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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 - 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 
Te lefoon 01823 - 2930 

Schakel le>II ~-------- - --------~ 
off. Ford-dealer, C.G. Roosweg 4, 2871 MA Schoonhoven, telefoon 01823-2866 
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REDRKTIE PRRRT 

2. 

lh1llo allemaal, 

!lier is alweer het tweede clubblad van dit seizoen. 

Het is een byzonder blad geworden, omdat alle gegevens 

omtrent de komende kompetities hierin zijn opgenomen. 

Naast alle wedstrijden staan ook alle adressen en route

beschrijvingen van onze tegenstanders vermeld, zodat dit 

jnar niemand meer fout hoeft te rijden. 

Ook staan er een aantal regels in dit blad, welke voor 

iedereen van belang kunnen zijn. 

Bewaar dit boekje het hele seizoen ! ! ! In de komende 

clubblaadjes staan de eventuele wijzigingen vermeld, neem 

deze over dan ben je het gehele seizoen op de hoogte van 

de nog te spelen wedstrijden e.d. 

Nu de kompetitie-wedstrijden weer voor de deur staan en er 

reeds een aantal oefenwedstrijden zijn gespeeld, vertrouwen 

wij erop dat de wedstrijdverslagen binnen zullen stromen ! ! 

Laat van iedere wedstrijd iemand van het team een verslag 

schrijven, dit hoeft geen enorm uitgebreid verslag te zijn. 

Rest ons nog iedereen succes te wensen in de kompetitie. 

DE REDAKTIE MEIDEN 



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 . 

Rl Ultlffll11l "l 

Voor uw 
gehele interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - Tel. 01823 - 3783 

)1,.. PARTY'S 

lf,.. BRUILOFTEN 

)1,.. DINERS 

lf,.. 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 

~ ~5~~~M~1~~!m~;~ 
Telefax 01825 -3480 . 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

oowea 21 - SChOOnhoven 
Telefoon 01123 -2330 

De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief. 

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 



In de voorgaande jar e n i s he t ee n aa nt a l ma l en 

voorgek omen dat zich situaties voorded e n waarbij men 

ni et wi s t wa t e r ged aa n moest word e n. 

Daar om vol ge n hie rond e r de be l a ngr i jk ste re ge ls c .q. 

be pali nge n. Lees ze goe d ! !!, we ll ic ht kome n z ij U d i t 

ja ar nog va n pas . 

WEDSTRIJDFORMULIER (WF) RvWS.24 
Op de Distriktsvcrgadering van 22 februari j.1. is besloten, dat 19'12 een over
gangsjaar is voor het invoeren van het vereenvoudigde WF. Dit seizoen is het 
vereenvoudigde WF verplicht voor alle Distriktsklasscn en mogen in de Rcgio
kompetities rowel het vereenvoudigde- als het landelijke WF worden gebruikt. In 
1993 is het vereenvoudigde WF 66k in de Regiokompetities verplicht. Bij het 
gebruik van het vereenvoudigde formulier dient . in geval van staken of een protest 
tevens het Landelijke WF te worden ingevuld (inkJusief scorekaart). De thuisspe
lende vereniging blijft altijd verantwoordelijk voor het scoren tijdens een 
wedstrijd. 

De tbuisklub zorgt voor het WF. De beroekende verenipng vult baar gegevens in 
op dit WF en krijgt, nadat het formulier kompleet is mgevuld en ondertekend, 
het du1;>likaat mee. Ook bij gebruik van het landelijke WF krijgt de beroekendc 
verenigmg een duplikaat mee 111 

Inzending van WFn van wedstrijden, die zijn gespeeld in een weck beginnend op 
maandaJ cri eindigend op zond8$, dient te geschieden op zondagavond (laatste 
buslichtang) aan de Regiokompebtiekontroleur voor de betrokken tak van sport 
(zie pagina 3) waaronder de vereniging valt. Bij wedstrijden tussen teams uit twee 
verschillende Regio's stuurt de bezoekende vereniging het duplikaat WF naar de 
betreffende Regiokompetitiekontroleur. 
Dus: bij een wedstrijd twsen een team uit Re8fo Zuid-Oost en een team uit Regio 

Noord-West het origineel naar de betreffende Regiokompetitiekontroleur van 
het thuisspelende team en het duplikaat naar de betreffende Regiokompetitie
kontroleur van het bezoekende team. 

Onvolledig invullen of het gebruik van het landelijke WF (behoudens bij de in de 
le alinea genoemde uitzonderingen) kost uw vereniging geld: / 2,50 per WF (in 
de hoogste distriktsklassen / 5,00). Natuurlijk kunnen verenigingen elkaar helpen 
met het voorkomen van boeten . Kootroleer altijd of alle gegevens zijn ingevuld. 

Vereoïwngen met teams uitkomende in de landelijke- co interregionale jeugd 
kompct1ties dienen een duplikaal van het WF te zenden aan de betreffende 
Regmkompelitiekontroleur. 

llie rn a c1s l vol gt de ui t t eg va n he t we dstr i jdfor mul i er . 

3. 



WEDSTRIJDFORMULIER ' ". ~lo<JiO N..O.\HWc\Je.iI .9.L .N JL. 

'NedstriJd: .. METS .J. 

S L <.1111L1.11 d 
re s. Je 

Nd : HB .. <_>t ... ~l\ Kla=, : 2e n l 11111 1\ 1 

tegen: BLLIE STARS 2 

0atum : .... .. l....1\rRlL .... 19.'.1.L ......... Aanvang : ... JL<Kl Speelduur. .... . .2 JII IR. 

Il 11 .14 

Wedstrijdnummer 

Innings : ..... 2 .... 
Scheidsrecllhlr: hoofd.. \!JP:JI.YQ!:n'KL .. (s ,L) ... vekl .... :~UJ_l:'..N, .BIJ. .. V.ELDSClll •:I .DSR_.. lN VIILl EN 

Uilslag: ... ..1.5............. ·•··· 1.2... t.. BIJ -- -- EIGEN LEIDIN G VERMELDEN C>rayon.nwvtt1"'t/1001 

SLAGVOLGORDE 
THUISKLUB BEZOEKERS 

lkklr naam positie lid1r naam positie 

001 J. KLAASSEN 4 011 B. BOEF 2 

2 009 M. MOIISE 3 014 R. l.llllBERS () 

006 J. TRAVOLTA 2"-J ._ 3 
3 .. , 

BIJ WISSELS AANG EVEN Ir \,ELKE NNING DIT GEBEURD 1 

4 
" 

5 " 
1 

6 .. 
7 

8 

9 

10 

009 M. MOUSE - -
010 s. v;in r! e BROEK - '°""" 

NB bij protesten cq staken anders dan door weersomstandigheden ook het KNSSB wedstrijdformulier inklusief scorekaart invullen 

STRAFZAKEN/BIJZONDERHEDEN (bij officiële waaischuwing cq u~ het veld zenden naam, lidnr, klub en reden vermelden) 

HANDTEKENINGEN __,coach 
lfluisöJb 

aanvoe<_,ooach 
btrzoekrKs 

HANDTEKENINGEN NIET VERGETEN ! ! ! ! ANDERS 

hoofdschttidstr,chter 

BOETE , • .................................... 

SCHEIDSRECHTERSTROOK 1.-. ilMlllen indien_, aangesmlde :icheidsrech1er heeft geleid) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 

-= Dalum· .................................................... -.................... MJ· .................... Klaase: ................................................ Wedalr.nr. .. 

11 Ylled:sll1ld· . . tegen· .. -· ............................. -················· ,. .._................................................................................................ .. ............ .................. ............. . 



AFKEURING/AFGELASTING RvW2.4 
De thuisspelende vereniging is verplicht tijdig (en wel vóór het .vertrek van de 
tegenstander) kontakt op te nemen met de bezoekende vereniging (die hiertoe 
telefonisch bereikbaar moel zijn) ~n, indien voor de wedstrijd een sclicidsrecbter 
is aangesteld, met de scheidsrechtersaansteller voor de betrokken tak van spart 
en de scheidsrechter (in deze volgorde). De afgelasting wordt vervolgens biJ de 
uitslagcndiensl (ingeval van antwoordapparaat boodsëhap inspreken!) gemeld, 
alwaar de bezoekende vereniging bevestiging kan vragen. Indien de tegenstander 
en/of de scheidsrechter onderweg is/zijn, dan berust de beslissing tol afgelas
ten/afkeuren bij de scheidsrechter ter plekke. Bj een ter plekke afgelaste wed
strijd dient de thuisspelende vereniging een volledig ingevuld WF in te sturen. 

Tenzij anders bepaald, dient de afgelaste wedstrijd binnen 14 dagen te worden 
ingehaald -bij jeugdwedstrif'den in de B-klassen wordt deze termijn gesteld op 28 
dagen- en de nieuwe spee datum op zondagavond na de afgelasting door beide 
verenigingen bij de uitslagendienst te worden gemeld. 
Blijft men in gebreke dan bepaalt de betreffende kompetitieleider zelf de nieuwe 
speeldatum welke wordt gepubliceerd in het eerst verschijnende Weekbericht. 

' 
Indien het belang van een goed verloop van de kompetitie dit wenselijk maakt, 
zijn de kompetitieleiders bevoegd, met m achtneming van het bepaalde in art 5.5 
RvW, van het hierboven gestelde af te wijken. 

