterhout) 

ALPHIANS . • (Alphen aan den Rijn) 
5 . RED LIONS ............ (Den Haag) 

QUICK • ...•...•..... (Amersfoort) 
6. ROBUR'58 .....•.•••.. (Apeldoorn) 
7. RIDDERKERK ROWDIES (Ridderkerk) 

GOPHERS ............. (Maassluis) 
8. H.C.A.W./T ............. (Bussum) 
9. SITTARD CONDORS .. . .... (Sittard) 

THE EAGLES ........... (Deventer) 
ROEF! .......•...... (Moergestel) 

10. D.V.H ........... . .. (Amstelveen) 
BSC UTRECHT . .......... (Utrecht) 
VITESSE'22 ..... • .... (Castricum) 

Van deze 17 clubbladen nemen 3 (?) 
geen informatie over uit het KNBSB
bulletin; 3 clubs . verwerken losse 
informatie en 11 clubs nemen het 
hele bulletin mee in het clubblad, 
meestal als "centerfold". 
Verder biedt de PR-commissie de 
mogelijkheid aan clubs met een op 
A-4 formaat uitgevoerd clubblad, om 
het KNBSBulletin op A-4 i.p.v. A-5 
formaat te ontvangen. Hiervan maken 
tot op heden slechts 6 verenigingen 
gebruik. Heeft u belangstelling, 
bel dan even met Cees Goedhart, 
telefoon 023-378072 . 

Ook in 1992 zullen wij met een al 
dan niet gewijzigd overzicht komen. 

11. , 



Het jaar 1992 was nog nauwelijks 
begonnen of de groep S.T.K.-ers 
binnen de KNBSB gaf alweer acte de 
présence in Papendal, waar op 5 
januari jl. een groots opgezette 
clinic heeft plaatsgevonden. 
Ruim 200! trainers/coaches waren 
aanwezig en gesproken kan worden 
van een zeer grote respons voor een 
activiteit die de begeleiders van 
honkbal- en softbalteams in Neder
land weer een schat aan oefenstof 
heeft geboden voor de komende trai
ningen in de zaal en op het veld. 
Gelet op de opkomst blijkt er dui
delijk behoefte te bestaan aan de 
invulling van activiteiten met oe
fenstof die de trainer/coaches in 
de trainingen kunnen gebruiken. 

Omdat deze dag een zo groot succes 
is geweest wil de STK-groep de ver
enigingen, m.n. het sporttechnisch 
kader binnen de verenigingen, er op 
attenderen dat aan het begin van 
het seizoen weer de z.g. STK-avon
den van start gaan. 
De STK-functionarissen zijn dan één 
keer per maand bij u in de buurt om 
een avond te verzorgen waarin veel 
informatie wordt verstrekt die van 
groot belang is voor de trainer/ 
coaches van de verschillende teams. 

Let u vooral goed op de publicaties 
in het Weekbericht op de speciale 
STK-pagina's met het verzoek om 
deze informatie verder te versprei
den binnen uw vereniging naar het 
sporttechnisch kader. 
Op deze pagina een afbeelding van 
de vijf STK-functionarissen binnen 
de KNBSB. Van links naar rechts 
coördinator Bob Krijnen, Ingeborg 
Cleeren, René Ras, Michel Aussems 
en Gijs Selderijk. 

12. 

In Bladel is een zeer enthousiaste 
groep mensen begonnen met het op
richten van een nieuwe vereniging 
en eind december 1991 werd op een 
informatie-/demonstratieavond ge
peild of er belangstelling was. 
Ca. 2501! belangstellenden waren 
naar de plaatselijke sporthal geko
men om daar allerlei zaken te be
kijken en aan te horen. 
Namens de KNBSB waren aanwezig 
bondsbestuurslid Wil Koet, Bob 
Krijnen (STK), Greet Manders (voor
zitter van de Districts PR-commis
sie Zuid), Claudia Geerars (Jeugd 
commissie District Zuid), alsmede 
rayonhonkbal- en softbalteams met 
hun coaches. 
Een zeer succesvolle happening en 
de nieuwe club gaat er komen onder 
de naam BLUE SOX, niet te verwarren 
met BLUE SOCKS uit Veenendaal. 
In januari 1992 zal de club offi
cieel aangemeld worden als lid van 
de KNBSB en reeds bij de start zal 
sprake zijn van een fors aantal 
leden. 

STORKS 40 JAAR 

15 januari jl. was een heugelijke 
dag voor de vereniging STORKS uit 
Den Haag. Op genoemde dag werd het 
VEERTIG JARIG jubileum gevierd en 
vele oud-spelers e.a. bezochten de 
receptie. Sterks had voor deze ge
legenheid een jubileumboek gemaakt 
met daarin vermeld alle (oud)leden 
met het aantal lidmaatschapsjaren. 
Vele bekende namen en onwillekeurig 
dringt zich de vraag op hoeveel 
mensen nog op de een of andere ma
nier actief zijn binnen de KNBSB. 



