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R.Van Ipenburg 
Lor entzhof 32 
2 8 71 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 - 85200 

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 
Telefoon 01823 - 82930 

Schakel 
off. Ford-dealer, C.G. Roosweg 4, 2871 MA Schoonhoven, telefoon 01823-(8)2866 
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Oprichtings-datum; 15 april 1983. 

Bestuur; 

Voorzitter Hans Maerten 
Iepenpad 24 
Tel.01823-84875 

Vice-voorzitter Erik Lugten 
Leeghwaterstraat 100 
Tel.01823-85559 

Secretaris Betty Kaasschieter 
Alb. Beylinggracht 22 
Tel.01823-86008 

Penningmeester Tineke Hartvelt 
Zernikalaan 64 
Tel.01823-83376 

Wedstrijdsecretaris Ronald Neven 
Vlisterweg 13b 
Tel.01823-82808 

Bestuursleden Michael Martina 

Redaktie 

Erelid 

en 
Ap van de Heuvel 

Marjolein Verhoef 
Montignylaan 1a 

Felicia Oosterling 
Vlisterweg 13b 

Winston Salomon 
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Zoals de meesten van jullie al wel gezien 
hebben is er heel wat op het veld veranderd. 
Ten eerste staat er op dit moment een pracht 
van een clubhuis met kleedkamers, toilet
groepen, bestuurskamer en een prachtige grote 
kantineruimte. Het woord is nu aan ons (het 
bestuur) en onze leden om de indeling van de 
kantine verder af te maken. 
Ook zien wij op het veld diverse hekwerken 
en twee dug-outs. Dit alles is door mensen 
van onze vereniging geplaatst, alle lof hier
voor. Ik hoop dan ook dat wij de komende tijd 
op veel medewerking van u mogen rekenen. 

De Voorzitter 
Hans Maerten. 
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ZATERDAG 20 JUNI 1992 

Deze dag gaan WlJ ons nieuwe veld officieel 
in gebruik nemen met een paar gezellige wed
strijdjes. De officiele opening van het veld 
komt nog, maar dat lees je wel in het vol
gende clubblad. 
We hopen natuurlijk dat iedereen komt want 
1 hoe meer zielen, hoe meer vreugd I en na 
de wedstrijden is er nog een I gezellig sa
menzijn 1 • DUS KOMT ALLEN!!! 

11.15 - 12.45 Honkbalwedstrijd Mets-Oud leden 

13.00 - 14.30 Softbalwedstrijd Mets-Oud leden 

14.45 - 16.00 Softbalwedstrijd Jeugd.Ouders 
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Hier is dan weer het nieuwe I Balletje ', 
zoals jullie kunnen zien zijn er weer zeer 
weinig wedstrijdverslagen ingeleverd. 
Jullie zullen het wel druk hebben met het 
gereedmaken van het veld en de kantine, 
maar een verslag maken van een wedstrijd 
is toch niet zoveel werk!?!?! 
Laat ons niet zitten, maar Sr.HRIJF, want 
zond 8r copy kunnen wij ook niet veel be
ginnen ( iets anders dan een wedstrijdver
slag is natuurlijk ook altijd welkom! ) 
In dit blad o.a. 1 The rnaking of a bat' , 
een artikel over de Louisville Slu~ger, 
de nog te spelen wedstrijden en scheids
rechtersdiensten en een leuk verslaV, van 
Trevor. 

De redaktiemeiden. 

COPY VOLGEND CLUBBLAD 

INLEVEREN VOOR 

25 JULI 1992. 
. . ..................... ................... 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenla ndse boeken 
worden door ons 
vakku ndig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

ru m:!~~~[)J 
~ Tel. 01823-(8)2262 

ooms 

CONSTANT® 

0 

administraties v.o.F. 

J.C. ooms 
havenstraatse wal 56 
2871 er schoonhoven 
telefoon 01823 - 85324 
k.v.k. gouda: 26573 

administraties, belastingen, loonadministraties 



gediplomeerde anvc contact/,ensspecialisten 
Brillen & Contactlenzen 

Makadocenter 36 - 2951 EJ Alblasserdam 01859-15112 
Haven 75 - 2871 Cl, Schoonhoven 01823-82328 

Schoonheids salon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82039 

~~ it~ ... 
Diesel, Edwin, Love, Matinique 

Ciao, N.B. Company, State of Art 

IJSSELSTEIN - KERKSTR. 10 TEL 03408 - 82597 

SCHOONHOVEN - LOPIKERSTR. 47 TEL 01823 - 85337 

Rabobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

HAVEN 47 - 49 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 82100 



W€DS'JRijDen 
HEREN 1 

Zo 14 juni 14,30u. Mets-Feniks 
Zo 21 juni 14,30u. Mets-Blue Stars 
Zo 28 juni 14.oou. Batters-Mets 
Zo 5 juli 14,30u. Blue Hitters-Mets 
Zo 12 juli 14.30u. Mets-Saints 
Zo 19 juli 15.00u. Blue Stars-Mets 
Zo 26 juli 14,30u. Mets-Batters 
Zo 16 aug. 14,30u. Mets-Feniks 
Zo 23 aug. 14.oou. Saints-Mets 
Zo 30 aug. 14.30u. Mets-Blue Stars 
Zo 6 sep. 14,30u. Mets-Blue Hitters 
Zo 13 sep. 13.00u. Feniks-Mets 
Zo 20 sep. 14.oou. Batters-Mets 

HEREN 2 

Zo 1 4 ,iuni 14,30u. Islanders 1-Mets 2 
Zo 5 juli 11.00u. Mets 2-Islanders 1 
Zo 12 juli 13.00u. Kickers-Mets 2 
Zo 1 9 juli 11. 00u. Mets 2-Blue Stars 2 
Zo 26 juli 11.00u. Mets 2-Saints 2 
Za 22 aug. 17.00u. Saints 2-Mets 2 
Zo 23 aug. 10.00u. Zwijndrecht 4-Mets 2 
Zo 30 aug. 14.oou. NDC1 86/3-Mets 2 
Zo 6 sep. 12.00u. Blue Stars 2-Mets 2 
Zo 13 sep. 11.00u. Mets 2-Kickers 



JUNIOREN B1 

Za 13 juni 10.Jüu. 
Vr 19 juni 19.oou. 
Za 27 juni 10.JOu. 
Vr 3 juli 19.oou. 
Za 4 juli 10.JOu. 
Vr 10 juli 19.00u. 
Vr 21 aug. 18.JOu. 
Zo 6 sep. 10.JOu. 

DAMES 1 

Zo 14 juni 14.oou. 
Ma 22 juni 19.Jüu. 
Zo 28 juni 11.00u. 
Do 9 juli 19.JOu. 
Wo 1 5 juli 19.JOu. 
Zo 19 juli 13.JOu. 
Wo 26 aug. 19.0üu. 
Wo 2 sep. 19.00u. 
Di 8 sep. 19.oou. 

TRAININGSAVONDEN: 

6. 

HONKBAL HEREN 1 

HONKBAL HEREN 2 

HONKBAL JUNIOREN 

SOFTBAL DAMES 1 

Mets-Gophers 
Mets-Eurostars 
Mets-Feyenoord 
Braves-Mets 
Mets-Spijkenisse 
Feyenoord-Mets 
Braves.Mets 
Spijkenisse-Mets 

Stags-M1i3ts 
Rowdies-Mets 
Mets-Kickers 
DZB- Mets 
Mets-Atlanta Stars 
Wizards of Boz-Mets 
Mets-Rowdies 
Mets-Stags 
Islanders-Mets 

Donderdag vanaf 19.00u. 

Dinsdag vanaf 19.00u. 

Dinsdag vanaf 19.00u. 

Donderdag vanaf 19.00u. 



Scheidsrechters - indeling: 

Za 13-06 10.30 uur I-1B-Jun Ronald Neven 

Zo 14-06 14.30 uur I-IB 1 Eondsscheidsr. 

Vr 19-06 19 . 00 uur HE-Jun Egor Bosc h 

Zo 21-06 14.30 uur HE 1 Bondscheidsr. 

Za 27-06 10 . 30 uur I-1B-Jun Rol a nd Croes 

Zo 28-06 11 . 00 uur SB 1 Eondsscheidsr. 

Za 04-07 10.30 uur HE-Jun Jacco Frederiks e 

Zo 05-07 11.00 uur HB 2 nad e r te bepalen 

Zo 12-07 14-.30 uur HE 1 Bondsscheidsr. 

Wo 15-07 19 . 30 uur SE 1 Michael Martina 

Zo 19-07 11.00 uur HB 2 Hin Veel enturf 

Zo 26-07 11 .00 uur HB 2 Richard v . Honschoten 

7:o 26-07 lL1. 30 uur HB l Bondssc he id sr . 

* Controleer en r uil tijdig ! !! 