NIET OPKOMEN Rvws.12 
Indien door de Wedstrijdkommissie wordt vastgesteld, dat een ne~ental twee 
maal niet is opgekomen, kan het betrokken negental door de WedstriJdkommissie 
uit de kompet1tie worden genomen. Voor het overige blijven de bepalingen 
opgenomen mart 5.12 RvW van toepassing. 

PROTESTEN RvW(, lrv 
Protesten zijn alleen mogelijk bij wedstrijden van senioren of (inter)regionale 
jeugd. In,scval van een protest dient een officiële scorekaart te worden ingevuld. 
Alle partijen zijn verplicht medewerking te verlenen aan het afwerken van de 
formaliteiten bij een protest. 
Alle protesten worden met ingang van 1992 behandeld door de landelijke 
protestkommissie, zodat alle bescheiden dienen te worden gezonden aan: 

Protestlcommiss KNBSB, Postbus ~ 2080 AB Santpoort 7.uid. 

STRAFZAKEN RvW4.S 
Als een scheidsrechter een speler een officiële waarschuwing geeft of hem uit het 
veld zendt, dient de betrokken speler via het verenigingssekretariaal binnen 2 x 
24 uur een schriftelijke uiteenzcllmg aan de landelijke strafkommissie Ie zenden. 
Op het wedstrijdformulier dient te worden vermeld "strafzaak". De thuisspelende 
vereniging dient binnen 24 uur het wedstrijdformulier aan de betreffende 
Regiokompetitiekontroleur Ie zenden . Bij wedstrijden waar het scoregedeelte van 
het formulier niet wordt ingevuld, dient dit in het geval van een strafzaak wel Ie 
gebeuren. 



SPEELTIJDEN 

honlcbal distrikt 
hoofdklu6c 

CM:rganp-/rcscrveklll$&C 

regionale jeugd 

honkbalregio~ 
ccn;tc-/standaardklawc 

overige 1enioreo & junioren 
adspiranten A 

adspiranlcn B 
pupiUcn A 

pupillen B 

softbal distrikt 
hoofd-/overpnpkliwc 

softbal regi,o~ 
ccn;tc klusc DSB 

junioren A 

alle overige kl"6Co 

RvW5.10 

: 9 inninp zonder lijdlimicl, bij gelijke ,tand verlengen mei max 3 
inoiop, 10-puotco -rcgcl na 7 i11JUJ1p. 

: 9 ioniop zonder tijdlimiet co zonder verlenging bij gelijke ,tand , 10· 
puolco-rcgcl na 7 inninp. 

: 9 ioninp met een tijdlimiet van 2 uur, l0-pun1cn -rcgel na 7 inninp. 

: 9 iooinp zonder tijdlimiet c:o zonder verlenging bij gelijke ,1and, 10-
puntcn-rcgcl na 7 inniop. 

: 9 inoinp met een tijdlimiet van 2 uur, 10-puntco-rcgc:I na 7 inoinp. 
: 2 wcditrijdcn met een tijdlimiet van 15 min., tllll6Co beide wcditrijdcn 

een pauze van minimaal 15 min. 
: 1 wcditrijd met een tijdlimiet van 90 min. 
: 2 wcditrijdcn met een tijdlimiet van 60 min., hwcn beide wcditrijdcn 

een pauze van minimaal 1.5 min. 
: 1 wcdi1rijd mei een tijdlimiet van 90 min . 

: 2 wcditrijdco van 7 inning:; zonder tijdlimiet, verlenging mc:1 max 2 
iooiop (tic-brcaker), l0-puo1cn-rcgcl na 5 inninp. 

: 7 inoinp zonder tijdlimiet, verlenging mc:t mu 2 inninp (tic-brc:a
kc:r), 10-puotc:n-rcgcl na 5 inninp. 

: 7 inoiop zonder tijdlimiet verlc:npng met mu 2 innings (tic:-brc:akcr), 
10-puotcn-rcgcl na 5 innings. 

: 2 wedstrijden met een tijdlimiet van 75 min., IUS6Cn beide: wcditrijden 
een pauze van minimaal 15 min. 

: 7 innings met een tijdlimiet van 90 min., 10-puntco-rcgcl na 5 innings. 

Bij waktrijdcn met CCD tijdlimiet dic:nt de aulFfP'CD tijd, cvaitucJc oodcJbrctingcn DÎd mc:cgcrc
b:od, ID zijn p:bcc.l te WOldca uilgapcdd ca dicat c:cu bc:guanca inniop volgas de bcmadc regels 
te wordca "ïtga;pcr:ld De "S-minutm-wor-tijd-wordt-cr-ilicl-mcer-uD-«a~-bcgonnca• 
regel is op kompctiticwcdlh:ijdco NIHf vu toqmsing (• een toemooircgd) 111 



KOMPETITIESTOP 
In de periode van 27 juli lot en met 14/16/30 augustus (einddatum afhankelijk van 
hel soort kompetitie, zie hiervoor de kompetitiebepalirigen) zullen geen kompeti
tiewedstrijdcn worden vast$esteld. Indien verenigmgen onderling overeenkomen 
om in deze periode kompet1tiewedstrijden te spelen, dan is dat mogelijk. 

AFMETINGEN 

book- diago- wapplaal- dagpcrk dagpcd- mulgt grootte 
honJcbol a&laod nul lhuisplaal 1 (bb) lhaisplaat knuppel bal 

pupillen A 18.30 25.88 14.00 1.70 X 0.90 0.la2 30• 9• 

pupillen BIC 18.30 25.88 14.00 1.70 X 0.90 o.1D2 30" 8¼" 

adspiranten 23.00 32.53 16.45 1.80 ll J.2() 0.1852 33• 9" 

overigen 27.50 JB.89 18.45 (.80 ll 1.20 0.1852 36" 9• 

softbal 

pupillen 16.50 23.JJ 10.00 1.70 ll 0.90 0.1D2 29" 11· 

adspiranten 17.50 24.75 11.50 1.70 X 0.90 O.ta2 33• 12· 

Oll'Crige dames 18.30 25.88 12.20 2.10 ll 0.90 0.163 3S" 12· 

heren 18.30 25.88 14.00 2.10 ll 0.90 0.163 3S" 12· 

• - lncM9; .,...r1g. malen In met.,. 

1 De afstand werpplaat - thuisplaat wordt gemeten tussen de naar de thuisplaat 
gekeerde zijde (voorkant) van de werpplaat en de achterzijde (punt) van de 
thuisplaat. 

2 Het midden van de langste zijde van het slagperk (85 cm resp. 90 cm) ligt op 
gelijke hoogte met het liart van de thuisplaat. 

3 Van het slagperk lip 120 cm boven het hart van de thuisplaat en 90 cm onder 
het hart van de thwsplaal. 

NB: Bij de honkbal-adspiranten gebeurt het regelmatig, dat er op een veld 
wordt gespeeld waar ook de honken op senioren afstand nog aanwezig zijn. 
Gezien het kleine verschil in afstand, 4½ mcterfskan dit zeer hinderlijk Zijn 
(volgens de spelregels zijn deze honken obstake ). 

BELIJNING VELDEN RvW3.4 
De foutlijnen zijn een wezenlijk bestanddeel van hel honk- en softbalspel. Het 
komt veel te vaak voor, dat deze twee lijnen niet aanwezig zijn. Houdt de eer aan 
U zelf en wrg ervoor, dat er bij iedere wedstrijd minimaal twee foutlijnen op het 
speelveld zijn getrokken. 



B. 

SCHEIDSRECHTERSREGEL 
Verenigin_gen met teams uitkomend in enige senioren distriktsklasse honkbal of 
softbal of enige hoogste senioren regioklasse honkbal of (dames)softbal dienen 
per team een gediplomeerde scheidsrechter eer beschikking te stellen aan de 
scheidsrechterskommissie. 

LEEFTIJD SIN DELINGEN RvWJ2 

leef-
tijd honkbal softbal 

8 DUP1 pup 

9 DUP pup 

10 PUP pup 

11 DUP pup 

12 DUP adSP pup adso 

13 pup' adsp pup' adlip 

14 adsp jun 1 adso jun KR 2 

15 adsp jun U/RJ3 adso jun Kn 

16 adsp1 jun U/RJ liCn2 adso1 jun liCn 

17 jun U/RJ liCn iun liCn 

18 jun U/RJ liCR iun liCn 

19 jun 1 U/RJ liCn jun 1 liCn 

20. U/RJ liCR Kn 

21 U/RJ liCR liCn 

.,., '"" ___ _. __ --- ---
1 hiervoor dient dispensatie te worden aangevraagd (bij pupillen en adspiranten 

honkbal alleen mogelijk voor de B-klasse). 

2 een speler is speelgerechtigd voor de senioren vanaf de verjaardag. 

3 een speler is speelgerechtigd voor de U/RJ indien bij op 30 september de 
leeftijd van 15 jaar beeft bereikt en op 31 december de leeftijd van 22 jaar nog 
niet beeft bereikt. 

Voor een speler wordt in een jaar als leeftijd aangehouden de leeftijd die hij in 
dat jaar bereikt. 

AANGEWEZEN SLAGMAN / DESIGNATED PLA VER / RE-ENTRY 
Het gebruik van een aangewezen slagman bij honkbalwedstrijden is alleen 
toegestaan in de distrikts hoofdklasse (konform spelregel 6.10). 
Het gebruik van een desipiated player en de re-entry bij softbalwedstrijden is 
alleen toegestaan in de distrikts hoofd- en overgangsklasse (konf orm spelregels 
4.03(11) en 4.04 en het aanvullend distriktsreglement). 