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 Ti\ltllf 1111 ll"l 

Voor uw 
gehele interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - Tel. 01823 - 3783 

,._ PARTY'S 

,._ BRUILOFTEN 

,._ DINERS 

,._ 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 

[ij~ MATERIEELDIENST 
~ ~!;~21M~1~~!m~;~ 

Telel ax 01825-3480 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

ouwaa 21 -SChOOnhovan 
Talaloon 01123 -2330 

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

EET SMAKELIJK . 

KEURSLAGER 

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

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

11QUICK PRINT 11 

Verzorgt: 

* Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen 

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

U IJ (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 



11111~ lll~N Il{ 
Kun jij raden welk Mets-lid dit in zijn 
jongere jaren is? 

Ik speel zelf geen honk- of softbal, 
maar ben wel aktief in het bestuur van 
deze vereniRing. 



INDELING KOMPETITIE 1992 

In het laatst e jaarverslag maakte ik meldillg van het 

feit dat de Rayons waren vervangen door <listrikten. 

Ook melde ik dat deze herindeling voor onze teams 

geen veranderingen met zich mee zouden brengen. 

Dit bl°eek achteraf niet helemaal waar te zijn, e r 

zijn een aantal Honk- en Softbalverenigingen uit 

Noord-Brabant bij ons in de kompetitie verw er kt. 

Hierna ast staan de indelingen van de kompetities 

van onze teams. Ten opzichte va n vorig jaar z ijn er 

een tweetal wijzigingen. 

Het dames-softbal team is op mijn verzoek in een 

lagere klasse ingedeeld, de tegenstanders zullen 

hierdoor iets minder sterk zijn en wellicht het 

spelplezier hoger. 

De tweede wijziging betreft het honkbal-adspiranten 

team, door de leeftijd van de meeste spelers waren 

wij genoodzaakt dit team het komende jaar in de 

junior e n klasse te laten spelen. 

R. Neven 



DAMES-SOFTBAL 

Het softbal-team is ingedeeld in de 2e klasse 

van de Regio Noord-West, samen met : 

D.Z.B. uit Rotterdam 
Islanders uit Oude-Tonge 

Kickers uit Waalwijk 
Red-Geese uit Goes 

Rowdies uit Ridderkerk 
Stags uit Etten-Leur 

Wizards of Boz uit Bergen op Zoom 

le kompetitie-wedstr. 

Aantal wedstrijden 

Kompetitie-stop 

Promotie 

3 Mei 1992 

1/1 kompetitie = 14 wedstr. 

27 Juli t/m 16 Augustus 

de nummer 1 is kampioen en 
e promoveert naar de 1 klasse 

HONKBAL-JUNIOREN 

Het honkbal-junioren team is ingedeeld in de 

Junioren El-klasse, samen met : 

Braves uit Gouda 
Eurostars uit Capelle a/d IJssel 

Feyenoord uit Rotterdam 
Gophers 1 uit Maassluis 
Gophers 2 uit Maassluis 

Hawks uit Dordrecht 
Saints uit Rotterdam 

Spijkenisse uit Spijkenisse 

le kompetitie-wedstr. 

Aantal wedstrijden 

Kompetitie-stop 

24 April 1992 

1/1 kompetitie = 16 wedstr. 

27 Juli t/m 30 Augustus 

L ___________ __. 



HONKBAL 1 

Het le honkbal-team is ingedeeld in de standaard

klasse van de Regio Noord-West, samen met 

Batters uit Putte 
Blue-Hitters uit Puttershoek 

Blue-Stars uit Numansdorp 
Feniks uit Made 

Saints uit Rotterdam 

le kompetitie wedstr. 26 April 1992 

Aantal wedstrijden 2/2 kompetitie = 20 wedstr. 

Kompetitie-stop 27 Juli t/m 14 Augustus 

Promotie de nummer 1 is kampioen en 
. promoveert naar de overgangs

klasse van het distrikt. 

HONKBAL 2 

Het 2e honkbal-team is ingedeeld in de reserve 

3eklasse van de Regio Noord-West, samen met 

Blue-Stars 2 uit Numansdorp 
Gophers 3 uit Maassluis 

Islanders 1 uit Oude-Tonge 
Kickers 1 uit Waalwijk 

N.D.C. '86/3 uit Rotterdam 
Saints 2 uit Rotterdam 
Stags 1 uit Etten-Leur 

Zwijndrecht 4 uit Zwijndrecht 

le kompetitie wedstr. 