* Op de data's dat er een bondsscheid s rechter is 

ingede e ld bestaat de mogelijkheid da t hier gewoon 

iemand van de vereniging inged ee ld moet worden, 

dit wordt van te voren bekend ge maakt. 
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V
oor zover bekend hebben milieuorganisa
ties zich e r wel nooit over gebogen, 
~aar op de k e per beschouwd vormt het 
t1ajor League honkbal een r ege lrechte 

bedreiging voor de natuur. Profs s p ele n na
melijk met houten knuppels, terwijl buiten 
de VS veelal de voorkeur wordt gegeven aa n 
aluminium. Maar wi e zich daar ov e r zou opwinden 
haalt zich de hoon van het hele volk op de 
hals. 
De beroemdste houten knuppel is d e Loui sv ille 
SlugBer, gefabriceerd door Hil lerich & Rra ds
by in Jeffersonville, Indiana. Per jaar worden 
daar niet minder dan 1.4 milj oen van die ding
en gemaakt. Daarvoor gaan jaarlijks zo ' n 
40.000 bomen letterlijk voor de bijl. 
De 'knuppel fabriek ' in Indiana bezit zelf on
geveer 50 hectar en bos. Uitslui te nd esse n, 
heel specifiek zelfs de northern white ash, 
want dat is de me est ideale boom om de Louis 
vi ll e Slugger van te maken. Aan dat b os heeft 
me n ech ter bij lang e na niet voldoende. Er 
wordt veel hout aangevoerd uit andere d e len 
van h e t land, bij voorkeur uit de staten Pen
sylvania en New York, omdat d aar de beste witt e 
es groei t. 
Het basismateriaal wordt kant en klaar aangele
verd bij de fabri ek; Keurige stukken ho ut , 
waaruit de knuppels worden gedraaid. Zo 'n 1 .4 
miljo e n per ja a r dus e n het bedrijf in Jeffer
sonville heeft o o it een topjaar ge h ad met een 
produktie van lief s t 6 milj oe n stuks. 
De Louisville Slu gge r wordt geleverd in 3co 
verschillende s t andaard modell en, maar spe ci
fieke wensen-hoe klein het detail ook is-wo r
den in princip e alti jd gehonor eerd . In de loop 
van de geschiedenis is zo een kaartenbak opg e
bouwd va n 20.000 spe l e rs, waardoor men nu 

9. 
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simpel kan nakijken dat Babe Ruth een knuppel 
gebruikte van 1190 gram en dat Hank Aaron zijn 
homers sloeg met een bat van slechts 936 gram. 
De lichtste knuppel was die van Billy Goodman, 
de beste slagman in 1950, die slechts 850 F,ram 
woog. Al Simmons gebruikte in de jaren veertig 
de langste knuppel. Die was 96,5 cm. , bijna 
twintig centimeter langer dan het slaghout 
waarmee Willie Keeler van de Yankees het slag
perk betrad. 

i KOOP GEVRAAGD: 

HONKBALPAK MAAT: S 

Mark v. Dongen 
Edisonstraat 17 
Schoonhoven 
Tel; 01823-82134. 



x ... Dames 1 een nieuwe trainer/ coach he ef t. 

x ... dit een broer van Felicia is, namelijk 
Trev o r Oosterling. 

x ... d e dames bij h e m o.a. vi j f rond j es o m 
het veld moet e n lopen!? 

x ... d e dam es zich nog nooit zo hebben uit-
gesloofd. 

x ... er op 20 juni ee n gezellig toe rn oo i me t 
oud leden is. 

x ... i ede reen daar natuurlijk bij moet zijn! 

x ... er na afloop een BARBEr,UE is! 

x ... de kantine al bijna kla a r is. 

x ... er alleen nog het ~~n en ander aa n de 
binnenkant moet gebeuren. 

x ... alle hulp daarbij welkom is (bel een 
van de bestuur s led e n als je wilt weten 
wanne Gr en met wat je kunt helpen). 

/ 

~ 

11. 
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AAN ALLE ADSPIRANTEN EN PUPILLEN 
HONKBALLERS VAN NEDERLAND mm 
llli!EKE .... .I8All@GSWEEK BIJ PIBATES IN AMSTERDAM VAN 12 T/M lil JULI 

Van zondag 12 1/m zondag 19 juli kan Je elke dag onder leiding van ervaren 
hoofdklasselrainers-en spelers plus een aantal assistentan trainen voor jouw favoriele 
honkbalsport! Je krijgt les van o.a. de Tas Delach Pirates trainers Ted Arnold en Louis Hofer 
en de homerunking van Neder1and, Scoll Khouryl Ook is Kinzo Nicols speler Didi Gregorius 
van de partij. 

Voor / 350,- all In dus ZEVEN DAGEN TRAINEN, enkele wedstrijden spelen legen diverse 
buitenlandse teams (diezelfde week bij Pirates een enorm groot jeugdtoernooi met teams uit 
Hongarije, Tsjechoslowakije, Kroalie, de G.O.S., Curacao, Amerika, Frankrijk en Duilsland) 
drie maallijden per dag, overnachtingen in een grote groepslenl (zelf slaapzak en luchtbed 
meenemen!) en diverse leuke aktivileilen in de avonduren (disco, video enz.) 

Aanmelden kan in twee leeftijdsgroepen: 
van 11 Urn 14 jaar en 
van 14 Urn 16 jaar, bij Loek Loevendie telefonisch 
(ook voor nadere inlichtingen), tel. 020---6847336. 

Haast je, want er is al een aanmelding van 30 
Belgische jongens uit Brasschaat in Belgie en de 
inschrijving is beperkt!! 

12. 



Voor al uw 

GROENTE EN FRUIT 

• 1an 
dros 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 82680 

Bouwmarkt Schoonhoven 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 

met gratis corsages voor het bruidspaar 

bloemsierkunst 

,,C/flè Br1!)er" 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoon hoven 
01823 - 85712 

Koestraat 102 - 2871 DS Schoonhoven - Telefoon 01823 - 85050 



"Doe Het Zelf Centrum" 

Lopikersingel 11 b - in de Melkfabriek 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 83282 

Wi j danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje. 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

Lopikstraat 13 : - Schoonhoven 
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Nieuwsbrief van de 
Landelijk e P.R.-commissie 

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 
Redakti e-adres: Rob van T uyl. Barcokh of 16. 2402 GE A lphen a. d Rijn. Tel: 01 720 - 20453 

De compet it i e s zijn al weer ee n 
paar wek en aan de gang e n zowaar 
z ien we all e rlei positieve ontwik
kel ingen in de ver schillen de re
gio 's van de vie r districten . Na
tuu rlijk, kinderziekt e n die nen op
gelo s t te worden , maar het alg eme 
ne b eeld valt zeker n iet tegen . 
Een complim e nt aan vele tientallen 
vrijwilliger s binnen de KNBSB, die 
onda nks vaak messcher pe kritiek, 
e en aantal gro te vera nd ering en 
hecb en teweeg geb r acht. Het zal 
echter du idelij k zi jn da t er al 
met al nog ee n lang e weg te gaan 
is. 
I n dit in for matiebul let in nieuw s 
over een kort geding, de oefenpro
gramm a's van de honkbalcadetten en 
J o ng Ora n je , ee n profe ssio nele um
pire op de Nede r l an dse ve lden, 
h on kb a l op TV , John Balent ina , het 
einde van ee n gewild e cijfe r gids , 
e tc. **** *** 

*** KNBSB WINT GEDING *** 

De KNBSB is in het ge lij k gesteld 
in het kor t geding da t de Vereni 
gin g Toph on kba l Ned erlan d (VTN) 
,ad aang espan ne n e n waarbij z ij ee n 
bedrag ~an f 50 .000,- - vorde rde van 
de KNBSB. 
De ·vTN wa s van mening dat de KNBSB, 
bij mo nd e •1an de toenmalige voorzit 
ter Paul Mocr m~ n, h aar in 1990 o n 
voorw aard elijk ee n bedrag va n 
f 50 .0 00,- - h a d to egezegd . Dit be
d ra g h ield v e rba nd met de tv-uitz e n 
din ge n di e RTL4 in h et kade r va n 
h et prog ramm,1 "Matc h o f the Week " 
zou verzorgen. Deze uitze nding e n 
zoud en extra reclame-inkomste n k u n
nen gene reren . 
De KNBSB betw is tte di e toezegging . 
Mr. A.Helmig, a dvocaa t van de KNBSB 
voerde da arbij aan d at Moerman een 

de rgelijke voorwaardelijke t oe zeg
ging nie t had gedaan e n sta tutair 
ook niet h ad kunnen doen . Deze 
stellingen werden onderbouwd met 
br iev en aan de VTN, waa r i n vanaf 
het begin werd gesproke n over een 
betaling uit de reclame - op breng
sten . Er zi jn ec hter g e en reclam e
opbrengsten g e weest e n die ntenge 
volge was het, ald us mr. Helmig, 
niet red e li jk te verwachten dat 
de KNBSB f 50.000,-- aan de VTN 
z ou beta l en. 
Mr. Heijne Makree l van de arron
dissementsre chtba nk te Haarlem 
heeft de argumenten va n de KNBSB 
gevo lgd. 
Hij wees de vo rdering a f e n ve r
oordee l de de VTN in de kost en van 
het geding . 
(B ron: Per sberic ht 23 apri l 199 2 ) 

Voo r eventu ele inform at~e kan men 
conta ct opnemen met Be n de Brouwer 
(sec re taris / directeur va n de KNBSB ) 
telefoon 023-390244 of de vice 
voo rzitt e r KNBSB, Jul es de Pier re , 
te l efoo n 02 3-376972. 

** * EURO STARS*** 

De vereniging Euro Stars t immert 
pub l icitair f link a a n de weg. Met 
de regelma a t van de kl o k vers hijn e 
er werv e nd e ar tikelen in de lokal e 
pers en zelf s pagi n agroot mag d e 
vereniging z i c h manif este ren in 
De Hav e nl oods namens spo ns o r H.O.P. 
Ver h alen , a c tiefoto ' s , achte rgr ond 
i nf ormat i e , kortom zeer lezenswaar 
dig en we zijn ben i euwd o f dit ook 
daadwerkelijk zal l eiden tot meer 
le d e n en meer toeschouwer s . 