BElANGRIJKE BEPALINGEN JEUGDHONKBAL RvWJ 
1. Veertienjarieen mogen niet in de juoioren A kompetitie werpen; vijftienjari

gen mogen m de U/RJ kompetitie werpen doch dienen zich te houden aan 
het gestelde in pl 2. 

2. Een werper in de adspirantenkompetitie mag nooit meer dan 7 innings op 
één dag werpen en hij moet tenminste 3 x 24 uur rust hebben wanneer hij op 
één dag als werper minimaal 4 innings heeft geworpen. Voor een werper 
geldt, dat het werpen van één bal al telt voor een volledige inning. 

3. Een werper in de pupillenkompetitie mag nooit meer dan 6 innings op één 
dag werpen en hij moel tenminste 3 x 24 uur rust hebben wanneer hij op één 
dag als werper minimaal 3 innings heeft geworpen. Voor een werper geldt, 
dat het werpen van één bal al telt voor een volledige inning. 

4. Bij het spelen van dubbels mag een werper die in de eerste wedstrijd heeft 
geworpen in de tweede wedstrijd niet meer als werper èn achtervanger 
optreden. Achtervangers die in de eerste wedstrijd als zodanig heb6en 
gespeeld mogen in de tweede wedstrijd niet meer als achtervanger ên werper 
meespelen. 

5. Een dispensatiespeler mag NIET werpen. 

6. In de pupillen B klasse honkbal wordt gespeeld met de rubber bal. 
De rubber bal-is een luchtgevulde bal met twee lagen rubber, een _profiel 
voorzien van putjes en een voorievormde naad. Het gewicht JS 4.76 
ounce (- 135 gr) en de omtrek 1s 8.75" ( = 22,2 cm). Bij een merk is 
deze bal bekend als B-bal. · 

7. Bij de pupillen mag de honkloper het honk pas verlaten wanneer de gewor
pen bal de thuisplaat passeert. Een honkloper die het honk te vroeg verlaat 
krijgt een waarschuwing en moel terug naar het honk. Wanneer dezelfde 
lionkloper in dezelfde inning nogmaals deze regel overtreedt moet hij worden 
uitgegeven. 

8. In de pupillen A kompetiûe is de slagman uit wanneer hij 3-slag krijgt èn de 
achtervanger de bal heeft gevangen. 

9. In de pupillen- en adspiranten kompetitie zijn schoenen met metalen spikes 
of metalen noppen verboden. 

10. Buiten het af~elasten volgens de daarvoor bestemde regels moel men er voor 
waken wedstnjden te laten plaatsvinden bij extreme koude. Als regel wordt 
de temperatuur aangehouden onder + l0°C., echter afhankelijk van de 
andere weerbepalers zoals zon en wind. 

11. In A-pupillenwedstrijden en adspirantenwedstrijden mag worden gespeeld 
met een vinylbal met opgestikte naad. Deze re~el geldt alleen bij vochtige 
weersomstandiwieden. In een wedstrijd moet altijd één en dezelfde soort bal 
worden gebruikt. 
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HONKBAL SENIOREN 

StarulaarrikJasse 
Bauers 
Blue Hiuers 
Blue Stars 
Feniks 
Mets 
Saints 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Blue Stars 2 
Gophers 3 

-fslander 1-
--lslatttleFS-2 
Kickers 1 

Mets 2 
NDC'86/3 
Saints 2 
Staa5 l 
ZWJjodrecbt 4 

1. De aanvang van de kompelitie is op 25 april. 
2. In de periode van 27 juli lol en met 16 augustus (voor de Standaardklasse 

14 augustus) zullen geen wedstrijden worden vastgesteld. 
3. De wedstrijdkommissie behoudt het recht, aan de band van de eindstand in 

een komP.elitie, teams bij keuze te handhaven of te laten promoveren, 
danwel bij veranderde omstandigheden tol een andere klasse indeling over 
te gaan. 

STANDAAADKLASSE 
Er wordt een dubbele kompet.itie (20 wedstrijden) gespeeld. 
De nummer één is kampioen en promoveert naar de Overgangsklasse van het 
dist rikt. 
Wedstrijden die in de periode van 16 mei tot en met 09 augustus worden 
afgelast, zullen in de week volgend op het weekeinde van afgelasting worden 
ingehaald, mits naar de menin~ van de kompetitieleider de onderlinge reisafsl.ind 
dit toelaat. Wanneer inhalen m de avonduren niet mo~elijk is worden afgelaste 
wedstrijden als dubbd bij de eerst volgende (onderlinge) wedstrijd ingehaald. 

AES DERDE KLASSE 
Er wordt een hele kompe~tie (18 wedstrijden) ~esl?eeld. .. 
De nummer één is kampaoen en promoveert, mdien mogehJk, naar de Reserve 
Tweede klasse. 



Regio Noord-West - Standaardklasse honkbal seizoen 1992 

apr zo 26 14.00 H1001 Battera - Blue Hlttera 
14.30 H1002 Meta - Salnts 
15.00 H1003 Blue Stars - Feniks 

mei zo 03 13.00 H1004 Feniks - Mets 
1400 H1005 Salnls - Battera 
14.30 H1006 Blue Hltters - Blue Stars 

zo 10 14.00 H1007 Battera - Feniks 
14.30 H1008 Blue Hltters - Saint& 
15.00 H1009 Blue Stars - Mets 

zo 17 13.00 H1010 Feniks - Blue Hlttera 
14.00 H1011 Salnts - Blue Stars 
14.30 H1012 Mets • Batters 

zo 24 14.00 H1013 Batters - Blue Stars 
14.00 H1014 Salnts - Feniks 
14.30 H1015 Blue Hltters - Mets 

zo 31 13.00 H1016 Feniks - Salnts 
15.00 H1017 Mets - Blue Hittera 
14.30 H1018 Blue Stars - Batters 

Jun za 06 14.00 H1019 Salnts • Mets 
ma 08 13.00 H1020 Feniks - Blue Stara 

14.30 H1021 Blue Hltters - Batters 

zo 14 14.00 H1022 Batters • Salnts 
14.30 H1023 Mets - Feniks 
15.00 H1024 Blue Stars • Blue Hltters 

zo 21 13.00 H1025 Fenlka - Batters 
14.00 H1026 Salnts - Blue Hltters 
14.30 H1027 Mets • Blue Stars 

zo 28 14.00 H1028 Battera - Meta 
15.00 H1029 Blue Stars - Salnta 
16.00 H1030 Blue Hltters - Feniks 

Jul zo 05 13.00 H1031 Feniks - Blue Stars 
14.30 H1032 Blue Hltters - Mets 
15.00 H1033 Salnts • Batters 

zo 12 14.00 H1034 Battera - Feniks 
14.30 H1035 Blue Hitters - Blue Stars 
14.30 H1036 Meta - Salnts 

zo 19 14.00 H1037 Batters - Blue Hlttera 
14.00 H1038 Saint& - Feniks 
15.00 H1039 Blue Stars - Mets 

zo 26 13.00 H1040 Feniks • Blue Hltters 
14.30 H1041 Mets • Batters 
15.00 H1042 Blue Stars - Salnts 

-- ---
·11 . 



Regio Noord-West - Standaardklasse honkbal seizoen 1992 

aug zo 16 14.00 H1043 Battera - Blue Stars 
14.30 HU>« Blue Hlttera - Salnta 
14.30 H1045 Meta - Fenlk1 

zo 23 13.00 H1046 Feniks - Battera 
14.00 H1047 Salnta - Met• 
15.00 H1048 Blue Star• - Blue Hlttera 

zo 30 13.00 H1049 Feniks - Salnta 
14.30 H1050 Blue Hittera - Batter■ 
14.30 H1051 Meta - Blue Stars 

sep zo 06 14.00 H1052 Battera - Saln18 
14.30 H1053 Meta - Blue Hlttera 
15.00 H1054 Blue Stars - Feniks 

zo 13 13.00 H1055 feniks - Mets 
14.00 H1056 Salnll - Blue Hltters 
15.00 H1057 Blue Stars - Batters 

zo 20 14.00 H1058 Batters - Mets 
14.00 H1059 Salnta - Blue Stars 
14.30 H1060 Blue Hltters - Feniks 

C) 

G) 

11. 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
· Albr ech t Beyl,nggracht 44 

Schoonhoven. 

Telefoon 01823-2566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

~~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01B23-6768 

De GROOTSTE 
spt1elgosd-speclssJzsak 

van c» 
KRIMPENERWAAAD .,.,.~~ 

,,be OV€Rkant" 

de ruijter 

~ 
PAPE NORECHT - Brederodelaa n 116 (De Meent) 

SUEDRECH'f Winklerplein 10 
SC HOONHOVEN - Lopiker straat 2 

a. van enGelen 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823- 3140 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 ÉN CITY-CAFÉ 

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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KNBSBulletin 
No. 71, 29-2-1992 Nieuwsbrief van de 

Landelijke P.R.-commissie 

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 
Redaktie-adres: Rob van Tuyl, Bartokhof 16. 2402 GE Alphen a/d Rijn. Tel: 01720 - 20453 

Nieuws can het CEBA-front, bestuursmuta
ties, Jong Oranje, Districtsvonning, en
quête onder Nederlandse gemeenten en ver
der tal van losse infonnaties. 