Aantal wedstrijden 

Kompetitie-stop 

Promotie 

26 April 1992 

1/1 kompetitie = 16 wedstr. 

27 Juli t/m 16 Augustus 

nummer 1 promoveert naar 2ekl. 



OEFENWEDSTRIJDEN SEIZOEN 1992 

SOFTBAL 1 Zo 29-03 13.00 Gophers 2 - Mets 
Zo 12-04 16.00 Rowdies 1 - Mets 
Ma 20-04 14.00 C.A.Z. 3 - Mets 

Honkbal 1 Za 21-03 14.30 Hawks 2 - Mets 
Za 28-03 10.00 Spijkenisse 2 - Mets 
Zo 05-04 10.00 Braves 2 - Mets 
Zo 12-04 10.00 Feyenoord 3 - Mets 

Honkbal 2 Zo 29-03 10.00 Braves 3 - Mets 2 
Zo 12-04 10.00 C.A.Z. 4 - Mets 2 
Ma 20-04 11.00 Mets 2 - Lodewijk 3 

Honkbal Jun. : Zo 29-03 10.00 Eurostars - Mets 
Za 04-04 10.00 Holy - Mets 
Za 11-04 12.00 Gophers - Mets 
Za 18-04 11.00 Mets - Wizards of Boz 

Zoals je kunt zien zijn er maar 2 thuiswedstrijden 

gepland. De reden hiervoor zal duidelijk zijn, op 

het moment dat deze oefenwedstrijden werden vast

gesteld was er nog geen duidelijkheid over het 

tijdstip waarop wij konden spelen op het ni euwe veld. 



x Een oude dame maakt haar eerste zeereis. 
"Alles naar wens mevrouw?" vraagt iemand van 
het personeel haar. "Fantastisch!" zegt de 
dame, "En reuze handig hoor, die wasmachine 
in de muur, wat daar allemaal niet in gaat!" 

x Kees; "Toen mijn vrouw in verwachting was, 
had ze net "De olijke tweeling" gelezen. 
En ze kreeg prompt een tweeling." 
,Tan; "Mijn vrouw kree [ ; een drieling toen ze 
"De drie musketiers" had gelezen. 
Piet; "Oh oh! Mijn vrouw is in verwachting 
en ze leest in "Ali Baba en de veertig rovers!" 

x Tijdens een honkbalwedstrijd zit er een man 
op de tribune die luidkeels alle beslissingen 
van de scheidsrechter afkeurt met boeh-geroep 
en kreten als FOUT!, of MAN, KOOP TOCH EEN 
BRIL! Op een zeker moment wordt het de scheids
rechter te veel. Hij stevend op de tribune af 
en vraagt de man; "Meneer, wie leidt hier de 
wedstrijd, u of ik?" Waarop de man zegt;"Kijk 
als je dat al niet eens weet, wat doe je dan 
hier?" 

x De leraar tegen de klas; "Jullie lijken wel 
e en stel lekke banden. Ik Pomp het erin en 
het loopt er ook zo weer uit." "Het kan ook 
aan de pomp liggen meester!" 

18. 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
Albre ch t Bey lin ggrach t 44 
Schoon hoven . 

Telef oon 01823-25 66 

SfGNOR 

~ 
HERENMODE . 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

9~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823-6768 

De GROOTSTE 
sptHJ/gOBd-specissJzaak 

van de 

KRIMPENER WAARD .,,.,..,...,.~ 
,,be OV€Rkant" 

de ruijter 

~ 
PAPENDREC HT - Brederodelaan 116 (Oe Meent ) 

SLIEDRECtff Winklerplein 10 
SCHOON HOVEN - Lopikerstraat 2 

a. van enc;elen 
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 · 



TWEe, VIER~"-.. . 
ACMT, "1iMT 11:CN - 1 ... 

_EEN,TWEE,· Q4«"! 
TI~,TI~. 

COPY VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD 
INLEVEREN VOOR: 21 APRIL 1992! ! 

Oplossing "Wie ben ik?"; Hans Maerten. 

• 
1 
1 

"~i4ih-~I 
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SPECIALITEITEN 
RESTAURANT CATSBURG 

VOLVO 
PIZZERIA 

Elke dag open to t 22.00 uu r . 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

Al lTOBEDRIJF CATSBCRG B.V, 
BLRGAMBAC!I I ERSTRA \1 ~ 

SCIIOONHOVLN IEL lll823- '>77ï 

voor een modieuze bri l of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
-opticië n oogmeetkundige o.v . contactlenssp ecialis t anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 • 2412 

llrant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823~5875 



BEN 
51.00F 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823- 2380 

r 