'---- ---------- ---- ---------- 13 
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*** AL KAPLON GEEFT INSTRUCTIE*** 

De Amerikaanse sc hei dsr ech ter AL 
KAPLON 3al, in samenwerking net 
Major League Baseball Internati o 
nal, gedurende twee maanden in 
str ucties gaan verzorgen voor Ne
derlandse honkbalscheidsrechters. 
Al Kaplon was in januar i van dit 
jaar één ~an de gastsprekers op de 
8e Europese Base ball en So ftball 
Clinic in Katwij k. 
Hij heeft een lange staat van 
die nst en momenteel is Al Kaplon 
Umpire Consultant voor Major Lea
gue Baseball Internati onal en is 
daar ondermeer belast met scheids
r echt erso p l e idingen en de ve r va ar
diging van vide o-instructiema teri
aal. 
Uit s tuk ken van de C.E.B.A. valt op 
te maken dat Al Kaplon ook in ande
re landen i n Europa acti ef zal zijn 
en daarbij zal hij steeds opereren 
vanuit Neder land. 
Na de Europese Coach Clinic is dit 
het tweede projekt in Nederland 
waar Major League Baseball Int er na
tional (MLBI) de K.N.B.S.B. steunt. 

NEDERU_NDS PUPILLENTEAM *** 

vol ver l oop va ~ het voo rlichtings
prograwma het e s sentie el is dat d e 
verw i jzing va n k in de ren na a r kennis 
mak ing sl esse n e n de opva ng bij ver
enigingen goed verl oo p t . Zowel pro 
vinciale sportraden als ee n aantal 
sportbonden spelen hi erbij e en 
hoofdrol. 
Op 6 mei we r d een verv o lgbijeen
komst gehoud en met een tweeledig 
do e l. Alle reerst werd de uitvoe
ring van het sportvoorlichtingspro
gramma nader toegelicht, waarbij 
het accent lag o p de r o l van spor t 
bonden en lokale sp ortorgan i sa t ies . 
Ook d e do o r het NSF ontwik kelde on 
der ste uningsm oge li jk hede n voor deze 
organisaties werden besproken. 
Een tweede doelstelling is om een 
tussenbala n s op te maken van d e 
voorbereidingen bij d e betrokken 
bonden en sp ort raden. 
In de komende maanden zullen wi j 
via de Commis sie School- en Recre
atiesport regelm a tig op deze aktie 
terugkomen. 

*** HONKBAL OP TV*** 

Helaas in 199 2 geen "Mat c h of the 
Week "- cyclus in de sportprogra mma's 
van RTL4. Het i s mog el i jk dat er af 

Een Nederlands pupillen t eam honkbal e n toi aa ndacht aan de Nederlandse 
zal in de zomer van dit jaar aan- competitie geschonken za l worden, 
treden in Ts jec ho-Slow aki je en in- maar dit is niet ~an_tevoren te 
midd e l s z ijn e r 25 pupi l len gese- plannen. Op 10 me i bi Jv . vermeldde 
l ecteerd en afkomstig van 17 ver- een programmablad om 17.00 uur honk
schillend e verenigingen. Het Euro- bal uit Nederland, maar alleen vol-j 
pe e s kampio e nschap vindt plaats in leybal en motorrac es kwamen aan bod. 
Praag en we l van 4 t / m 13 juli'92. Wat televisie-uitzendingen van de 
Tot de voorlopige selectie beh o ren Haarlemse Honkba lwe e k 1992 betreft 
vijf pupillen die vorig jaar deel- kan het volgende uitz e ndsche ma ge
na men aan het Nank y u WK-ho nk bal i n meld worden: 
Tokio. Zaterdag 11 juli: 13 . 30 - 17.00 uu r 
He t progr amma vo or Ne d er land: Zo ndag 12 juli : 16.15 - 17 . 30 uur 
06-07: 18.00 Neder land-Be lgi ë Zondag 12 juli: 01 . 05 - 01. 35 uur 
07-07: 15.00 Litauen-Nederland Woensdag 15 juli: 00.30 - 01.00 uur 
08-07: 09.00 Finland-Ned e rland Za terdag 18 juli: 14 . 00 - 16.30 uur 
09-07 : 15.00 Nederland- Po len Zo ndag 19 juli: 12.00 - 17.30 uur 
Aan de hand va n de eindstanden van Dez e laatste uit z ending maakt deel 
de voorronden wordt het verdere uit va n een schakelprogra mma met op 
programma opges teld. het programma het NK spri ngruiters, 

Grand Prix Mot orwegrac e s e n de 
* SPORT, WETEN WAARVOOR JE KIEST* 

Op 16 aprH jl. verzorgde d e N.S . F. 
ee n e erste prese ntatie en een groot 
aantal vertegenwoordigers v an sport 
bondeQ .. war e n aanwezig om ke nnis te 
ne men ·van dit actieplan. 
De N.S . F . ste lt dat voor een succes 

Haarl e mse Honkbalweek 1992 . 
*** 

Op maandag 25 me i zal Club Veronica 
om 18.15 uur een spec i a l uitzenden 
over honkbal in Nederland. Er zijn 
interviews gehouden me t ADO-coach 
Robert Niggebrugge e n de Amerikaan 
Ken Brauckmiller. 

H.------------------------
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••• JOHN BALENTI NA 

1 In overleg met h et 

tl t Nederlands Olyrn-
r~ r~ pisch Comit .é (NOC) 

- __ en op voo r dracht 
/. ._} ' .- van de nationale 

1 ., .. · · sportb o nd e n zijn 
I .• . • . •· inmiddels 24 top -
sp o r1:2rs geselect eerd di e gebruik 
kunne n maken va n de hulp va n de 
Rotterdam s e Spo rtstich tin g. 

Op voo r dr dc h t van d e KNBSB heeft de 
Ro tte rdam se Spo rt Sti c hting John 
Bale ntina t oe gevoeg d aan ee n gro ep 
van=~ "b eg un stig de " topsporters in 
Rot te rdam. 
De 20 -jar ige catc he r e n o u tfie l der 
van Neptunu s maakt sinds vor ig jaar 
de el uit van he t nati o nale hon kbal
t eam en word t beschouwd a l s een van 
de meest talentvolle spelers. Naast 
financiële e n sp ortmedische onder
steuning zal de Rotterdamse Sport
stic hting in samenwerking me t de 
KNBSB en Schoeve rs opl ei d i nge n ook 
z o r g en vo o r ex tra-maatschappelijke 
beg e leiding d oor middel van op lei
ding en b e midde ling bij parttime 
werk. Als tege nprestatie zal John 
Balentina :i c h o.a. inz ette n voor 
promotie van h et honkbal in Rotter
dam . Het gesloten contract heeft 
een l oopti jd v a n vo or lop ig éé n 
j aar . And er e beken de topsporters 
uit deze gro e p zijn Letitia Vriesde 
( atlet iek), Yvo nne van d e r Kolk 
(atletiek), Eri k de Bruin (discus
we rpen en kogel stoten), Stella 
Jongma ns ( at l et iek) en Emiel Mel 

! aard (v erspringen ). 

*** PROGRAMMA HONKBAL-CADETTEN*** 

Onders:aand het wedstrijd sc hema var 
d e honkbalcadette n. (Reeds gepa s 
seerde we dstrijde n niet mee r ver
mel d. 
Di . 26 - 05, 19.00 u ur: tegen I-ICAW-2 

te Bussum 
Di. 02-06, 19.00 uur: teg en Roo s -

wijk te Velsen 
Do , 11-06, 19 . 00 uur : teg e n oor::; 

Fr o gs te Zaandam 
Di. 16-06, 19.00 uur : t ege n Badhoe 

vedorp 
Di. 23-0 6, 19.00 uur t e gen ovvo 

te Amster da m 
Di . 30 -06 , 19.00 uur teg e n Terras-

vogels te Santpoort 

Van =atcrdag 4 t ot en me t 7 jul i 
wordt deelg eno men aan ee n Inter na 
tio na d l toern oo i van de County 
Hitters in Doetinc hem. 
Van 8 tot e n met 1 2 jul i d ee ln a me 
aan een Inte r n atio n a al ho nkb a l
toernooi van Robu r'SB te Apel 
door n . 
Een aantal cadette n-s pelers wordt 
toegev oegd aan het team van Jong 
Or anje dat van 16 tot en met 21 
juli dee ln eemt aa n he t Europees 
kampioenschap v oo r Junioren te 
Anni erp en. 