WIJZIGINGEN KERN-/BONDSBESTUUR 
Tijdens de komende Bondsraadvergadering 
van eind maart a.s. zal een aantal bonds
bestuursleden aftreden. 
Bondsbestuurslid Truus Ruiter, belast met 
technisch beleid op softbalgebied, samen
stelling van organisatie rond nationale 
teams, directieven naar districten, scou
ting selecties, districtscoaches/trainers 
medische begeleiding, try-outs en jeugd
kampen, heeft in januari van dit jaar na 
zeven jaar haar functie neergelegd en er 
wordt gewerkt aan de invulling van deze 
vroegtijdig opengevallen bestuursfunctie. 
Rob Kruijk, belast met de bepaling van 
de softbalcompetitiestructuur en uitvoe
ring van de competities, stelt zich niet 
herkiesbaar voor een volgende periode. 
Wil Koet, belast met contacten met rayons 
(reorganisatie naar districten}, oplei
dingen, contacten sportraden, jeugdzaken 
en recreatie, gaf reeds geruime tijd ge
leden aan dat bij de overgang van de ra
yons naar de districten voor hem een be
langrijke taak was volbracht en dat hij 
gaarne het vaandel aan een opvolger zou 
willen overdragen. Inmiddels heeft zich 
een kandidaat voor het .lidmaatschap van 
het . Kernbestuur aangemeld. 
Verder zal een kandidaat voorgedragen 
worden voor de invulling van de vacature 
bondsbestuurslid Schoolsport/Recreatie
sport. 
In de loop van 1991 is op verzoek van de 
landelijke PR-commissie de bestuursfunc
tie Public Relations komen te vervallen. 
De landelijke PR-commissie dient als een 
stafbureau binnen de K.N.B. S.B. gezien te 
worden. Het Kern-/Bondsbestuur is accoord 

gegaan met deze constructie, waarbij is 
bepaald dat de voorzitter van de lande
lijke PR-commissie vergaderingen van Ker 
Bondsbestuur kan bijwonen mêt spreekrech 
echter zonder stemrecht •. 
De verantwoordelijke portefeuillehouder 
is bondsvoorzitter Henk den Duijn. 
HERENSOFTBALTEAM NAAR WK 
Manager Willem Tuijn heeft de definitieve 
selectie bekendgemaakt van hetJNéderlands 
herensoftbalteam dat van 20 tot en met 
29 maart zal deelnemen aan het Se Wereld
kampioenschap voor "fast pitch-teams" da 
in de Fillippijnse hoofdstad Manila 
wordt verspeeld. 
Het deelnemen heeft lang aan een zijden 
draad gehangen omdat de bondskas geen 
ruimte liet. Zelfinitiatief van het team 
heeft voldoende sponsors opgebracht en 
naast een eigen bijdrage van de teamleden 
bleek een en ander toch haalbaar. 
Op 1, 8 en 15 maart zullen ter voorberei
ding nog een drietal driekampen in Neder
land gespeeld worden en op 17 maart reis 
de groep af . De selectie is als volgt 
samengesteld: 
1. Sjoerd Boers SHELL (pp) 
2. Frank Dielen Hilversum ( ) 
3. Marcel Kappe Quick (A) (p) 
4. Wendell Libiana Thamen (p) 
5. Henk van Zijtveld Antillian Stars(p) 
6. Guusvan Bon Hilversum (c/i/o) 
7. Lloyd Todman Hilversum (c/i/o) 
8. Felix Bijlhout Antillian St. (inf) 
9. Erik Boland Thamen (inf) 

10. Stanley Batisma Kokolishi (inf) 
ll . Alvin lrausquin Kokolishi (inf) 
12. Sherald Obispo TIW/SURVIVORS (inf) 
13. Nelson Onnan Antillian St. (inf) 
14. Robert Wansing Kokolishi (inf) 
15. Joslin Falcon Hilversum (out) 
16. Vibertico Jakobus Antillian St. (out) 
17. Olav Sterreveld Hilversum (out) 
18. Willem Tuijn manager 
19. Eddie Dunlock coach 
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20. Rinie Scheele 
21. Frits Budding 
22. Johan Kluyskens 
23. Rob Kerkman 

00000000 

coach 
fysiotherapeut 
teambegeleider 
scheidsrechter 

NIEUWE VERENIGINGEN 
Ruim een jaar na het Wereldkampioenschap 
honkbal 19B6 dat in Nederland op vier 
plaatsen werd gehouden stond er iedere 
maand in het PR-bulletin een kaartje van 
Nederland afgedrukt met vaak 6, 7 of zelf 
meer plaatsnamen aangegeven waar akties 
gevoerd werden om te komen tot een nieuw1 
vereniging. 
Met name aan het eind van de jaren tachtic 
kwam hier danig de klad in. Leek de KNBSB 
aanvankelijk op weg naar de 250-ste vere
niging in Nederland, per 31-12-1991 was 
het aantal verenigingen gedaald tot 219! 
Toch was er in 1991 geen sprake meer van 
een ledenterugval en op dit moment zijn 
er tal van ontwikkelingen te melden ten 
aanzien van nieuwe verenigingen. 
1. De BLUE SOX uit Bladel zijn inmiddels 

definitief opgericht en men is daar 
zeer enthousiast bezig. Hun ledental is 
bij de start al groter dan de totale 
ledenwinst van de KNBSB in 1991, dus 
dat ziet er goed uit. 

2. In Oude Tonge was men er toch van over 
tuigd dat een honkbal-/softbalvereni
ging tot de mogelijkheden moest behorer 
en inmiddels is er een club in oprich
ting die de naam THE ISLANDERS zal krij 
gen. 

3. Signalen ontvangen over een in oprich
ting zijnde softbalvereniging in Eind
hoven, waarvan nadere gegevens nog ont
breken. 

4. Ook zou er in Rotterdam s~rake zijn var 
de oprichting van een softbalvereniging 

Daarnaast lijken de Peattown Peppers en de 
s.c. Heerenveen te gaan fuseren. 
Uit de gemeente-enquête, waarover direct 
meer, kwam naar voren dat de gemeente 
DONGEN al een club had onder de naam 
Honkbal- en Softball Combinatie Dongen met 
in potentie ongeveer 80 leden. Hier wist 
dus niemand binnen de K. N.B.S.B. iets van! 
Uiteraard worden nu acties vanuit district 
Zuid ondernomen om te bezien of deze groep 
als vereniging kan of wil toetreden tot de 
K.N.B.S.B. 
BESTUUR DISTRICT WEST 
Per 1-1-1992 zijn de 9 rayons opgegaan in 
4 districten en onderstaand treft u een 
aantal overzichten aan van de nieuwe be
stuurders. 

DISTRICT WEST 
Dit district is ontstàan uit de samen
voeging van de rayons Haarlem en Den 
Haag. 
We vermelden volledigheidshalve de ver
schillende onderdelen van het districts 
bestuur met de namen van de voorzitters. 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester · 
Honkbalzaken 
Softbal zaken 
Jeugdzaken honkbal 
Jeugdzaken softbal 
Scheidsrechterszaken : 
School-/Recreatiesport: 
Opleidingen 
PR+ regiovertegenwoor 
diger Haarlem 
Regiovertegenwoordiger 
Den Haag 

Peter Foppen 
Pierre Wesselink 
Rob Reijndorp 
Joop Kolker 
Jan van Toorn 
Renê de Bree 
Harry van Dijk 
Henk v.Harrewijn 
Clea Koehorst 
Wies Brokkaar 

Jan Drost 

Cees Rietveld 
Voorzitter Peter Foppen is tevens lid 
van het Bondsbestuur en Jan Drost heeft 
tevens zitting in de Landelijke PR-com
missie en u begrijpt dat dit gedaan is 
om de COlllllunicatielijnen zo kort moge
lijk te houden. 

VOORZITTER HONKBALWEEK STOPT 

De oud-wethouder van Haarlem, Piet Sikma 
heeft zijn functie als voorzitter van he1 
organisatie-comitê van de 16e Haarlemse 
Honkbalweek neergelegd. De heer Sikma 
die voor zijn werk contacten onderhoudt 
tussen Florida (USA) en de,Kamer van 
Koophandel vertoeft dermate vaak en lang 
durig in het buitenland, dat hij een stul 
voortgang mist, evenals de discussies 
binnen het comitê. 
Het leek hem dan ook beter om vroegtijdi1 
zijn functie ter beschikking te stellen 
en vice-voorzitter Jacques Reuvers neemt 
nu de honneurs waar. 

SCHEIDSRECHTERSZAKEN 
Doordat het nieuwe Huishoudelijk Regle
ment is aangenomen tijdens de Bondsraad
vergadering van oktober 1991, zijn een 
aantal benamingen gewijzigd. 
De BELEIDSGROEP SCHEIDSRECHTERS, bestaan 
de uit het bondsbestuurslid scheidsrech
terszaken en de commissioners honkbal en 
softbal, alsmede de secretarissen scheids 
rechterszaken, wordt nu de LANDELIJKE 
SCHEIDSRECHTERS COMMISSIE genoemd. 
Er is een BELEIDS C0""1ISSIE SCHEIDSRECH
TERS gekomen die bestaat uit het bondsbe
stuurslid scheidsrechte rsz aken en de 4 
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districtsbestuurders scheidsrechterszaken 
De taak van deze c00111issie is het bepalen 

vaardigen naar het Zeister Slot Toer
nooi. 

van het scbeidsrechtersbeleid van de bond 5. 
in het algemeen. 

