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SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

R.Van Ipenburg 
Lorentzhof 32 
2871 JT 
Schoonhoven 

EEN BALLETJE 



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

Bielzen en Gecreosorteerde palen, Golfplaten, 

Wandplaten, Baddingen en Balkhout. 

Lopikerweg west 28a - 3411 AM Lopik - Telefoon 03485-1249 
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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 DP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82930 

Schakel 
off. Ford-dealer, C.G. Roosweg 4, 2871 MA Schoonhoven, telefoon 01823-(8)2866 
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Voorzitter Hans Maerten 
Iepenpad 24 
Tel.01823-84875 

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

Secretaris Hetty 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 
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en 
Ap van de Heuvel 

Marjolein Verhoef 
Montignylaan 1a 

Felicia Oosterling 
Vlisterweg 13b 

Winston Salomon 
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De vakantie zit er voor de meesten van ons al 
weer op. De scholen vangen weer aan en het nor
male leventje is weer aangebroken. 
Ook na de vakantie-stop zijn de eerste wed
strijden alweer gespeeld en de competitie is in 
volle gang. 
Ons clubhuis heeft ook weer wat verandering 
ondergaan, voor de ramen hangen gordijnen. Dit 
is verzorgd door de familie Neven, hartelijk 
dank hiervoor. 
Ook onze dug outs zien er na de laatste verf
beurt fantastisch uit, nu de daken nog en het 
geheel is klaar. Heren, bedankt voor jullie in
zet. 
De aktie "dakpan" is ook in volle gang, er 
moeten nog enkele certificaten verkocht worden. 
Ik reken op jullie aller medewerking. Voor 
inlichtingen kun je kontakt opnemen met Ronald 
Neven. 
Ik wens jullie het 2e gedeelte van dit seizoen 
veel succes toe. 

De voorzitter; 

Hans Maerten. 



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 2 1.00 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 

,._ PARTY'S 

- }f_ BRUILOFTEN 

,._ DINERS 

,._ ZAKENLUNCH 

VERHUUR 
AANNEMERSMATERIEEL 

BOUWKRANEN EN LIFTEN, 
STEIGERS EN BEKISTINGEN, 
PERMANENTE EN SEMI-PERMANENTE 
BOUWKETEN EN LOODSEN, 
STEMPELS, GEREEDSCHAPPEN EN 
BEWERKINGSMACHINES. 

Materieeldienst Bergambacht B.V. zorgt 
met eigen transport voor aan- en afvoer. 
Regelt montage en demontage, opslag 
en onderhoud en zonodig ook bediening. 

TELEFOON 01825-2144 

ctQJ ~~ä~~~kB~\N~J ~ Lekdijk Oost 21. 2861 GA Bergambacht 
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 

~ ~a:e;~~~:~nhoven 
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 



HOERA, feest bij de redaktie! ! ! 
We hebben voor dit clubblad niet 2, niet 3 
maar wel VIJF!!! verslagen gehad. Het is dan 
ook een heel gezellig clubblad geworden. 
Deze keer voor het eerst een stukje van onze 
nieuwe verslaggever Ted Doos. Je zult in de 
volgende clubbladen wel vaker een stukje van 
hem tegenkomen. Maar pas op wat je doet in de 
buurt van het veld, want hij is overal, dus 
voor je het weet staat er iets over je in dit 
clubblad! 
Voor het volgende clubblad verwachten wij 
natuurlijk minstens zo veel verslagen als 
voor dit clubblad, dus doe je best allemaal! 

De redaktie-meiden. 

COPY VOLGEND CLUBBLAD 

INLEVEREN VOOR: 

30 SEPTEMBER 1992. 

3. 



weDS'1R14,Den 
HEREN 1 

Zo 16 aug. 14,30u. 
Zo 23 aug. 14.oou. 
Zo 30 aug. 14,30u. 
Zo 6 sep. 14,30u. 
Zo 1 3 sep. 13.00u. 
Zo 20 sep. 14.oou. 

JUNIOREN B1 

Vr 21 aug. 18.30u. 
Zo 6 sep. 10.30u. 

DAMES 1 

Wo 26 aug. 19.oou. 
Wo 2 sep. 19,oou. 
Di 8 sep. 19.00u. 