• *• ONDERUIT 

Er ls d it seizoe n geen Ho nkbal.g i d s 
versche nen. Een GlJI DE met a llerhan 
d e sta tist isc he info rma t i e ov er al 
le s pelers en cl ubs uit de honkbal. 
h oofd klasse. Ni e t alleen j o urnalis 
ten maakten e r gebruik van, oo k tal 
·Ja n c lubbla d r edac ties namen veel 
inf o rmatie over om de ac ht er ban te 
informer ·en. 
Omda t de verk oop vorig jaar no gal 
tegenviel., beslo t e n de samenste l
l e r s Ja n van de r Nat en Marco St oa
velaar het anders aan te pa kk e n . D 
oploss ing was ee nvoudig. Alle 8 de 
hoofd klas sers dienden 50 boekjes af 
te nemen voor ee n rond be drag van 
f 500 , -- ( een t ie n t je per g i ds!). 
Met een verk oopp r ij s v an f 15,-
per boekje konde n de c l ubs dus ook 
nog ee n pa ar honde rd gulden verdie 
nen, Geen probl ee m toch ? Maa r dan 
het co mmenta ar van journ a list Van 
d e r Nat : "Da t had u gedacht! Op d e 
brief met dit voo rs te l kwamen pre
cies tw ee positieve r eac t ie s, t.w . 
va n Neptunus e n Kinhe im. De andere 
6 clu bs liet e n n iets van zi c h ho-
1:cn ". Cynis c h ein d igt: Van der Nat 
met : "En laa t ik nou net ge dacht 
hebben dat b ij de me este h oof dklas
se rs eindelijk de amat euristisc he 
h ouding had p l aa ts~emaakt voor ee n 
( beperk t ) profissio n e l e in s t e lling. 
Maar dat zal i n mijn dr omen ge weest 
z .i j n 11

• 

To c h bi jzon der: ja mmer d at dit irü 
tiatie f z o gem a kke lijk om z eep ge
ho l pen is en hi e r is n iemand me e 
g e baat , 
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** *OPR OEP!!!!!! *** 

Op mijn huisadres heb ik de afge
lopen 9 jaar ca. 8.000 clubbladen 
mogen ontvangen en regelmatig is 
daar informatie uitgehaald. Ook 
werden regelmatig kleine analyses 
gemaakt en gepubliceerd in h e t 
PR-bulletin. Ten aanzien van het 
overnemen van het PR-bullet i n (nu 
K.NBSBullet i n geheten) steeg de 
respons in de loop der jaren van 
nauweli j ks 2 5% naar ca. 50% op dit 
moment. Een aardig succesje, maar 
meer ook niet. Want ca . 55% van 
d e c lubs stuurde geen clubblad en 
van de overblijvende 45% nam dus 
de helft informatie over!! 
De LANDELIJKE PR-COMMISSIE is in
middels gegroeid van drie naar ze 
ven personen. Met de invoering van 
de dist ricten zijn de districts
voorz i tters automat isch ook lid 
geworden van het bondsbestuur en 
de voorzitters van de districts
PR-commissies zijn automat i sch lid 
geworden van de landelijke PR-com 
missie. 
Het lijk t mij ee n goede zaak dat 
vanaf nu de clubb l ad en van de ver
eniging e n gestuurd gaan worden 
naar de distric t sv o or z itt ers. Zij 
dienen voll e dig o p de hoo g te t e 
zijn van de g a ng van zaken bij de 
clubs uit hun district. Daarnaast 
ook nog eens apart toezenden is 
niet raadzaam, daar de port o k os t en 
dan opnieuw flink stijgen. 
Bij deze dus het VRIENDELIJKE VER
ZOEK om uw clubb lad naar d e PR
voorzitter van uw district te zen
den. Voor de goede orde vermelden 
we onderstaand hun adressen. 
Mag ik rekenen o p de medewerking 
va n de verschillende clubbladre
dakties en secretariaten? Dank! 

********* DISTRICT WEST** **** *** 
J(an) H. Drost 

Zwattingburen 10 
2151 ZK Nieuw-Venn ep 
Tel e foon 02526-7564 3 

********* DISTRICT OOST*** **** ** 
F(red) H. Monden 

Postbus 2315 
8203 AH Lelystad 

Telefoo n 03 200 - 27170 

********* DISTRI CT ZUID** ******* 
Mar(Greet) c. Manders 

Meent 161 
4817 NS Br e da 

Telef oo n 076-811 7 32 

********* DISTRICT NOORD *** ***** 
O(tto) Hoff mann * ) 

Poortw eydt 5 
1851 CV Heiloo 

Telef oo n 072-3 30958 

*) Waarnemend voorzit ter D-PR-cie . 

*** SOFTBALWEEK BESCHERMD*** 

Ti jd ens een te Manil a gehouden con
gres van de Internationale Softbal 
Federatie heeft de Haarlemse Soft
balweek een specia l e statu s gekre
gen. De week wordt nu betiteld als 
een intercontinent aal toernoo i en 
de reden die hi eraan ten gron dslag 
ligt is het gegeven dat bekende 
toernooien om de As ia n Cup en de 
PanAm Games in 1993 niet worde n ge
houden. Dit zal z e ker een sterk 
de e lnemers ve ld t ot gevolg hebben. 

*** "OPSTOOTJES"** * 

** T i jdens de Bond sr aadvergadering 
werd Frans Cleeren v a n Te rrasvogels 
genoemd als opvolger va n Truus Rui
ter** Volgens Cle e ren berust alles 
op een misverstand** Is het intro
d uce ren van een 47-j a rige pitcher 
in de Hoofdklasse nu echt leuk?** 
Op 6 juni zal burgeme este r Boekho

9e ZEISTER SLOT TOERNOOI 
INTERNATIONAAL 
HEREN SOFTBAL 

~ - ~ , , 

'/ ~ PHOENIX ~ \_ 

ven van Zeist 
de eers te bal 
gooien en daar
mee het 9e 
Zeiste r Slot 
toernooi ope
nen ** Op 6 ju
ni start het 
u_;_tgebre ide he
rensoft balpro
gramma om 10.45 
uur** Op 17 

6. 7 EN a JUNI 1992 mei was het op 1-------------' s portpark Dor
restein All Americ a n Day en bi.e rmee 
kreeg de wedstrijd Quick(A) - ADO 
een bijzonder s f eervolle o mlijsting 
** Het verplicht l eve ren van 
scheidsrechters is voo r veel clubs 
een probleem e n bovendien k ostbaar 
** Bij Flying Petrels wordt niet 

1 
) 
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gemekkerd, maar heeft men 12 leden 
laten deelnemen aan de officiële 
scheidsrechterscursus ** Resultaat? 
Alle twaalf geslaagd! **Voorde 
7e Haarlemse Softbalweek zijn in
middels contacten gelegd met Cana
da, Nieuw-Ze e land, Australië, USA 
en J apan. De overige uitnodigingen 
gaan Nederland, Nederlandse Antil
len en Itali ë ** Gerda Treuren en 
Leo Buiteman hebben in februari 
deelgenomen a an een c o achclinic van 
de California State University Ful
l e rton ** Hi eraan werd door 150 
coaches uit Amerika, Canada, Nieuw
Zee land en Nederland d e elgenomen** 
De technische staf van het Neder
lands honkbalteam is rond** Naast 
Jan Dick Leurs zijn nu ook zijn as
sist e nten bekend gemaakt** Boude
wijn Maat en Steve Matthew ** Je
roen den Duijn is kandidaat gesteld 
voor het Olympisch J e ugdkamp in 
Barcelona** 

*** HONKBAL INTERNATIONAAL*** 

De c.E.B.A. heeft de internationale 
honkbalcompetities voor 1992 gepu
blicee r d en in een aantal extra pa
gina's wil de PR-commissie alle ~e
langhebbenden/belangstellenden uit
gebreid informeren in de verwach
tin g dat m. n. secretarissen en 
clu bbladredacties ook de l e den van 
hun vereniging informeren. 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP HONKBALJU
NIOREN 1992 TE ANTWERPEN (BELGIE) 

14- 07: Litouw e n - Tsjechoslowaki je 
Zweden - Italië 
België - Duitsland 
Lit:)uwen - Polen 
Nederland - Roemen1e 
Frankrijk - Spanje 

15-0 7: Nederland - Polen 
Duitsland - Litouwen 
I t alië - Tsjec hoslowakij c 
Frankrijk - Li touwen 
Spanj e - Roemen ië 
België - Zwede n 

16- 07 : Spanje - Polen 
Italië - Duitsland 
Be lgië - Litouwen 
Roemenië - Frankrijk 
Li t ouwen - Nederland 
Tsjech os lowakije - Zweden 

1 8- 0 7: Polen - Frankrijk 
Duitsland - Zweden 
Nede rland - Spanje 

Roemenië - Litouwen 
Estland - Italië 
Tsjechoslowakije - Bel g ië 

19- 07 : Zweden - Estland 
Spanje - Litouwen 
Frankrijk - Nederl a nd 
Polen - Roemenië 
Duitsland -Tsjecho s lowakije 
It a lië - België 

20 en 21 juli zijn de wedstrijdda
ge n waarop de halve finales en de 
fina l e gespeeld worden. Voor Neder
land neemt scheidsrechter Erick 
Barkhuis aan dit toernooi deel. 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP CADETTEN 
1992 in AGEN (FRANKRIJK) 

* GROEP-A * * GROEP B * 
1. Finland 1. Tsjechoslowakije 
2. Spanje 
3. Litouwen 
4. Frankrijk 
5 . Polen 

2. Roemenië 
3 . België 
4. Italië 
S. Rusland 

De wedst rij den wo rden ge speeld van 
13 tot en met 19 juli. 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP PUPILLEN 
1992 TE PRAAG (TSJECHOSLOWAKIJE) 

* GROEP A * * GROEP B * 
1. Italië 1. België 
2 . Bulgarijë 2 . Polen 
3. Tsjechoslcwakije 3. Finland 
4. Fr a nkrijk 4. Litouwen 

S. Nederland 
Aan d i t toernoo i zal ook delegeno 
men worden do or een neder l andse 
scheidsrechter waarvan de naam n og 
niet is v r ijgegeven. 