Borgerhout Squirrels. 
Het team van Borgerhout Squirrels is 
de Belgische landskampioen. Vorig jaa r 
namen zij voor de eerste maal aan dit 
toernooi deel en behaalden een 7e 
plaats. 

Tijdens de Bondsraadvergadering van okto-
ber 1991 is besloten dat de scheidsrech-
ters een wedstrijdvergoeding krijgen die 
boven de reiskostenvergoeding komt. 
De vergoedingen zijn: 
o Hoofd- en Overgangsklasse •••••• f 40,-

f 30,-
f 25,-
f 25,--

o le Klasse . •••••••••••••••••••• • 
o Districts Hoofdklasse •••••••••• 
o Scorers •• •••••••••••••••••••••• 
De dubbels bij softbal worden als enkele 
wedstrijden beschouwd. 
De K.N.B.S.B. zal de inkomsten die de 
scheidsrechters middels wedstrijdvergoe
dingen ontvangen, moeten melden aan de 
belastingen. 
Verder is besloten om bij de Hoofdklasse 
Honkbal en de Hoofdklasse Herensoftbal 
DRIE scheidsrechters per wedstrijd aan 
te wijzen. 
De wedstrijden in de overige klassen krij 
gen TWEE scheidsrechters aangewezen. 

De voorbereidingen 
voor het 9e Zeister 
Slot Toernooi voor 
herensoftbal zijn 
begonnen. 
Traditiegetrouw or
ganiseert de vereni 
Phoenix uit Zeist 

dit internationale fastpitch herensoftbal 
toernooi dat gespeeld wordt op 6, 7 en 8 
juni, beter bekend als het Pinksterweeken 
De deelnemers aan dit toernooi zijn: 
1. Het Nederlands team (A-selectie) dat 

in maart deelneemt aan het WK in Manil 
2. Bentwaters Phantoms. 

Ondanks eerder gedane uitspraken van 
coach Earl Hicks is dit Amerikaanse 
legerteam no9 steeds in Europa gelegerd 
en dit team mag tot een van de sterkste 
van Europa gerekend worden en men won 
ZESMAAL achter elkaar dit toernooi. 

3. Tsjechoslowaaks team. 
Dat in Tsjechoslowakije al jaren op 
hoog niveau wordt gesoftbald blijkt 
onder andere uit het feit dat deze WK
deelnemer op het zeer sterk bezette 
toernooi regelmatig een derde plaats 
heeft behaald. 

4. Deense Nationale Team. 
Na een jaar van afwezigheid heeft de 
Deense Honkbal- en Softbalbond besloten 
om de nationale selectie weer af te 

6. Lahr Select. 
Het team van Lahr Select is een Cana
dees legerteam, welk gestationeerd is 
nabij het Duitse stadje Lahr. Dit team 
beschikt over een zeer snelle pitcher 
en zij hopen hoger te eindigen dan de 
Se plaats van vorig jaar. 

7. Canadian Huskies. 
Dit Canadese bataljonsteam komt even
eens uit Lahr en wil graag een compe
titie aangaan met Lahr Select. 

8. S. V. Phoenix. 
Het team van de organiserende vereni
ging is geheel vernieuwd en zal goede 
pogingen ondernemen om van de laatste 
plaats van vorig jaar af te komen, 

Voor vervolginfo1111atie kunt u contact op
nemen met Evert Achterberg. Fluitekruid 
17, 3984 BA Odijk, telefoon 03405-61033. 

00000000 

CEBA - CEBA - CEBA - CEBA - CEBA - CEBA 
• Het Europees honkbalkampioenschap is 

voor 1995 toegewezen aan Nederland, dat 
Frankrijk met êên stem versloeg. 

• Dit EK'95 geldt als kwalificatietoernorn 
voor de Olympische Spelen 1996 in Atlan 
ta en hiermee heeft Nederland dan groot 
thui 91oordee l. 

• Volgende maand een AGENDA in het KNBSB
Bulletin met o.a. data van Europacups, 
etc. 

• Litouwen, Estland, Kroatië en Slovenië 
zijn aangenomen als nieuw lid van de 
CEBA (Europese Bond). 

• Er is een nieuwe cup ingesteld, de CEBA 
cup. Hieraan mogen de nulffllers 2 of 3 
van de nationale competities deelnemen. 
Het toernooi om de CEBA-cup zal voor 
het eerst in 1993 plaatsvinden. 

• M.i.v. maart 1992 zal worden gespeeld 
om de Super Cup. Hierin ontmoeten de 
winnaars van de Europacup I en de Euro
pacup II elkaar in een best of three. 

• De organisatie van het toernooi om de 
Europacup herensoftbal is voor de tweed 
maal toegewezen aan de B.S.C. Hilversum 
en wordt gehouden van 21 t/m 27 septem
ber 1992. 

• Verdere CEBA-informatie In het volgende 
bulletin. 

15. 
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TUSSENRAPPORTAGE ENQUETE . 
SuMoel 1.d. van het Meerjarenplan 
van de KNRSB meldde dat er een werk• 
groep opgericht moet worden onder 
de naam "Oprichting nieuwe vereni
gingen". In deze werkgroep dienen 
ook mensen uit de vier districten 
plaats te nemen en het doel is om 
nieuwe verenigingen op te richten 
om zo een aantal witte vlekken op 
de kaart van Nederland weg te wer
ken. 
Dat vergt veel onderzoek want het 
heeft geen zin om zo maar ergens te 
starten, zonder dat er een visie 
vanuit het betreffende district 
achter zit. 
Allereerst diende er een landelijke 
inventarisatie gehouden te worden 
en de landelijke PR-commissie start 
te begin februari van dit jaar met 
een enquête onder alle 650 gemeen
ten die Nederland rijk is. 
Daarin werden een aantal vragen 
voorgelegd aan de verschillende ge
meentebesturen en onderstaand volgt 
een -voorlopige- rapportage wat de 
uitkomsten betreft. 

*******RESPONS***** 

Na 5 weken hebben hebben 383 gemeen
ten gereageerd (58,9\). De verwach
ting is dat het percentage uitein
delijk rond de 60% zal komen te lig
gen. 
Van deze 383 gemeenten maakten 103 
gemeenten kenbaar dat zij al één of 
meer clubs binnen hun gemeentegren
zen hebben (271). 
Dus maar liefst 280 gemeenten be
schikken -nog- niet over een honk
/softbalclub (73%). 

***** SUBSIDIE VOOR SPORTCLUBS***** 

372 gemeenten (971) kennen een vorm 
van subsidie aan sportverenigingen, 
maar uit de talrijke meegestuurde 
gemeenteregelingen blijkt dat vrij
wel iedere gemeente z'n eigen sub
sidiebepalingen heeft en derhalve 
is hier geen collectief antw&rd uit 
te distilleren. 

***** SPECIFIEKE JEUGDSUBSIDIE 
302 gemeenten (79%) kennen een jeugd 
suhside voor clubs. Meestal wordt 
geen subsidie toegekend aan indivi
duele sporters. Voor veel clubs mis
schien een goede raad om eens te in
formeren op het gemeentehuis/stads
kantoor, wa nt meestal moeten de 
clubs ze lf het initiatief nemen. 

54 gemeenten (26\) maakten ook het 
gemiddelde jeugdsubsidiebedrag ken
baar en dat varieerde van f 5,-- in 
de gemeente Vlist tot f 30,-- in de 
gemeente Veenendaal. De gemiddelde 
subsidie bedraagt f 11,53 per jeugd
lid, waarbij de ene gemeente de leef 
tijd tot en met 15 jaar neemt, maar 
tal van gemeenten gaan tot 16, 17, 
18, 19 en zelfs tot 20 jaar. 

***** ACCOMMODATIEMOGELIJKHEDEN **** 

Let op! Maar liefst 83 gemeenten 
(22%) gaven te kennen dat er in prin 
cipe mogelijkheden zijn om een vere
niging te accommoderen. Bij het ver
talen van de inform~tie in concrete 
punten heeft de PR-commissie een 
drietal gradaties aangebracht, t.w.: 
1. grote kans van slagen voor 

een nieuw op te richten 
vereniging ••••••••••••• : 16 (19%) 

2. redelijke kans van sla
gen waarbij veel initi
atief genomen dient te 
worden •••••.••••••••.•• : 35 (42%) 

3. kleine kans van slagen, 
geen topprioriteit ••••• : 32 (39%) 

Ook hebben we de verschillende ge
meenten ingedeeld in de districten 
en dan zien we het volgende: 
In District West (Haarlem/Den Haag) 
slechts 1 redelijke en 1 kleine kans. 
Dit gebied zit vrijwel vol en hier 
dient met name het accent meer gelegé 
te worden bij het versterken van de 
bestaande clubs. 
District Noord (Amsterdam, Noord-Hol 
land, het Noorden) 6 redelijke kan
sen en 4 kleine kansen. Delen van 
Noord-Holland zitten vol, hetgeen ook 
geldt voor Amsterdam. In het Noorden 
is het probleem dat men vrijwel on
bekend is met onze sporten. 
District-Zuid (Z.W.Nederland en het 
Zuiden) komt zeer goed uit de bus. 
8x 9rote kans van slagen, 15x rede
lijke kans en 14x kleine kans van 
slagen. M.n. in Zuid zal een ged eg en 
werkplan opgezet moeten worden. 
Maar dat geldt ook voor District -Oost 
(M-Nederland, het Oosten). 8x grote 
kans van slagen, 13x redelijke kans 
en 13x een kleine kans. 