TRAININGSAVONDEN: 

HONKBAL HEREN 1 

HONKBAL JUNIOREN 

SOFTBAL DAMES 1 

Mets-Feniks 
Saints-Mets 
Mets-Blue Stars 
Mets-Blue Hitters 
Feniks-Mets 
Batters-Mets 

Braves-Mets 
Spijkenisse-Mets 

Mets-Rowdies 
Mets-Stags 
Islanders.Mets 

Donderdag vanaf 19.00u. 

Dinsdag vanaf 19.00uur. 

Donderdag vanaf 19.00u. 



VERSLAG D.Z.B. --> M.E.T.S. DAMES 2. 

D.d. 8 juli 1992 om 18:00 uur vertrokken de dames richting Rotjeknor, onder 
begeleiding van heren 1, om een match te spelen tegen D.Z.B. 
Met betrekking tot het spelen van een wedstrijd tegen deze vereniging is altijd al door 
de dames als irritant en sterk concurerend . 
Niettemin dat is bovengenoemde wedstrijd, zeker voor mij, een bevestiging dat onze 
dames 2 een staaltje softbal hebben laten zien, hetgeen in de ogen van de 
toeschouwers, coaches alsmede de scheidsrechter over is gekomen als een team welke 
spirit, doorzettingsvermogen, karakter en samenwerking uitstraalt. Ik mag dan ook, als 
zeer trotse coach en trainer, deze dames in dit clubblad een pluim geven voor de 
veranderingen, welke zij zelf binnen het team op een positieve wijze binnen een kort 
termijnbestek hebben aangebracht. 
Wederom zal ik mijn verslag uiteenzetten in de vorm van een paar per soonlijk, zeer 
positieve, acties van de verschillende teamleden. 

RENATE OVERBEEK: 
Af en toe stond zij wat ingezakt in het verreveld van de afkoeling te genieten, welke 
uit onze smog-achtige lucht viel. Op de momenten dat zij paraat diende te zijn, was 
zij ook aanwezig en gilde als een biggetje dat geslacht zou worden naar Brenda en 
Mirjam, zodat de acties in het verreveld prima verliepen. Renate dekte het tweede 
honk uitermate goed, zodoende kon de tegenpartij niet profiteren van een 
doorg eschot en bal op het tweede honk. 

HETTY KAASSIE: 
De reden dat Betty iets verlaat in Rotterd am arriveerde is dat zij net terug uit 
Hollywood was gekomen en klaar was met acteren voor die film :"TERMINATOR 
lll" . Hetty ondervond dan ook een jetleck (?), want op het derde honk stond de 
constant te slapen. Niettemin bleef Hetty toch een beetje in haar rol als de 
vrouwelijke Arnold Schwarzenegger, want op het moment dat zij haar tegenstander 
moest uittikken activeerde zij haar spieren weer, ving de bal en beukte met 
handschoen en al tegen haar tegenstander die dan ook in één keer gestrekt ging voor 
het derde honk. De scheidrechter wilde zeggen: "SAVE", maar Hetty verbrede haar 
borst en bleef acteren. In nog geen honderste seconde veranderde hij zijn gedachte en 
brulde snel: "SHE'S OUT !!!". Het slaan ging wat minder bij haar, maar van 
honklop en wee t ze nog steeds van wanten. Niet voor niets kwam de tegenpartij met 
grêve lzakken om de diepe sleuven die zij achte r liet weer bij te vullen. 

S. 



LIA STEENMAN: 
Eigenlijk had zij niet zo veel zin in deze wedstrijd , want Lia heeft het een beetje druk 
en haar hoofd stond niet zo naar softballen. Eenmaal haar positie in genomen op het 
eerste honk kwam het beest bij haar weer boven en ons buldogje was weer present. 
Zij blafte en gromde dan ook zeer vel naar de honkloopsters welke op het eerste 
honk trachtte te komen en ik mag wel zeggen dat er weinig aankwamen, omdat de 
he lft een beetje geschockeerd inhield. Lia wilde zo graag een homerun slaan, maar 
het knappe was juist dat zij goed inschatte hoe zij het spelletje moest spelen en sloeg 
dan ook verschillende mensen binnen met honkslagen. Lia had dan ook het beste 
slaggemidd e lde tezamen met Flecicia. Wat mij tevens opviel is d ;11 ! iq Fliepje goed 
begeleidde bij het pitchen, die het soms moeilijk had. Persoonli j ke a:.in vijzingen en 
het oppeppen van Felicia's gedachten is dan ook echt een taak van een aanvoedster, 
welke Lia uitermate goed uitvoert. Met haar korte beentjes verdiepte zij dan ook de 
groeven van Kaassie bij het honklopen en raasde als een dolle buldog over de honken 
richting thuisplaat. Zelfs de scheidsrechter wist na een seconde of 3 pas dat zij 
inmiddels alweer in de duck-out van een kopje thee zat te genieten alsof er niets 
gebeurd was. Lia is dan ook één van die sleutels binnen het team, welke op een zeer 
adequat e wijze het softballen in een positief plaatje brengt. 