*** EUROP.',CUP HONKBAL- A-POULE *** 

Van 16 tot en met 21 juni wo rdt de 
Europacup honkbal verspeeld in het 
Neptunusstadion te Rotterdam. Bij 
het wedstrijd s chema staan echter 
geen data(?) vermeld, maar dat 
zullen we .i.n e e n lat e r st ad i um pu
bliceren. 
DEELNEMENDE TEAMS: 

1. Nettu no (Italië) 
2. Paris Iniversité Club(Frankrijk) 
3. Vilad e cans (Spanje) 
4 . Royal Antwerp (België) 
S. Parma Angels (Italië) 
6. Neptunus (Ne der land) 

17-. 
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Wed strijdschema: 

(1-3) Net cuno - Viladecans 
(4-5) Royal Antwerp - Parma 
(6 -2 ) Neptunus - P.U.C. 
(5 - 1) Parma - Nett u no 
(J-6) Vil a d eca ns - Nep t unus 
( 2-4 ) P.U.C . - Roy a l Antwerp 
(3-5) Viladecans - Parma 
(1 - 2) Nettuno - P.U . C. 
(6 - 4) Neptu nu s - Royal Antwerp 
(2-3) P.U.C. - Viladecans 
(6-5) Neptunus - Parma 
(4-1) Royal Antwerp - Nettuno 
(5-2) Parma - P.U.C. 
(3-4) Viladecans - Royal Antwerp 
(1-6) Nettuno - Neptunus 

Voor Ned erla nd zijn de scheidsrech
ters Erick Barkhuis, Ben Lens, An
dré Prins en Fred van Groningen 
Schinkel a angewezen. Official sco
rers K. Dinkelhoff, H.J. Wolffen
buttel en N.H. Hodd e en als Tech
nical Commissioner A. de Vos. 

*** EUROPACUP HONKBAL - B-POULE ** 
TE SAN MARINO 

* GROEP - .; * 
1 . Bulldogs (Ostenrijk) 
2. Stockholm (Zwed en ) 
3. Flyers Th erw ill (Zwitserland) 
4. Puumat (Finland ) 
5. Red devils (Rusland) 
6 . San Marino 

* GROEP - B * 
1. Panerys (Li touwen) 
2. Nottingham (Engeland) 
3. Golove c (S lovenië) 
4. Stal Kutno (Polen) 
5. Brno (Tsjechoslowakij e) 
6. Nada (Kr oatië ) 

Gelet op het feit dat er geen Ne
derlandse club aan dit toernooi 
meedoet, laten wij de wedstrijden
reeks achterwege. 

EUROPACUP VOOR BEKERWINNAARS 1992 
(A-POULE VAN 1 6 T/M 21 JUNI OP HET 
COMPLEX VAN H.C.A.W . TE BUSSUM 

Deelnemende teams: 
1. H.C.A.W. (Nederland) 
2. Brasschaat (België) 
3 . Escuela Municip. Madrid(Spanje) 
4. Novarra (Italië) 
5. Leksand (Zweden) 
6. Mediolanum Milano (I ta lië) 

Het wedst r ijdprogr a mma vermeldt 
nog geen data, dit zal later wor
den gepublice e rd. 
(1- 3 ) H.C.A.W. - Madrid 
(4-5) Novarra - Leksand 
(6 -2) Milano BRasschaat 
(5-1) Leksand - - H.C.A.W. 
(J-6) Madrid - Milano 
(2-4) Brasschaat - Novarra 
(3-5) Madrid - Leksand 
( 1··21 H.C.A.W. - Brass c haat 
(6-4) Milano - Novarra 
(2-3) Brasschaat - Madrid 
(6-5) Milano - Leksand 
(4 -1 ) Novarra - H.C.A.W . 
(5-2) Leksand - Brasschaat 
(3-4) Madrid Novarra 
(1-6) H.C.A.W. - Milan o 

Voor Nederland zijn als scheids
rechter aangew e zen Bob Bergkamp, 
Fred de Kramer, Harold Waalzaam en 
Ton Bedaan. Scorers zijn J. Slui
mer, J . Nordsiek en C.H. van der 
Poel. 

EUROPACUP VOOR BEKERWINNAARS 1992 
VAN 16 T/M 21 JUNI TE HULL (ENG.) 

* GROEP - A * 
1. Homerunners Vienna (Oostenrijk) 
2. APF Tiraspol (Rusland) 
3. Auda Kaunas (Litouwen) 
4. Baseball Cl.de France(Frankrijk) 
5. Chemie Praha (Tsjechoslowakije) 

* GROEP - B * 
1. Gornik Boguszowice (Polen 
2 . U.S. Zajcki (Slovenië) 
3. Hwnberside Mets (Engeland) 
4. Hawks Rohr (Zwitserland) 

Gel e t. op het feit dat ook aan dit 
toern o oi geen Nederlandse deelnam e 
is verbonden, derhalve geen uitge
breid wedstrijdprogramma vermeld. 

••••••••••••••••••• 
CITAAT VAN DE MAAND 

• •••••••••••••••••• .. Die is toch fantastisch'·, wei-
gerd~ Hcrkemij na alloop te
leurge steld te zijn . .. Voor ken
ners èn leken was er vandaag 
\'fin allPs 1c zien." pit· ~lag is al
J'<lSt aan de bond, die aan het 
ein<le van het vorig seizoen no~ 
een beroepszaak tegen de vf 
won over de tnkrimuim_1 van de 
hoofdklasse. Haitze de Vries z,et 
ook de voordelen ... Het is niet 
leuk de ene dag gesloopt te wor
den om een week later met 10-0 
te winnen. Voor de spelers is de 
grore:e ~onc~i:-rencie veel beter. 



EVENEMENTENKALENDER 
Maanden geleden heeft de PR- commissie e e n overz i c h t ve r zorg d 
van alle nog te versp e len even e menten i n 199 2 . Inm i dde l s i s 
gebleken dat een aantal data z i jn gewi jz i gd en ook zi jn er 
tal van nieu we e v enem e nt e n bijg e komen, zoda t u o nd ers t aand 
een geheel nieuw overzi c ht aantr e ft. 
Wij stellen het op prijs als b.v. dit over z ich t i n d e c lub 
bladen e.d. mee genomen kan wor de n, zodat oo k d e lede n va n uw 
vereniging geïnforme e rd word e n. Hieraan blijkt nam e lijk 
be hoeft e t e bestaan. 

16- 0 3-'92 
20-03-'92 t / m 26 - 03- ' 92: 

11-04-'9 2 t / m 12-04-'92: 

17-04-'92: 
18-04-'92: 
18-04-'92: 

18-04-'92: 
19- 04-' 92 t/ m 20-04-'92: 

24-04 - ' 92 t/m 26-04-' 92: 

25 -04-'92: 
25-04-'92: 
30-04-'92: 
30-04-'92: 

06-06-'92 t/m 08-06-'92: 

15 - 06-'92 t/m 20-06-'92: 

16 - 06 - '9 2 t / m 21-06-'92: 

16 -0 6- '9 2 t/ m 21-06-'92: 

19-06 - '9 2 t/ m 21-06-'92: 

05-07-'9 2: 

06 - 07-' 92 t / m 12-07-'9 2 : 

06-07-'9 2 t / m 2 4-07-'92: 

10-0 7- '9 2 t/ m 19-07 - '9 2: 
11 - 07-'9 2 t/m 13-07-'92: 

12-0 7-'9 2 t / m 19-07-'92: 

13-07-'92 t / m 19-07-'92: 

13-07-'92 t/m 30-07-'92: 
16-07-'92 t/m 21-07-'92: 

22~ 07 -' 92 t/ m 2 3-07-'9 2 : 

K.N . B . S.B. o ffi c i ee l 80 j aa r 
wereldkampioenschap Her e nsoft ba l te 
Manila, Filippijn e n met dee ln a me va n 
Nederland 
Charles Urbanu stoernooi, HCAW te 
Bussum 
T.Y.B.B. (sb) 40-j arig bestaan 
Aanvang landelijke honkbal c ompe t it i e 
Aanvang Interregionale jeugdhonkbal
competie 
Aanvang compe ti ti e dis tr i cten 
Paasjubileum-dames s oftbaltoe r noo i 
bij Bloemendaal 
Dame ss o ftbalt oer nooi b i j DSC ' 74 te 
Haarl e m 
Kenneme r land ( so f t bal) 25 j aar 
Aanvang herensoftbalcomp e titi e 
Sparta (honkbal) 50 jaar 
Aanvang landelijke softbal co mpeti ti e 
Zeisterslot-toernooi (her e nsoftbal) 
bij Phoenix te Zeist 
Europacup-I (honkbal) voor B-la nde n 
te San Marino 
Europacup-2 (honkbal) v oor A-landen 
te Bussum (HCAW) 
Europacup-1 (honkbal) voor A-lande n 
te Rotterdam (Neptunu s ) 
Bill Jeffrey he rensoft baltoer nooi te 
Ha arlem 
Be zoek Major Leagu e Allumütea m bi j 
Sparta te Rotterdam 
Europees kampioenschap voor honkbal 
pupillen te Praag (Tsj e chosowakije) 
Competitiestop honkbal en Interregi 
onale Jeugd 
16e Haarlemse Honkbal.w ee k te Haarl em 
Int e rnationaal honkbal.t oer nooi bij 
Fal co ns (Lelys t ad) me t d e eln eme nde 
team s u i t tien la nd e n 
Kenko Ba se ball.series (jeu g dh o n kbal ) 
bij Pirates (Amsterdam) 
Europees kampioenschap voor ho nk b al 
cadetten te Agen (Frankrijk) 
Competitiestop herensoftbal 
Europees honkbalkampioenschap v oo r 
junioren te Antwerpen (België) 
IBA-c ong r es te Pamplona (Span je ) 

19. 