******CONTACTPERSONEN** **** 
332 gemeenten (87%) gaven een con
tactpersoon op en 168 gemeenten (44%) 
wensen vervolginformatie van de KNBSB 
te ontvanqen. 
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UW SPECIAALZAAK VOOR : 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

Ook uw bui tenland se 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 , lo on a dm in is tr a t i es 



gediplomeerdeanvc contactumsspecialisten 
Brillen & Contactlenzen 

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

RESTAURANT Schoonheidssalon 

,, Duhen" 
BELVÉDÈRE 

Lopikerstraa t 7 
2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

1tRJ .... 
Diesel , Edwin, Love, Matinique 

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

SCHOONHOVEN · LOPIKERSTR 47 TEL (01823) 5337 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823-2377-2723 

FAM. DE WIT 

labobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

, .•. 
! ' ,,,· .. · 

. , .. • 'ft 

. . .. ,·:P;/1~_,:"7:.· 

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



-- - --- -~·-·~" - ·-----------

Regio Noord-West - Res Je klasse honkbal seizoen 1992 

apr za 25 18.00 H1301 Zwijndrecht 4 - lslanders 2 
zo 26 11.00 H1302 Mets 2 - NDC'86/3 

14.00 H1303 Salnts 2 - Stags 1 
14.30 H1304 Gophers 3 - Blue Stars 2 
13.00 H1305 lslanders 1 - Klckers 1 
15.30 H1306 Klckers 1 - lslanders 1 terrein lslanders 

do 30 14.30 H1307 lslanders 1 - lslanders 2 
mei za 02 14.30 H1308 lslanders 2 - Salnts 2 

zo 03 11.00 H1309 Mets 2 - Zwijndrecht 4 
11.30 H1310 NDC'86/3 - $tags 1 terrein Stags 
13.00 H1311 Klckers 1 - Gophera 3 
14.00 H1312 $tags 1 - NDC'86/3 
16.00 H1313 Blue Stars 2 - lslanders 1 

za 09 14.30 H1314 lslandera 2 - Gophers 3 
zo 10 10.00 H1315 Zwijndrecht 4 - Blue Stars 2 

14.00 H1316 NOC'86/3 - Klckera 1 
14.00 H1317 Stags 1 - Mets 2 
14.30 H1318 lalanders 1 - Salnts 2 

za 16 -14.88 l'tlSl8 Mets 2 lsll111de1s 2 
17.00 H1320 Saints 2 - Kickers 1 

zo 17 14.30 H1321 Gophers 3 - Zwijndrecht 4 
14.30 H1322 lslanders 1 - NOC'86/3 
16.00 H1323 Blue Stars 2 - Stags 1 

za 23 18.00 H1324 Blue Stars 2 - lslanders 2 
zo 24 13.00 H1325 Klckers 1 - Zwijndrecht 4 

14.00 H1326 NDC'86/3 - Salnta 2 
14.00 H1327 Stags 1 - lslanders 1 
14.30 H1328 Gophers 3 - Mets 2 

do 28 14.30 H1329 lslanders 2 - lslanders 1 
za 30 14.30 H1330 lslanders 2 - Blue Stars 2 

17.00 H1331 Salnts 2 - NDC'86/3 
zo 31 10.00 H1332 Zwijndrecht 4 - Klckers 1 

11.00 H1333 Mets 2 - Gophers 3 
14.30 H1334 lslanders 1 - Stags 1 

jun ze 06 1500 H1335 Gophers 3 - Klckers 1 
17.00 H1336 Salnts 2 - lslanders 1 

ma 08 11.00 H1337 Me1s 2 - Stags 1 
13.00 H1338 Klckers 1 - NOC'86/3 
14.30 H1339 Gophers 3 - lslanders 2 
16.00 H1340 Blue Stars 2 - Zwijndrecht 4 

za 13 14.30 H1341 lslanders 2 - Klckers 1 
zo 14 10.00 H1342 NOC'86/3 - Zwtdrecht 4 
zo 14 12.00 H1343 Blue Stars 2 - lnts 2 

14.00 H1344 S1ags 1 - Gophers 3 
·14.:,0 -#1- 345--ta lander.+-- -Mets--2-



Regio Noord-West - Res 3e klasse honkbal seizoen 1992 

Jun za 20 19.00 H1346 Staga 1 - laland•,. 2 
10 21 10.00 H1347 Zwijndrecht 4 - lslandere 1 

14.00 H1348 NOC'86/3 - Gophere 3 
16.00 H1349 Blue Stars 2 - Klcl<era 1 

18 27 -M 3Q l;U350 laleRElera 2 Metl 2 
10 28 10:00 H1351 Zwijndrecht 4 - Gophera 3 

13.00 H1352 Klckera 1 - Salntl 2 
14.00 H1353 NDC'86/3 - lslandera 1 
14.00 H1354 Stags 1 - Blue Stars 2 

Jul 18 04 19.00 H1355 Klckers 1 - lalandera 2 
10 05 10.00 H1356 Zwijndrecht 4 - NDC'86/3 

H.00 H-1a57 Mets4-lslarldet'I"' 
12.00 H1358 Salnta 2 - Blue Stars 2 
14.30 H1359 Gophers 3 - Stage 1 

wo 08 19.00 H1360 Salnts 2 - lslandere 2 
10 12 13.00 H1361 Klckers 1 - Mets 2 

14.00 H1362 Staga 1 - Zwtf recht 4 
14.30 H1363 Gophera 3 - nts 2 
16.00 H1364 Blue Stars 2 - NDC'86/3 

za 18 17.00 H1365 Salnta 2 - Zwijndrecht 4 
18.00 H1366 NOC'86/3 - lalandera 2 

zo 19 14.00 H1367 Stags 1 - Klckera 1 
11.00 H1366 Mets 2 - Blue Stars 2 
14.30 H1369 lslandera 1 - Gophera 3 

za 25 15.00 H1370 Gophera 3 - NOC'86/3 
19.00 H1371 lslandera 2 - Stag• 1 

zo 26 11.00 H1372 Meta 2 - Salnta 2 
13.00 H1373 Klckera 1 - Blue Stars 2 
14.30 H1374 lslandera 1 - Zwijndrecht 4 

aug 18 22 17.00 H1375 Salnta 2 - Mets 2 
zo 23 10.00 H1376 Zwijndrecht 4 - Meta 2 

14.30 H1377 lslanders 1 - Blue Stars 2 

18 29 14.30 H1378 lslanders 2 - Zwijndrecht 4 
zo 30 14.00 H1379 Stao8s 1 - Salnts 2 

14.00 H1380 N '86/3 - Mats 2 
16.00 H1381 Blue Stars 2 - Gophars 3 

sep za 05 14.30 H1382 lslandera 2 - NDC'86/3 
18.00 H1383 Zwijndrecht 4 - Salnta 2 

zo 06 12.00 H1384 Blue Stars 2 - Mets 2 
13 00 H1385 Klakera 1 - Stags 1 
14.30 H1386 Gophers 3 - lslanders 1 

za 12 1700 H1387 Salnts 2 - Gophera 3 
zo 13 10.00 H1388 Zwijndrecht 4 - Stags 1 

11.00 H1389 Mets 2 - Klckera 1 
14.00 H1390 NDC'86/3 - Blua Stars 2 

---- - · ·-·---- -·--- --
18. 



HONKBAL 

J1u1iorcn B l 
Braves 
Eurostars 
FeyenoorJ 
Gophers 
Mets 
Saints 
Spijkenisse 

ALGEMENE BEPALINGEN 

JEUGD 

Jw1iort:J1 112 
Batters 
Boosters 
Feniks 
Green Sox 
Jeka 
Kickers 
Stags 
Tilburg 
Wizards of BoL 

1. De aanvang van de kompelitie is op 24 afril. 
2. In de periode van 27 juli tot en met 3( augustus zullr.:11, mei ui1:to1Hkriug 

vau de kampioen{skandida(a)te(en)} van de junioren A, adspiranten A, 
pupillen Al en -Al geen wedstrijden worden vastgesteld. 

3. In de B-kompetities wordt ges_peeld met de B-regels jeugdsoftbal zoals 
vermeld hij de 'Bijzondere bepalingen jeugdsoftbal' onder punt 1.b. t/m 1.e .. 

JUNIOREN B 
In poule B 1 spelen alle teams 14 wedstrijden, 111 poule 82 wordt een hd c 
kompctitic (16 weJst.-ijden) gespeeld. 
De nummers één spelen een "best-of-three" om hel kampioenschap in het 
weekend volgend op het laatste geplande weekend. De winnaar is kampioen . 