MARJOLEIN VERHOEF: 
Haa r zelfvertrouwen met betrekking tot het pitchen is weer bij haar terug gekomen 
en zij was de pitcher die de westrijd met haar fratsen onder controle hield. Marjolein 
liet zich dit keer niet van slag brengen door opmerkingen van de tegenpartij en liet 
zien dat ZIJ op die plaat stond te gooien. Wederom zette zij haar masker op, welke 
weer de uitstraling had van: "probeer het maar eens en ik gooi zo een fast-ball dat je 
nog met je ogen zit te tollen als je ooit aan deze wedstrijd terug denkt" . 

HETTY VAN MOURIK: 
We hadd en beter haar in het doel kunnen hebben op de EK voetbal te Gotenborg in 
Zweden in plaats van Hans van Breukelen. Als kortestop wist zij ook precies waar ze 
mee bezig was en schatte de situatie van te voren juist in en was dan ook ten alle 
tijden op je juiste plaats aanwezig. Het dekken van het tweede honk, het overnemen, 
het dekken van het derde honk. Hoe harder de ballen op Hetty afgevuurd worden des 
te leuker begint zij het te vinden . Als een panter die zijn prooi besluipt staat Hetty 
klaar om haar prooi te bespringen, nml. de bal. Bang om vies te worden is niemand 
binnen ons team, maar Hetty vindt het des te gaver om als een snoek naar de bal te 
duiken en daa rna lekker in de modder te spartelen. Moeten wij Renate nu miss Piggy 
noemen of is deze betiteling juist voor ons pantertje . In ieder geval komt de kleur 
aardi g overeen (geintje). Op de training legt zij de stootslagen altijd perfect neer, 
maar in deze westrijd mocht het niet baten . Niettemin dat sloeg zij verschillende honk 
slagen en bracht tevens verschillende mensen binnen met een homerun. Haar aangooi 
op het eer ste honk richting onze buldog is bijna perfect te noemen, maar waar ik en 
haa r ex-train e r Micheal zeer over te spreken zijn is het fielden. 

b. 



Een hetere kortestop kunnen wij ons bijna niet wensen, alleen sta ik versteld van het 
feit dat haar X-benen bij het honklopen de honken nog raken . Zig-zaggend van honk 
naar honk als iemand die honing aan zijn kont heeft achtervolgt door de bijtjes sprint 
zij verbeten en Hetty heet Hetty niet als zij toch niet even door de grével wat stof 
kan happen, dus deponeert zij zich altijd even op een honk via een sliding. 