25-07-'92 t/m 09-08-'92: Olympische Spelen - Barcelona'92 
26-07- '92 t/m 05-08-·'92: Olympisch Honkbaltoerno oi met deel

name van Spanje, Italië, Cuba, 
U.S.A., Japan , Dominicaanse Repu
bliek, Puerto Rico en Chinese 
Taipei 

05-07 -'9 2 t/m 19-07-'92: Competitiestop darnessoftbal 
08-08-'92 t/m 16-08-'92: Europees darnessoftbalkarnpi oensc hap 

voor landenteams bij H.C.A.W, Bussum 
11-08-'92 t/m 16-08-'92: Haarl em Summer Leaguetoern ooi 

19-08-'92: H.M.S. (Honkbal) 50 jaar 
15- 08-'92 t/m 30-08-'92: Eur opac up -2 honkbal voor B-landen te 

Hull (Engeland) 
20-08-'92 t/m 01-09-'92: Wereldkampioenschap honkbal ju ni ore n 

te Monterey (Mexic o ) 
22-08-'92 t/m 30-08- ' 92: Europees kampioenschap voor B-landen 

te Ladenburg (Duitsl and ) met deelna
me van Duitsland, Zwits erland , 
Jo egos lavië, San Marino, Tsjechoslo 
wakijë, Oostenrijk en Eng e land 

29-08-;9 2 t/m 30-08-'92: Play-offs damessoftbal 
05-09-'92 t/m 06-09-'92: Play offs dame ssoftba l 
08-09-'92 t/m 13-09-'92: Holland Series damessoftb a l 
11-09-'92 t/m 24-09-'92: Play-offs honkbal 
12-09-'92 t/m 13-09-'92: Play-offs herensoftbal 
15-09-'92 t/m 20-09-'92: Europacup-1 damessof tbal te Praag 

(Tsjech os lowakij ë ) 
19-09 -'92 t/m 20-09-'92: Play-offs herensoftbal 
21-09-'92 t/m 27-09-'92: Europacup herensoftbal bij BSC 

Hilversum 
25-09-'92 t/m 04-10-'92: Holland Series honkbal 
26-09-'92 t/m 27-09-'92: Holland Se ries herensoftbal 
2fi-09-' 92 t/m 27-09·- '92: All American Base- and Softball 

Tournarne nt, georganise erd door de 
B .S. C. Caribe (Groning en) 

01.-10-'92: T.H.B . (softbal) 40 jaar 
03-10-'92 t/m 04 -1 0-'92: Holland Series herensoftbal 

-<ë' ••••••••• ♦ •• ♦ ••••••••••• ♦ ♦ •• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •• ♦ 

ALL AMERICAN BASE- AND SOFTBALL TOURNAMENT 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

De Grnningse honk- en soft
balvereniging B.s.c. Caribe 

organiseert op 26 en 27 sep
tember 1992 een groot interna 

tionaal honk- en softba lt oer nooi 
Nu worden er wel vaker van derge

lijke toernooien georganiseerd, 
maar met name in het Noorden is 

sterk de behoefte a~n meer aandacht 
en een derge lijk toernooi, waaraan 36 tea ms zullen deel nemen, wordt gehouden 
in de typisch Amerikaanse sfeer, zoals ook uit het logo blijkt. 
Maar belangrijker is nog de mededeling dat dit weekend gebruikt zal worden om 
de honkbal-/softbalsport in het Noorden te promoten , o.a . door het houden van 
cl inic s voor de aanwezige jeugdspelers, alsmede een All- St argame. 
Er kunnen nog een aantal teams ingeschreven worden en voor meer informatie 
kunt u bel l en met Remrnert-Jan Heutink, telefoon 050- 121453. 2o.,_ _____ , ________________ _ 



Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82278 

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. 01823-82334 
b.g.g. 83219 

Voor uw 
gehele interieur 

Loplkerstraat 18 - Schoonhoven - Tel. 01823-83783 

,'Jf PARTY'S 

)f BRUILOFTEN 

,'Jf DINERS 

,'Jf ZAKENLUNCH 

VERHUUR 
AANNEMERSMATERIEEL 

BOUWKRANEN EN LIFTEN, 
STEIGERS EN BEKISTINGE N, 
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 

~ ~k~~2~M~'à~~!m~:{; 
Telefax 01825-3480 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 87192 

DE STADSHERBERG 

Opweg 2a - Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82330 

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

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 
GELOOMAN 
Haven 58 - Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82426 

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

11QUICK PRINT 11 

Verzorgt: 

* Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen 

Alb. Plesmanstraat 1 a 
Tel. 01823 - 87075 
Lorentzhof 27 
Tel. 01823 - 83235 
Fax. 83235 0005 
SCHOONHOVEN 

U IJ (de Kunst) 

goed 
voor 
u 

Lopikerstraat 44 - 44a - Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 84767 



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

1. Verzekerd en 
a. de leden en adsp1rantleclen van die verenigi ngen. welke zich l>ij de verzeker ingnemer (f<.N.B.S.B.) voo r deze 

verzekering t,ebben aangemeld; 
b. de leden cJie door techni sche commiss ie of l, ondscoa ch word en uangewe zen. mits zij reeds niet verzekerd zijn 

ingevo lge la; 
c . de door tw t l1011<Jsbes tuur (c .q. rayonbestuur) benoemde scheicJ:;rech ters . 

ll. Dekking ongevallenverzekering 
De verzek ering is van kracht voor: 
a. de onder la vermelde verzekerden tijden s t,et deelnemen aan activiteiten (waarond er ook worden verstaan 

trainingen en vergade ringen), op plaatsen en uren welke door de verenig ingsbest uren zijn vastgestel d; 
b de onder lb verme lde verzekerden tijdens de centrale trainingen, bands-. rayon- , oefen- en/of interlandw edstrij

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

c. de onder Ic verme lde verzekerden tijdens het reglementair deelneme n aan weds trijden; 
d. de onder la, b en c vermelde verzekerden tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de 

onder lla, b en c bedoelde activiteiten plaatsvin den. 

111. Dekkin g aansprakelijkheid sverzekering 
De verzekering is van kracht voor max. / 1.000.000,- voor: 
a. de aanges loten rayon- en verenig ingsbestu ren; 
b. de personen die in opdra cht van de K.N.B.S.B. of ond er de lil a genoemde besluren werkzaa mheden voo r de 

bond verrichten, zoals commissieleden, scheidsrechters, bondst rainers. vereni ging strainers, teambeg eleiders, 
enz.; 

c. bij scll acle aan ge l>uurde ob1ecten geld t een eigen risico van/ 500,-. 

IV. Verz ekerde bedragen 
a. Uitkering bij overlijden / 2.000 ,- . Indien tengevo lge van eén gebeur1enis meer personen komen te nve rlrjclcn. 

maximaal / 250.000 ,- . 
b. Uitkering bij algehele blij vende invalid iteit / 35 000 ,- (en bij gedeeltelijk blijvende invalid iteit hel gebru ikeliJke 

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

indien het gebit van de verzekerde wordt besc hadigd , zal in de kosten worden bijged ragen tot een maximum 
van / 150,- per beschadigd elem ent. 
Indien cle bel>andeling, gezien de leeftijd van de verzekerde, moet worden uitgesteld, gelcll de bijzondere bepa ling 
dat de kosten gemaak t dienen te zijn vóó r het bereiken van de t 8-jarige leeft ijd . 
N.B. beschadiginge n aan brilmonturen en -glazen vallen niet onder de dekking. 
Kosten fysio therapeu t (ande rs dan klinisch) vallen niet onde r de dekking. 

V. Voorwa arde n voor vergoed ing 
1. De verzekerde of, in geval van zijn over lijden, een begun stigde, is verplicht 

- op stralfe van ver lies van zijn rechten uit de polis de maatscl1appij zo spoedig mogelijk, do cl1 uiterlijk binnen 
14 dagen, kennis te geven van een ongeval waaruit een recl1t op uitk enng zou kunnen ontst aan; in geval van 
overlijden ten minste 48 uur voor de begrafenis of de crema tie. 

2. Uit gespecifice erde, originele rekeningen moe t blijken dat de kosten zijn gemaakt. 
3. Indien en voor zover daarvoor geen rechten op vergoedi ng aan enige andere voorziening of verzeke rcle, al dan 

niet van ouder e datum, kunnen worden ontleend. 

Vl. Vaststelling blijvende Invaliditeit 
Dient in Nederland te geschieden naar Nederland se maatst aven en begr ippen . Bij de vaststelling van de graacJ van 
blijvende invalidit eit wo rdt de mate van invalidit eit tot het beoefenen van sport buiten beschouw ing gelaten . 

VII. Polisnummers 
Ongevallenverzekering: 65- 10903737; aansprak elijl<11eiclsveucker ing: 774.5074 7. 
Maatschap pij: Nat ionale Nederlanden Schadeverzeker ingsmaatschappi j. 
Jaarpremie / 2.25 per lid , per jaar. 