. ··--·-- -· · •- ·•·· 

Regio Noord-West - Junioren B 1 honkbal seizoen 1992 

apr vr 24 18.30 H1601 Braves - Gophera 
18.30 H1602 Eurostara - Mets 

zo 26 10.30 H1603 Spijkenisse - Salnts 

mei vr 01 18.30 H1604 Braves - Spijkenisse 
18.30 H1605 Gophers - Salnts 

za 02 10.30 H1606 Meta - Feyenoord 

vr 08 18.30 H1607 Feyenoord - Eurostars 
zo 10 10.00 H1608 Salnts - Gophers 

10.30 H1609 Spijkenisse - Braves 

vr 15 18.30 H1610 Eurostars • Mets 
18.30 H1611 Feyenoord - Salnts 
18.30 H1612 Gophers - Spl)kenh,se 

VI 22 19.00 H1613 Gophers • Mets 
za 23 10.30 H1614 Mets - Braves 

14.30 H1615 Spljkcmlsse - Feyenoord 
zo 24 10.00 H1616 Salnts - Eurostara 

vr 29 19.00 H1617 Braves • Feyenoord 
1900 H1618 Gophere - Eurostare 

za 30 10.30 H1619 Mets - Spijkenisse 
·- · .. ·-·---- •·-·- · -- ___ __ ,. __ ·- -• -• '• " •- ·• ··· ···-· 

1.,. 

- -- - -- -



Regio Noord-West - Junioren B1 honkbal seizoen 1992 

fun vr 05 19.00 H1620 Eurostara • Brave, 
19.00 H1621 Fefuinoord • Gophers 
19.00 H1622 Sa nts • Mets 

ma 08 10.30 H1623 Splfkenlsse - Feyenoord 

vr 12 19.00 H1624 Braves • Saint• 
za 13 10.30 H1625 Mets • Gophers 
zo 14 10.30 H1626 Splfkenlsse - Eurostars 

vr 19 19.00 H1627 Feyenoord • Spijkenisse 
19.00 H162B Gophers • Bravea 

zo 21 10 .00 H1629 Salnts - Braves 

vr 26 19.00 H1630 Feyenoord • Bravea 
za 27 10.30 H1631 Meta • Eurostars 
zo 28 10.00 H1632 Salnta - Spijkenisse 

jul vr 03 19.00 H1633 Eurostara • Feyenoord 
19.00 H1634 Gophers • Salnts 

za 04 10.30 H1635 Mets • Splfkenlsse 

vr 10 19.00 H1638 Eurostara • S~Jkenlsse 
19.00 H1637 Feyenoord • ets 

zo 12 19.00 H1638 Salnts - Eurostars 

vr 17 19.00 H1639 Eurostara • Saint• 

zo 26 10.00 H1640 Salnts • Feyenoord 
10.30 H1641 Spijkenisse • Gophers 

aug vr 21 18.30 H1642 Braves • Mets 

vr 28 18.30 H1643 Bravea - Gophera 

aep vr 04 18.30 H1644 Euroatara • Gophera 
18.30 H1645 Feyenoord • Braves 

zo 06 10.30 H1646 Spijkenisse • Meta 

za 12 10.30 H1647 Mets • Salnts 
17.00 H1646 Bravea • Euroatara 
17.00 Ht649 Gophers - Feyenoord 

2D. 



SOFTBAL DAMES 

Twuik klasse 
AtJanta Stars 
OZB 
Islanders 
Kickers 
Mets 
Rowdies 
Stags 
Wizards of Boz 

ALGEMENE BEPALINGEN 
1. De aanvang van de kompetitie is op 22 april. 
2. In de periode van 27 juli tol en met 16 augustus zullen geen wedstrijden 

worden vastgesteld. 
3. De wedstrijdkommissie behoudt het recht, aan de hand van de eindst and in 

een kompetitie, teams bij keuze te handhaven of te laten promoveren . 

TWEEDE KLASSE 
Er wordt een hele !competitie (14 wedstrijden) gespeeld. 
De nummer één is kampioen en promoveert naar de Eerste klasse. 

~ ,. ... ,,.~ ...... ,.__. ___ 
Regio Noord-West - Tweede klasse softbal seizoen 1992 

apr zo 26 11.00 S101 Kicker• - Wlzards of 8oz 

do 30 11.00 S102 Rowdles - Wlzards of 8oz 
19.00 S103 OZB - lslandera 

mei zo 03 10.30 S104 Klckera • Meta t,,eld Feniks) 
13.30 S105 Wlzards of 8oz • Stags 

wo 06 19.00 S106 Mets - OZB 
do 07 19.00 S107 Atlanta Stars - Fk>wdlea 
zo 10 14.00 S108 Staga - Kicker& 

ma 11 19.00 S109 lslandera - Atlanta Stars 
:ro 17 1300 S110 OZB - Klckera 

13.30 S111 Wlzarda of 8oz - lslanders 

do 21 19.00 S112 Atlanta Stara - Mets 
zo 24 12.30 S113 Stags - OZB t,,eld OZB) 

14.30 S114 OZB- Staga 
zo 24 10.30 St 15 Klèkera - Atlanta Stars 

dl 26 19.30 S116 lslandera - Fk>wdles 
do 28 11.00 S117 lalandera - Klckera veld Klckers) 

13.00 S118 Klckera - lslandera 
zo 31 11.00 S119 Wlzards of 8oz - OZB t,,eld OZB) 

13.00 S120 OZB - Wlzerda of 8oz 
11.00 S121 Atlanta Stara - Staga 
13.00 S122 Rowdles - Kicker• 

,2,1. 



Regio Noord-West - Tweede klasse softbal seizoen 1992 

Jun wo 03 19.30 S123 Meta - lalandera 
ma 08 14.30 S124 Mets • Wlzarda of 8oz 

do 11 19.30 S125 OZB • Rowdles 
zo 14 11.00 S126 Atlanta Stars - Wlzarda of 8oz 

14.00 S127 S1ags • Mets 

do 18 19.30 S128 OZB • Atlanta Stars 
zo 21 13.30 S129 Wlzards of 8oz - Kicker, 

ma 22 19.30 S130 Rowdles - Meta 
dl 23 19.30 S131 lslandera • Stags 
zo 28 11.00 S132 Mets - Kicker, 

14.00 S133 $tags - Wlzards of 8oz 

ma 29 19.30 S134 lslandera - OZB 
19.30 S135 Aowdles - Atlanta Stars 

Jul zo 05 13.30 S136 Kicker, - Stag, (veld Feniks) 
13.30 S137 Wlzards of 8oz - Rowdles 

ma 06 19.30 S138 Atlo11ta Stars - !standers 
do 09 19.30 S139 OZB- Mets 
zo 12 11.00 S140 Kicker• - OZB 

12.30 S141 Stag, • Aowdlea 
14.30 S142 Rowdles • Stags (veld Stags) 
14.00 S143 lslandera • Wlzards of 8oz 

wo 15 19.30 S144 Mets - Atianta Stara 
zo 19 1100 S145 Atlanta Stars • Klckera 

13.30 S146 Wlzards of 8oz - Mets 

ma 20 19.30 S147 Rowdles • lslandera 

aug zo 23 14.00 S148 Stags - lslandera 

ma 24 19.00 S149 Atlanta Stars • OZB 
wo 26 19.00 S150 Mets - Rowdlea 
zo 30 13.30 S151 Wlzarda of 8oz - Atlanta Stars 

ma 31 1900 S152 Rowdlea • OZB 
sep wo 02 1900 S153 Mets• Staga 

zo 06 10.30 S154 Klckers • Rowdlea (veld Feniks) 
14.00 S155 $tags - Atlanta Stans 

dl 08 19.00 S156 lslanders • Meta 

21. 



- -------1 
Se hei ds t ec h ter-i 11del i ng i 

j 

zo 26-04 11. 00 uur llB 2 Sebastiaan .i Il 'l llout ! 
zo 2(i--04 14.30 1113 Roland / Derk 

j 

ll LI r ' 1 

ZA 02-05 10.30 uur Hl3-JUN Marco de Boer 

zo 03- 05 11. 00 uur IIB 2 Andy / Ramond 

\.JO 06-05 19.00 uur SB Jacco Frederikse 

ZA 16-05 14.00 uur HI3 2 Egor Bosch 

'.W 17- 05 14.30 uur HB 1 

ZA 23-05 10.30 uur IIB-JUN Ri ché!nl / Lex 

ZA 30-05 18.30 uur HB-JUN Ronald Neven 

zo 31--05 11 .00 uur IIB 2 llin Veelenturf 

zo 31-05 15.00 uur IIB 1 Erik l.ugthen 
1 

wo 03-06 19.30 uur SB Michael Martina 1 

MA 08-06 11.00 uur HB 2 Sebastiaan in 't 1 llouL1 

MA 08-06 lL~. 30 uur SI3 Marco de Boer 

ZA 13--06 10.30 uur IIB-JUN Ronald Neven 

zo 14-06 14.30 uur IIB 1 

,:, Cu11truleer tijdig o[ je kall up de dag dat je Ilildlll 

staal vermeld, zonieL probeer dan met i ern,rnd anders 

te ruilen. 

~:~ De kantine-djenst is nog niet vermeld, omdat nog 

niet bekend is wanneer deze in 1✓erking ka11 treden. 

~ Zodra er een kantine-dienst nodig is zal deze 

worde11 ingedeeld en zal men telefonisch op de 

hoogte worden gebracht. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' 
1 
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DE TEGENSTANDERS IN HET SEIZOEN 

Op de volgende pagina's staan de tegenstanders van de 

verschillende teams in de kompetitie vermeld. 