FELICIA OOSTERLING: 
Als tweede honkvrouw was het even wennen, maar als slagvrouw kunnen we toch wel 
zeggen dat zij zich compleet afreageerd op die slagballen . Niet voor niets sloeg zij 
twee homeruns en de tegenpartij werdt dan ook elke keer weer nerveus als zij 
richting het slagperk liep met een houding van: "Pitchie, je kan zo hard gooien als je 
wil, maarrreeehhhh .... komtieeee!" Felicia's liefste speeltje is dan ook een 
(softbal)knuppel en ik kan dan ook best begrijpen waarom Ronald met haar wil 
trouwen. De laatste 35 minuten heeft zij de wedstrijd gepitch, maar hier had zij in het 
begin wat moeite mee. Door de prima begeleiding van ons buldogje vond zij haar 
zelfvertrouwen weer en gooide daarna dan ook diverse tegenstanders van de 
thuisplaat, letterlijk en figuurlijk. Het fielden op de pitch plaat ging haar goed af en 
zij reageerde dan ook op een slagbal welke zeer laag over de grond als een torpedo 
op haar afkwam. Gelukkig dat haar toilet thuis laag bij de grond is, want Fliep dacht 
even: "ik moet een beertje schieten" en vangde de bal in een soort van poephouding. 
De laatste 5 minuten van de wedstrijd gingen haar zenuwen wel parten spelen, want 
de stand was 15-13 en een tegenstander op het tweede en derde honk. Twee null'en, 1 
slag en 3 wijt. Ik zag dat nek-slagadertje opzwellen en in haar ogen stonden optilt-
tekens. Haar handen trilden en zij nam de pitch houding aan. Seconden stilte .............. . 
haar handen bewogen naar achter, haar beenspieren waren gespannen, de bal verlaat 
haar rechterhand en beweegt zich met 100 km per uur richting de catcher,. vlak boven 
de knie van de tegenstander flitst de bal over de rechterkant van de plaat, "STRIKE 
TWO !!!". Twee nullen, 2 slag en 3 wijt (volle bak) en nog steeds een tegenstander 
op twee en derde honk. Bij mezelf gingen de zenuwen nu ook aardig parten spelen 
en eigenlijk durfde ik niet eens te kijken. Inmiddels had Lia voor de laatste keer haar 
een beetje gekalmeerd en zij bewoog zich weer richting pitcher plaat. Procedures 
blijven ongewijzigd, de bal verlaa t weer haar hand, maar Fliepje was zo slim geweest 
om dit keer geen fast-bal te gooien, maar een ontzettend lullig loepje. De slàgvrouw 
was zo gewend aan de snelle ballen die zij elke keer voor haar kiezen kreeg dat zij 
hier niet op rekende en sloeg dan ook finaal onder de bal door. "STRIKE THREE, 
YOUR OUT !!!". Heel het team sloeg op hol van gekte, daar D.Z.B. nu dan eindelijk 
ee ns een koekje van eigen deeg hebben gekregen. 

BRENDA VAN DER Bl.l.;_ 
Onervaren, jong en bang voor de bal. Mag best gezegt word en, want zoals ons 
steunbeertjc zelf aangeeft: "ik ben bang voor de bal en ik wil niet dat ik mijn team in 
verlege nheid breng door mijn spel". Ik vind dan ook dat we met zijn allen Brenda 
moeten bege le iden om deze gedachte in het positieve om te zetten. 



Al hoewel zij de spelregels nog niet helemaal begrijpt, snapt zij wel wat de taak van 
een verrevelder is, want ons steunbeertje dekte het derde honk goed en stond altijd 
actief e n alert in het veld. De grootste moeilijkheid voor de pitcher was om een 
slaghal te gooien, want Brenda was onder haar helm niet meer te zien . Wat schugter 
stond zij in het slagperk en wist diverse keren de bal te raken. Brenda: "je toont in 
ieder geval al karakter om het te proberen en D.Z.B. is niet de voor de poes". Ik heh 
er dan ook het volste vertrouwen in dat jij het softballen onder de knie krijgt. 