VIII. Schad eformulieren en nota's 
Schade-aangi fteformulieren kunnen door de verenigingssecretana ten worden aangevraagd bij het bondsbureau. 
Schade -aangifteformulieren, originele nota's en correspondentie sturen aan: 
R.J. Voerman. Huifkar 29, 217 t MA Sassenheim tel. 02522-30780 . 
DUS NIET RECHTSTREEKS AAN NATIONALE-NEDERLANDEN OF HET BOND SBUREAU ZENDEN. 
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16e HAARLEMSE HONKBALWEEK 10 - 19 JULI 1992 
-.~----·------ ------··-

vri jdag 10 juli 20:0 0 uur 1. Nica ragua Su lliva ns 

zaterdag 11 jul i 14:0 0 uur 2 . .Japan Nede rland 
20 :00 uur 3 . A ustra ll e Por to Rico 

zond ag 12 JUii 14 :00 uur 4 . Nede rland Porto Rrco 
20 :00 uur 5. Japa n Sullivan s 

maandag 13 JUii 20:0 0 uur 6 Porto Rico Nicaragu a 

L1insdag 14 JUii 15 :00 uur 7. Nicar agua Japan 
20 :00 uur 8. Porto Rico Sul livan s 

woe nsdag 1 S juli 15 :00 uur 9. Sullivans Australi e 
20:00 uur 10. Nicaragua Nederland 

dond erd ag 16 juli 20:00 uur 11. Nederland Australie 

vrijd ag t 7 juli 15 :00 uur 12 . Porto Rico Japan 
20 :00 uur 13 . Australie Nica ragua 

zat erd ag 18 juli 15 :00 uur 14 . Nederland Sulli vans 
20:00 uur 15. Japan Australie 

zondag 19 juli 14:00 uur 16 . 2 

1)1~ ,J1lll lf,l~N 
I Harm-Jans Edens word op 29 juni 

::I.': Ook op 29 juni vi e rt Derk Wenzel 
verjaardag. 

\/OO H\/l; RP,,OOPA ORf SSEt>I 
l h ,t.U.RLE MSE HONKBAl.WEf l( 
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030 . 31 6 3 J,l 

ROfTEHOA.M' 
C•1• t■ f' ■ S 11 ■ ri• 
Spo1,ta • ,.•n~<1ll1 ■ 
Ço()Jnn■ rl11r ■ a. !, 
JOJ1 \Il ROTTfR l:l -lM 
010- 4JTll9.JII 

TO f GANGSPA1JZfN : 
l'<1Ue · Ulltl (IUl •Ol .. _ l!l • n •n tl)Q . 
Pau■ •D lrt<1ul 6S-.. •r ■ , J•ugd Vm 15 Ja" 1 15 • 
Pe r w■d111r l 10 vo hooa. 1 1 ■ n■n f 12 5-0 
Per •■OIU•td 6S • ■r ■ . jeugó ll m 15 Ja.or t 7.50 
O■ •H■ I Vl■HII Dlll l • Dlrl O<JI 1 250 • 
O■g 11tm,11, 65• ■ r 1 veroucn11 

P111■-1Ht1ou ... ■11IO■g■ 11a ■ ll ■■nan kunnenv■o•!n1 ,1un ook 
b1 ,iel d ,..o,o, ,. door over m10kl"'i l van n• I v ■ , s .:nu1<1,g.Je 
b■o• a.g 0 0 ba.n k rek1nmg"umm■r A8 NIAMR O 49 11 55 5é.!5 
l"v ~ H W 190 2 1-i ■t g1<on, ,.,.,,,_, • ■ n (1,1 A8N 1AMAO ,, 1123 8 ~:~; ,:•~~~=~•110 .. ,u,.o■n oie nt u 1 1. 50 ut, ■ per , ei,o ong 

Pa. o" p ■ "OUII _,. 1o.,. ~••rt♦n 1<jn (OI 10 11ih Vl <MIJ',l!:>4ill 
t111 Q<l voor-. ■,k0O0~ ••&, l!n lnlo r nl■h• P, m Muh,ir11ao,o n 
lel tl2l• 25 45 ◄ 5 . Il > 023 , 253707 

• • 
1 7 ,i aar oud. 

zijn 19e 

::I.': 3 Juli wordt Sebastiaan in 't Hout 23 jaar 
oud. 

::t Irna de Reuver wordt dit jaar 1 8 en wel op 
4 Juli 

redaktie alvast Na me ns de 
g e feliciteerd en 
fijne dag zullen - ,r, 

we hopen 
hebben. 

all e maa l van harte 
dat julli e een 

23. 
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HIER HAP EEN VERSLAG 

VAN .JOU KUNNEN STAAN ! 



LLIEL751111,Jl7-

VERSLAG AfE 7:S. DAME S I < = = > K!CKERS 

Bcsli: hon k - & sojib ul spelers, 

All ereas t ll'il ik 1111j even u1111 11 in1rociuceren. Mijn na11111, wel licht bek elld, is ?,·e1•or .!. 
Oost erling en ben tmin cr/coac h geworden van het já nuü lische da111es tea111 binnen j ullii: 
1·ereniging. O11cie1:1tawul een ko r/ 1·c1:11ag 1·a 11 de gcbe11rrenisse n in de bove ngenoe md,: 
1vedsrrijd. 

Omlw1ks du! iederee n, een zeer 1•a111ueiell(le, slopend,,, ulcol10lische, d och :eer J!re//ige 
zate rdagn ac/11 111eege maa kt had , versche n en de dam es keu rig op lijd 0111 Ie ver/rekk en 
richtin g /\-fade. Ee n positief teke n dacht ik bij 1111jze!J, 111w1r dit 1verdt al gauw de grond in 
geboo rd /Oen ik he111erkte dat de clwuffi:urs het toc h 11war 1•omzic hting a1111 dede!l op de 
snehveg, want 1ens lo//e kan de a/colwl af en toe nog f!Clrlen gaan .1pelen, of nier so111s 
M.E.1'.S. HEREN { !!!!!!, 111aar dm lezen jullie 1vel in hun 1'erslag. 

De eerste cu111petit ie weds trijd en, ja wel, gelijk een eerste 01'etwin ni11g be haald met 11-3 
voor M .E. T.S. dames 1. Ond erstaand even een paar persoonlijke verslaggevingen van de 
flit send e acrie 's. 

M iriam Ven·teeg : 
Als er iemand in de 10eko111st nog eens op ever2w1j11e11 ja cht gaat, dan 111oct j e Mirjam 
m een em en H oe zij met die knupp el stund te zwaaien en zelfs m ei haa r ogen dicht , kan 
ik begrijp en na zo' n zware nacht, ballen raak.re, was een gesc h enk uit de h emd. Misschien 
een leuk e optie voo r de Olympysche sp elen voor gehad icapt e : "blind softbal''. 

fl ettv Kaasschi erer : 
Komt zo l'i/11 de jïl m set 1•1111daw 1 als d e vrm11ve/,jke Arno ld Scl11l'arze11egger in de hoof drol 
''Termitwtor 1 Il ''. Was die zonn ebril nu voor de :::011 of bedekte je je kl eine ,,em weid e ogen 
na die zwu re nac ht, en dan zeke r met een he/111 erbij op bra cht zij ,Ie tegenpmt,j vr111 slag 
af door als een sn eltrein over de honk en re walsen. l l 'i/ je een goede .1peeljïlm zien, kom 
dan kij ken bij /\IETS DAMES J. 

Re11ate Ove rbel'k : 
Ze lijkr lief, ze lijkt onsclwlclig, 111wir ond er dat s,w,'IJe 211 11ie loch ern /Jee.1·t ! Ik 11•r1s 
verrast, ik wm ontd aan, ik ... ik ...... ik ... heb hi er ge11•oon geen 1voo rde11 voor. 

/ma de Re1ll'a : 
KOMTIE !!!!!!!, een reactie 11/s een 11I'{er, de ogen l'UII een arend en de sn elheid vun een 
luipu rm/ dook zij naa r een kannomkogel die de tegenpartij afvuurde . H erhaling : de 
pilcher goo it de bal, de bul kom t met er voor m eter dic hterbij de sfagvm111v, de slugvm1111· 
raakt de bal, de /Ja/ wordt l'Wl d e knuppe l afgevuurd richting korte stop. !ma beweei;1 

.25. 



haar linker grote teen en daarna haar gehele linker voet, de rechter voet komt erbrf en 
begint naar rechts te bewegen ........ etc. etc. zij duikt ornhoog en hangt ho,izontaal in de 
lucht. Ze denkt in nog geen homl crste seconde na:" 0000/r, hiervan klijg ik bal[e11 in m'n 
handschoen, grote softballen" en g,ijpt met haar puntje van haar lzandsc/zoen de bal. fk 
stond te stuiteren, /zet flitste voor mijn ogen van zo'n actie. Nou HEREN I daar kunnen 
juUie een voorheeld van nem en !!! 

Danielle van Riet : 
Ze studerrt voor fysiotherapeut e en dan mo et je 11atu11rlijk voorzichtig met mensen 
omgaan Met softbal is /zet voor haar de omgekeerde wereld, want de bal behand eld ze 
zacht, maar haar teamgenoten bekogeld zij met strepen van de thuisplaat naar de 
verschillende honken. Ik vraag mezelf aJ- "Moet je wat praktijk erva,ing op doen voor je 
studie ?" Weet j e dat Danny af en toe ook een discussie met de bal aangaat als deze door 
geschoten is. Heel langzaam en vennoeit loopt ze richting bal, spel gaat door, raapt de bal 
op en loopt langzaam weer te111g. Helemaal gefrxeerd op de bal !word ze niet dat /raar 
medespelers hun longen uit het lijf schreeuwen dat het spel doorgaat. Eenmaal 
aangekomen blf de thuisplaat heeft ze de discussie afgesloten en kijkt al lachend in het 
veld wat er gaande is en gooit met positief resultaat richting /zet tweede honk. Ik wil de 
eewe honkloopster nog zien die sneller is dan de bal als je fret voorafgaande hebt gelezen. 