Daarbij is ook een route-beschrijving gegeven, zodat 

i edereen de speelvelden kan vinden. 

ATLANTA STARS; Rotterdam 

terrein Alexandria, prinsenlandsehoek 66 te Rotterdam. 

* afslag Alexanderpolder dan le links, 2e links. 

h.s.v. BATTERS; Putte 

terrein : Sportpark" de Boshoek" Herenbaan te Putte. 

* Komende vanuit richting Bergen op Zoom, direkt voor 

tankstation" ELF" linksaf en weg volgen. 

h.s.v. BLUE HITTERS Puttershoek 

te r rein : Sportlaan 22b te Maasdam. 

telefoon kantine : 01856 - 3746 

* In Maasdam bij verkeerslichten afslaan richting 

Puttershoek, dit is de Sportlaan. Bij 2e inrit rechts. 

h.s.v. BLUE STARS; Numansdorp 

terrein : Meestooflaan, tegenov e r het gemeentehuis. 

telefoon kantine : 01865 - 3233 

::~ Vanu .i t e Rotterdam via de A29, afslag Numansdorp; 2 we g 
e rechts ( U r i jdt nu Numansdorp in), dan 1 a fslag 

r echts, Ie links en weer dele rechts. 



h.s.v. _TIIE Bl{AVES; C(n1da 

t: er re i 11 : " N i e 111,1 e V ä i.l r l " 

Lele[ou11 kJnlin e : 0182() - 150 2i' 

VJnaf Scliuonl1ove11 r· i c ht i 11g Coudi.l 

over llol ldnds che-Llssel l>i.i 

s topli.ch1.eu links, volg e nde 

s toplichten rechts, Singel-rout e 

COLOA 

volgen, hij Se stopli. chten r ec hts ( Ni.e u1ve (;olllvt'. O.Z. ) 

weg volg e n, voorbij G.E.B. - t e r-re in. 

D.Z.B. ; Rotterdam 

terrein : Igor Stravinkisingel 5 . 

telefoon kdntine : 010 - 4558600 

~::: vanaf Schoonhoven r_ïchli11g CapelJe bij st.opJiclllt;n 

rechuloor, weg volg e n, dun einde 1,1e g 1cc hl.s <·11 

bord e n blijven volgen. 

h.c. EUROSTARS : Capelle u/d IJssel 

terrein : Sportpark Sch e nkel, Cäpe ]s eweg. 

telefoon kantine : 010 - 451862 5/010 - 4580001 

)::: vanaf Schoonhoven richtjng Capelle a/d T.Jsse l hi .i 

rotond e rechLsä f, LOL af s1 ag Sc hu 11 L!Vddl, 1 i 11',~;<1 f 

Känaa hveg op, na ca. 500 m' 1 inks is lwt. t e r1·t'.i11. 

h.s.v. FENIKS ; Made 

terrein : Sportpark" De Schiell>erg" 

telefoon kantine : 01626 - 5727 

* vanuit Schoonhoven met pont overväre11, ei chLi 11g 

Gorinchem, afslag De n Bosch, ric hting Br ede , 

2 x afslag Made, le straat links, einde weg links 
, l 1 • f 



h.s.v. FEYENOORD; Rott erd am 

terrein : Sportcomplex Varkenoord, Stadionlaan 13. 

t elef oon kantine : 010 - 4790483 

* vanaf Schoonhoven ri c l1ting Rotterdam, over Van Brienenoord

brug, afslag Rotterdam - Feyenoord, weg volg en en bij l e 

s toplichten 1 i 11ksa f. Tegenov e r· Feyenoord-vo e t hal s tadi on 

a 11dere zi jde gro te verkeersweg . 

(1) 
HONKBAL & SOFTBALL VERENIGING 

Gophers ~laassluis 

Steendijkpolder. 

FEYENOORD 
t e rrein 

telefoon kantine : 01899 - 17051 

~: ~ Rijksweg Rott er dam - llo ek van Holland, afslag Maassluis-\Vest 

( 2x links ). Afs lag Stee nd ijkpo ld er ( l e rechts ). 

ISLANDERS ; Oude Tonge 

Nog geen opgave ontvang e n, waar sc hijnlijk op het oude terrèin 

van OLD RIPERIANS . 

b.s.v. KICKERS ; Waalwijk 

terrein : Sportp a rk Eik e 11donk. 

t.e ] c foon kantine : 04160 - 40929 

,,,, va na f Sc hoo nhov e n met pont overvaren, richting Gorinchem, 

é1f s J;1g ll t' ll Ho sc li, wq ~ vo lg e n tol af s l ag Waalwijk, weer 

1veg vo l ge n Lot nfs lo g \faa lwijk - Oost. de weg blij ve n vol ge n 

c11 111ct de bocht. mee llil ,H U nks ; re chtdoor e 11 dérnrn a de weg 

me t bocht. e n mee blij vc 11 volgen; over het v.m. s poor e n bij 

het krui s punt links; bi _j het bord Eikendonk wee r links. 



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 

/!lfe~19er" 
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 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

Shop 13 
• TRIPPER - LEVl'S - LEE 

RIFLE - DOBBER - PEPE 

• JEANS 

Lopikstraat 13\- Schoonhoven 

/:, :: ;/~l --····· \-.. > 
.. ( ; 

\ J'. 
'0}~ 

. . /;:.;;,~~ 
De Zentrasport-spec1ahst i( tt·· ~p 

heeft alles voor je in huis. Voor zaalsport, -~ ,<t, ,:) 
gymnastiek, veldsport, voor àlles! Kom maar' s kijken . · ·, ,~ 



s.v. N.D.C. '86 ; Rotterdam 

t errein : Achillesstraat 295 t e Rotterdam 

telefoon kanti ne : 010 - 4227755 

* Afslag Zestie nhav e n/B e rkel, richting Berkel. bij 2e stop

lichten rechts richting Schiebroek, bij sp]itsing richting 

Sc li i e bro ek aanhouden, 1 e afs] ag 1 inks ( om het 1!111nani Lis

ge bouw), aa n het e ind e links, aan het e ind e rechts li g t het: 

sportco mplex. 

RIDDERKERK ROWDIES : Ridc1 erkerk 

terrein : Sportpark Oosterpark. 

telefoon kantin e : 01804 - 30240 

* Al6 vanuit Rotterdam richting Gorinchem-Nijmegen, vanaf 

AIS afslag Ridderkerk, 2e stoplicht links ( wijk Drievliet ) 

l e weg l i nks, asfaltweg volg e n tot brug, over de brug is 

het terrein. 

SAINTS ; Rotterdam 

terrein : Sportcomplex Duyvestei n ( \h j k Hilleg ers berg ) 

telefoon kantine : 010 - 4222113 

* Bij afs l ag Zes ti en hav e n/Berkel 

Al3 verlaten en weg vervolgen waaro p 

men uitkomt; bij 2e stoplicht rechts 

ric hting Hilleg ers berg/S c hiebroek. 

Bij splitsing links aan houden( Hill.) 

Vervolgens b i_j kruis i ng I inks riclitiug 

11Prgsc he nho ek . Na bej aa rd ence ntrum rechts ( D11i vcnpacl ) , 

ci ude links. 

2-1. 



h.s.v. SPIJKENISSE: Spijke nis se -c-~ 

t er rein : Sportpark " de Brug " .~ ,," ::-;.·· - "/,\, 
* H.S.V. * 
<:i * <:i * t e l e foon ka ntin e : -- SPIJKENISSE 

1/> ,:, 1/> ,:, 

_,, R I Il 1 S 'k ~ ~ -) *" -,- i c 1U ng oogv iet naar piJ enisse ,, '' -~ *" 
~ over de Spi jke nisse -b r ug, l e stoplic ht 

r ec ht s , ha lv erwege ingang Atl etiek ve r. 

Spark s . 

THE STAGS; Ett e n- Leur 

t er rein : Sportp ar k De Lage Ba nke n. 

t êlefo on kanUn e : 0160 8 - 22919 

* Rijksw eg 56 r ic htin g ce ntrum. Spoorw eg over le weg 

r ec hts. 

WIZARDS OF BOZ: Berg en op Zoom 

t er r ei n : 11 Kijk i n de Pot" Westersingel, Bergen op Zoom 

* gee n route -b esc hrijving 

ontvan gen . 

h.s.v. ZWIJNDRECHT: Zwijndre cht 

terr ei n : Spo rt co mplex Bakest ei n. 

telefoo n ka ntin e : 078 - 101379 

* van uit Rotterdam Al6 ric htin g Dordr ec ht, afslag 

Zwjj11clrec hL-îndu s tri cte rrein, aa n e inde r ec ht s, 

kr ui zj ng pa ssere n, na 125 m. links e n d irect re cht s . 



SPl!CIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

CATSBURG 
VOLVO. 

Elke dag open tot 22.00 uur. 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

4.l1TOBEDRIJF CATSBURG B.V" 
llLRG ,\\18ACll1El6TR \ ,\1 ~ 

SCIIOONHOVLN IEL l11823 - 3ïïï 

voor een modieuze bril of cont actlenzen 

h.j.deerer1berg 
-opticiën oogmeetkundige o.v, contactlensspecia list anvc 

haven 42 - schoonhove n - telefoon 01823 - 2412 

~rant. vanWliet 
voo r a l uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



·1 \·Ü) S f -Z P0 

A ~t1ELO ! o, b5 

BEN 
51.00F 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 