MIRJAM VERSTEEGH: 
Voor de wedstrijd kwam zij naar mij toe en zei: "Tref, ik zal je niet teleurstellen, 
want ik ben met Marco naar de Ardennen geweest van het weekend" Ik vroeg: "Hoe 
bedo e l je dat ?", waarop zij zei: "Toen ik met Marco knus, gezellig en heel 
romantisch onder een boompje van de natuur lag te genieten, schoot er opeens een 
everzwijn voorbij. Ik moest gelijk aan je verslag denken en toevallig had Marco zijn 
knupp e l mee genomen. Ik achter het zwijn aan en deze bleef waarempel op mij 
wachten. Ik aa rzelde geen seconde en nam de slaghouding aan. Het zwijn kwam op 
mij afrennen en wilde mij op zijn slagtanden spitsen. Ik schatte de afstand in, sloot 
mijn ogen en sloeg, maar het everzwijn veranderde van richting en kwam wederom als 
een dolle op mij afrennen. Het ging te snel om een volgende slaghouding aan te 
nem e n dus ik rende eerst 10 km door het bos om dat zwijn kwijt te raken, maar dit 
lukte niet. Toen dacht ik wat onze vrouwelijke Schwarzenegger zou doen. Ik zorgde er 
voor dat ik 18 meter voor het zwijn kwam te staan en ik nam wederom de 
slaghouding aan. Het zwijn snuifde en kwijlde van gekte en kwam als een dolle op 
me afrennen om de genaden slag aan te brengen. Ik werdt bang, maar hield dit keer 
mijn ogen open en haalde uit. Tref, een swing jongen, ongelovelijk, het zwijn kreeg 
die knuppel op zijn dak en ging in een keer gestrekt. Marco en ik hebben wel lekker 
genoten van een gebraden everzwijn, dus ik zal je straks een staaltje laten zien". 
Niet lie t zij alleen een staaltje goochelen zien met haar knuppel, maar waarempel had 
die 10 km loop door de bossen ook nog haar conditie opgevijzeld, want Mirjam was 
elke kee r weer achter dat eerste honk te vinden. 
Er was een vrouw van D.Z.B. die altijd wel haar scheur open trekte, want zij dacht 
dat zij alleen de spelregels wist. Mirjam was aan slag en stond nog met haar knuppel 
het slagperk na te meten. De pitcher gooide de bal al, gelukkig wijt, en Mirjam stond 
nog steeds het slagperk te meten. Iedereen lag in een deuk van het lachten want het 
was ee n komi sch gezicht. Toen plaatste dat irritante mens een opmerking: "gooi dat 
mens van de plaat, want volgens mij zit zij een portje te kaarten" en dit had zij nou 
niet moeten zeggen. Mirjam veranderde weer in Obelix en nam nu een echte 
slaghouding aan. In haar ogen kon ik aflezen dat ze weer helemaal op 
everzwijnenjacht ging . Ik zocht al wat dekking, want ik wist dat zij die bal in het 
gelaat van die vrouw probeerde te deponer en, welke op het derde honk stond en 
waarempel vloog die bal precies tussen het derde honk en de honkvrouw door, het 
verre veld in. Tja concurenten, zoals ik verleden keer al zei met onze dames valt niet 
te spott en ! ! ! 

8. 



DANIELLE VAN RIET: 
Een totaal andere Diannelle zat daar te catchen. Actief, alert en zo snel als een 
luipaard. Hogeballen, doorgeschoten ballen het maakte haar allemaal niet uit en ik 
weet waarom. Verleden keer vertelde ik al dat Danniel met de bal discussieert. Voor 
de wedstrijd pakte zij alle ballen en begon er een voor een tegen te praten. Ze sloot 
een compromis met de wedstrijdballen af en wist zodoende dat zij zich geen zorgen 
hoefde te maken. Waar ik me wel zorgen overmaak is dat Danniel loeihard kan 
gooien richting het tweede honk en dat menige teamleden hier af en toe wat moeite 
mee hebben, want sommige lichamen komen blauw uit de strijd. Zij vind hocky ook 
wel een leuke sport of probeerde zij de grasmat van de tegenstanders wat te 
kortwieken. Kan in ons voordeel werken, want Danielle leert natuurlijk ook op die 
opleiding hoe je mensen moet behandelen. In dit geval werkte zij aan een 
psychologische oorlogvoering, hetgeen ook lukte. Haar slaggemiddelde was voor haar 
doen ontzettend goed en wist dan ook tevens diverse mensen richting thuiplaat te 
begeleiden. Danielle is ook een soort van multi-user & multi-tasking computersysteem, 
want zij zat te catchen, met de scheids te praten en tevens met diverse jongens van 
de tegenp ar tij te sjansen. Daniel hoe je het allemaal doet weet ik niet, maar petje af. 

Nog 1 ding; deze wedstrijd hadden wij niet kunnen winnen zonder de aanmoediging 
van heren 1. Het leuke van METS is dat wij allemaal plezierig gestoord zijn en dit 
met onze sport perfect combineren. 

Nogmaals samenwerking, spirit, karakter en doorzettingsvermogen zijn de sleutels die 
jullie perfect hebben laten zien. 
Ik zou bijna aan dames 2 willen vragen: "Hebben jullie mij nog wel nodig als 
coach/ trainer ?" 