Lia Steenman : 
Een echte buldog, positief bedoeld, met haar kleine beentjes walst ze net als haar 
teamgenoot en vriendin Hetty over de honken Wat duidelijk naar voren kwam, voor mij 
althans, is haar ''.çpi,it" en zeker niet te vergeten heeft zij een ontzettende grote longinhoud. 
Als er een iemand het team opbeurde en oppepte dan was !zet Lia wel. Dames Izier 
mogen jullie een voorbeeld aan nemen. Het slaan ging bij Lia uitemw te goed, maar ja 
een buldog is natuurlijk een doordouwer en een rammer. 

Mariolein Verhoef : 
Eerste lzonkvrow. In het begin dacht ik zij staat vmt op een bus te wachten, want fret 
nachtje was voor haar iets te veel van fret goede. Na verloop van een paar minuten, 
nadat Lia haar longen open gooide, veranderde haar ingezakte houding in ern somt 1•a,1 

Margaret Thachter. Scherp, locrend op de slagimmw met een blik :"waag het eens om in 
mijn buurt te komen, want ik .... " Toch /rad de tegenpmtij de moed om een poging te 
wagen. Tja, wrf kennen Marjolein ivd, maar de tege11pm1ij niet. De bal wordt geslagen, 
Lucienne fi eld te bal en gooit aan op Marjolein. De honkloopst er nadert het eerste honk, 
Mà,jolein tracht met haar linkC'1voet !zet honk in de grond te stampen en met !raar rechter 
voet de honkloopster te tikken , welke reeds gm, lag te happen Adviesje concurenten, niet 
doen. denk er niet eens aan 

Lucienn e van der Zweep : 
Een zeer goede tweede lro11kvm11w, niemand maar dan ook niema nd komt op dat lwnk, 
want Lucienn e denkt af en toe dat, netzoals bij bmkC't/)(1[, er een blok gep/11atst mo et 



worden Werkt uitennate efficient, maar is helaas niet toegestaan bij softbal. Lucienne 
hanteerd en beweegt het slaghout als een marjonette, vandaar dat Lucienne zeer goede 
actie's verrichte bij het binnenhalen van andere honkloopsters. 

Felicia Oosterling : 
Last but not least. Aanvoedster van het team, maar qua longinhoud moet ze nog veel 
leren van Lia. Een pitcher in hard en nieren die de gehele wedstrijd goed gegooit heeft, af 
en toe hoorde ik haar van 15 meter zuchten en puffen. Wie weet waren het oefeningen 
voor zwangerschap of had zij het m oeilijk m.b.t .. de zaterdagnacht (???). Haar loverboy in 
iedergeval wel F/iepje sloeg goed en begeleide dan ook vele spelers richting thuisplaat. 

Dit is mijn eerste indruk van mij"n teamgenoeten qua initiatief en spirit in wedstrijden. Ik 
hoop, en verwacht niets anders, dat het bovenstaande een zeer goed begin is voor onze 
samenwerking alsmede dat ik het eerste wedstrijd verslag geopend heb. Dus dames wie 
volgt ???. . . ??????? .. ?????????????????????????????????????????????????????????? 



x Een hoogzwangere vrouw rust uit op een 
bankje in het park. Er komt een meisje 
van acht langs dat verbaasd op die buik 
wijst en vraagt:"Wat zit daar in?" 
"Daar zit m'n allerliefste baby in." 
"Houd jij van de baby?" vraagt het meisje 
"Maar natuurlijk!"' antwoord de vrouw. 
Waarop het meisje, opnieuw op de buik wij
zend, vraagt: 11Waarom heb je hem dan opge
geten?" 

x Pieter;"Heb je gezien hoe dat mooie meisje 
naar mij lachte?" Henk:"Niet verwonderlijk. 
Toen ik jou voor het eerst zag schoot ik 
ook in de lach." 

x Twee inboorlingen lopen door het oerwoud. 
Eén van hen ziet plotseling een spiegeltje 
liggen en vraagt zich af wat dat kan zijn. 
Hij kijkt er in en zegt:n- r errek, die ken 
ik!" "Laat mij eens kijken?" vraagt zijn 
kameraad en tuurt in het spiegeltje. "Na
tuurlijk ken je die,"zegt hij."DAT BEN IK!" 

x Man tegen olifant die bij de bushalte staat; 
"Dat heb ik nou nog nooit gezien, een oli
fant die op de bus staat te wachten ... " 
Waarop de olifant antwoord:"Dat zul je ook 
niet meer zien, want morgen is mijn brommer 
weer gerepareerd!" 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
Albrecht Beyllnggracht 44 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 
Telefoon 01823 - 82288 

~~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823 - 86768 

De GROOTSTE 
speelgoed-speciaalzaak 

van de 
KRIMPENERWAA,qD 

~~~~ 

-· r'è, .. ,-, ,,be OV€Qkant" 

de ruijter 

PAPENDRECHT · Brederodelaan 116 (De Meent) 
SLIEDRECH'r - Winklerplein 10 
SCHOON HOVEN - Lopikerstraat 2 

a. van enc;elen 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 83140 b.g.g. 85130 

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 

~ 
[:' \" \" \ b~eken 

' , ~, tijdschriften 
J 5L ~~ 

l.S/Jce/ oocd •~ ,..., \ 
-. L _,J) --==O -----,, \ 



:_::·~ . ttAIACKBI AD 
~/:c.. \llYl1 . . "" 
::\~]J~--,, ''DE VEER.POORT'' =-:~ Buiten de Veerpoort 1 a IC , ~ --r Schoonhoven tel. 01823 - 82701 

LEON & CORINE MOOR 

BAR-DANCING ÉN CITY-CAFÉ 

Openingstijden: 

Ingang Spoorsingel 

Opweg te Schoonhoven 
TELEFOON 01823 - 86724 

donderdag & vrijdag 21.00 uur - 03.00 uur 
zaterdag 21.00 uur - 04.00 uur 



Je staat klaar om de wedstrijd te 

beslissen en de held van het team 

te worden. 

De pitcher staat klaar .... 

De scheidsrechter buigt naar voren .... 

Je denkt bij jezelf; 

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

De pitcher gooit .... 

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

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

En wee r gooit de pitcher ... 

Je slaat !!! 

Mis!!! 

"STRIKE TWO!" 

Je bijt op je lip ... . 

Maar nu ZAL ie ... ! 

De pitcher gooit .. . 

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

"STRIKE THREE, YOU'RE OUT! 

En dan vergeet je even, dat 

je op een honkbalveld staat en 

je gooit met je knuppel .... 

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

er iemand naar het ziekenhuis!!! 

.2'7. 
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16 T/M 21 JUNI 1992 

AGF4♦ 
COPIERS 

LEVl'S EUROPEAN BASEBALL CUP 1992 
16 t/m 21 juni - op complex Levi's Neptunus te Rotterdam 

dinsdag 16 juni 
10.00 uur 1 
14.30 uur 2 
19.30 uur 3 

woensdag 17 juni 
10.00 uur 4 
14.30 uur 5 
19.30uur 6 

donderdag 18 juni 
10.00 uur 7 
14.30 uur 8 
19.30 uur 9 

vrijdag 19 juni 
10.00 uur 10 
14.30uur 11 
19.30 uur 12 

zaterdag 20 juni 
10.00 uur 13 
14.30 uur 14 
19.30 uur 15 

zondag 21 juni 

Antwerp Eagle s 
SCAC Nettuno 
LEVl'S NEPTUNUS 

Viladecans 
Puc Paris 
CariParm a 

SCAC Nettuno 
LEVl'S NEPTUNUS 
Viladecans 

Antw e rp Eagle s 
Puc Paris 
LEVl'S NEPTUNUS 

Vilad ec an s 
CariParma 
SCAC Nettuno 

CariParma 
Vil adecans 
Puc Paris 

LEVl'S NEPTUNUS 
Antwerp Eagles 
SCAC Nettuno 

Pu c Pari s 
Antwerp Eagles 
CariParma 

SCAC N ettuno 
Viladecans 
CariParma 

Antwerp Eagl es 
Pu c Pari s 
LEVl'S NEPTUNUS 

12.00 uur 16 l e finalewedstrijd 

30 min . na afloop 1 e wed strijd indi e n 
nodig 2de finalewed strijd 

Toegangsprijzen Er worden dagkaarten verk oc ht voo r [10, -
([5,-- voor jeugd t/m 14 ja a r en 65 + ). 
Deze kaart is geldig voor a lle drie de w edstrijden op éé n d ag 
en zijn vanaf 1 juni a.s . te koop bij alle thuisweds t rijden van 
Levi' s Neptunus in de be stuur skamer. 

Voor meer informatie kunt u schrijven naar: 

GEUL TECHNIEK 
INOUSTRIAL SUPPlY 

De he e r G. van Duijvenb ode 
Pools es traat 11 c 
3028 EL Rotterdam 

IP/1/ liU JII I f ?tJ II i l/flrl/A't: 

111;10111-il ,wauw 14-,J 
VITRINE ART 
WINKELINRI C HTERS 

.31 . 



W()l~l)T ()()K Lil) V/,N 
H()NK -un S(JFTl3/,L 

VEl~EN IGI NG 

f; 

ERIK. /...uGreN 
OF HETTY K . 

.32. 

TEL. : 85559 
TEL. :86008 



SPECIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur . 

HOE IS DE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14 - 16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2618 

AUTOBEDRIJFCAJ'SBURGBY. 
BERGAMBACHTERSTRAAT 5 

SCHOONHOVEN, TEL: 01823-83777 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
. optic iën oogmeetkundige o.v. contactlensspec ialist anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 82412 

©Brant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3 - 5, Schoonhoven Telefoon 01823 - 85875 



BEN 
SI.OOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 82380 

j 