Toedeloe , 

Trevor Oosterling 



VOORLOPIGE UITSLAGEN: 

SOFTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 

DZB 12 9 0 3 18 194-104 + 90 
Atl.Stars x 9 9 0 0 16 191- 43 +148 
Kickers 12 8 0 4 16 130-106 + 24 
Mets 11 7 0 4 14 131-102 + 29 
Rowdies 8 3 0 5 6 81- 92 - 11 
Stags X 8 2 0 6 2 66- 89 - 23 
Islanders x 9 1 0 8 0 52-190 -138 
W.O.B. :t 1 1 1 0 10 0 57-176 -119 

HONKBAL 

Batters 13 9 1 3 1 9 175-119 + 56 
Feniks 1 3 9 0 4 18 1 70- 81 + 89 
Blue Stars 12 8 0 4 16 135- 96 + 39 
Saints 13 4 2 7 10 106-133 - 27 
Mets 13 4 1 8 9 107-148 - 41 
Blue Hitt. 12 2 0 9 4 60-176 -116 

HONKBAL-JUNIOREN 

Feyenoord 12 10 0 2 20 206-101 +105 
Gophers 11 9 1 1 19 1 58- 62 + 96 
Spijkenisse 13 5 1 7 11 132-161 - 29 
Mets :t 1 3 6 0 7 10 132-150 - 18 
Euro stars 12 3 0 9 6 109-200 - 91 
Braves 11 2 0 9 4 109-172 - 63 

x niet op komen dagen 
1 aantal gespeelde wedstrijden 
2 aantal gewonnen wedstrijden 
3 aantal gelijkgespeelde wedstrijden 
4 aantal verloren wedstrijden 
5 aantal punten 
6 punten voor 
7 punten tegen 
8 verschil 
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TOERNOOI PUPILLEN IN ALPHEN AID RIJN 
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Zondag 7 juni om 9 uur 's ochtends 
was het dan eindelijk zover, de pupillen 
van onze vereniging gingen op weg 
naar Alphen a/d Rijn om daar hun eer 
ste toernooitje te spelen. Het team be
stond maar uit 8 spelers en speelsters 
omdat een aantal pupillen I.v.m . andere 
bezigheden niet konden meedoen . 

Aangekomen in Alphen bleek dat we 
vier wedstrijden moesten spelen, 2 x 
tegen de Moorfielders en 2 x tegen de 

Alphians . Na wat ingegooid te hebben begonnen de pupillen om 11 
uur aan hun eerste wedstrijd. Ondanks het goede pitchen en 
catchen en de grote inzet van alle andere spelers, wisten we de 
wedstrijden niet te winnen . Maar ja echt verwonderlijk was dit niet 
omdat beide tegenpartijen ook competitie spelen en de pupillen 
van Mets nog niet ( hopelijk volgend jaar wel) . 

Tijdens de pauze die we hadden konden we binnen in de kantine 
van de Alphians leuke honkbal films zien. Het begon ondertussen 
buiten te regenen zodat het nog maar de vraag was of de rest van 
het toernooi wel door kon gaan. Na overleg met alle trainers van 
de vers chillende verenigingen, werd besloten om toch voorzichtig 
door te spelen. 

Toen Mets de laatste twee wed 
strijden moest spelen hield het ge
lukk ig op met regenen. De allerlaat
ste wedstrijd hadden we zowaar nog 
bijna gewonnen ook mede door de 
grote inzet van Patrick die eigenlijk 
bij de junioren speelt. 

11. 
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Al met al is het toch een leuk toernooi geworden. Uiteindelijk zijn 
we derde geworden (van de drie) en hebben we een beker gewon 
nen . de eerste beker van de pupillen. 

Jammer genoeg hebben we nog niet genoeg leden om een heel 
team te kunnen vormen. dus bij deze een oproep aan alle kinderen 
lus.sen 6 en 13 jaar om te komen spelen bij METS. 

Hopeli_jk tot ziens, 

Danielle van Riet, trainster van de pupillen. 
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Kun jij raden welk Mets-lid, dit in zijn 
jongere jaren is? 

1 

Ik
1 

schrijf hele maffe verhaaltjes voor in 
dit clubblad. Verder zegt de foto eigen
lijk wel genoeg. 

13. 



. r 

i ( 
'r : 1 

; ~ 
; l ; i ~ 
. , t 1 ~-........---~. -~~ ), 
.. : 1i ï ; 

. 'r . 
' r 

J } 

!l 
1 

( 

( 

. ' 
/ 1 

~~-~ ;'. 
- I 

1 ~ 

.i;j 
/ C 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
Albrecht Beyllnggracht 44 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82566 

SIGNOR 

~ 
HERENM ODE 

Lopikerstraat 8 
Telefoon 01823 - 82288 

9~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823 - 86768 

De GROOTSTE 
speelgoed- speciaalzaak 

van de 

KRIMPENERWAAh'D .,...,,..,,.~ 
,,be OV€Qkant" 

de ruijter 

~ 
PAP ENDREC HT - B redero delaan 116 (De Meent ) 

SLIEDRECl+r Wink lerplein 10 
SCHOO NHO VEN - Lopi k.erstraat 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 aangelege nheid 

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



LEON & CORINE MOOR 

, , 

BAR-DANCING EN CITY-CAFE 

Openingstijden: 

Ingang Spoorsingel 

Opweg te Schoonhoven 
TELEFOON 01823 - 86724 

donderdag & vrijdag 21.00 uur - 03.00 uur 
zaterdag 21.00 uur - 04.00 uur 
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KNBSBulletin 
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 

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

Na terugkeer van vakantie de enorme 
stapel post dootgenomen en uit de 
berichtgeving kan geconcludeerd wor
den dat de Haarlemse Honkbalweek 
een eclatant succes is geworden
Redelijk tot goede weersomstandig
heden, veel publiek, bijzonder leu
ke wedstrijden met een zinderende 
finale. Ook kan van een financieel 
succes geproken worden en de HHW
organisatie verdient dan ook een 
groot compliment. 
Maar hoe gaat het nu allemaal ver
der binnen en buiten de KNBSB?· 
In dit bulletin wat signaleringen 
die misschien kunnen leiden tot 
een andere kijk op een aantal za
ken! 

***** 

********************************** 
EUROPEES HONKBALKAMPIOENSCHAP VOOR 
PUPILLEN TE PRAAG 
********************************** 
Van 6 t/m 12 juli heeft een Neder
lands honkbalpupillenteam deelgeno
men aan het eerste officiële Euro
pese honkbalkampioenschap voor deze 
leeftijdsgroep. Er leven binnen de 
KNBSB tegenstrijdige meningen of 
jeugd op deze leeftijd al aan een 
dergelijk toernooi dient deel te 
nemen. De landelijke Jeugdcommis
sie heeft in nauwe samenwerking 
met het nieuwe kernbestuurslid Wij
nand Agterberg besloten om toch 
deel te nemen en met succes. Uit
eindelijk werd een tweede plaats 
behaald achter ....•.. Italië! 
Om in aanmerking te komen voor een 
plaats in dit team hebben alle ver
enigingen met een honkbalpupillen
team een brief ontvangen met het 
verzoek talentvolle jongens op te 
geven. Via try-outs werden uitein
delijk 15 jongens geselecteerd en 
kijken we nog even naar de (oude) 

rayonindeling, dan zien we dat het 
Oosten 3 spelers leverde, evenals 
Midden-Nederland. Rayon Haarlem 
met 4 spelers; . Den Haag met . l en 
Het Zuiden en Zuid-West / Nederland 
ieder 2. 
Oorspronkelijk waren er 9 deelnemen
de landen, doch het team van Bulga
rije heeft twee dagen aan de grens 
gestaan. Polen werd tijdens (!!) 
het toernooi naar huis gestuurd om
dat het volgens de CEBA niet aan 
haar verplichtingen had voldaan, 
zodat nederland, België, Finland, 
Litouwen. Frankrijk, Tsjecho-Slowa-
kijë en Italië overbleven. · 
Gememoreerd mag worden de zinderen
de halve finale-wedstrijd tussen 
Nederland en Tsjechoslowakije. 
Voor zeer veel publiek wist Neder
land een 2-13 achterstand weg te 
werken om uiteindelijk met 15-14 
een finaleplaats af te dwingen. 
Ondanks een 5-0 voorsprong wisten 
de Italianen met 16-6 Europees 
kampioen te worden. 
Aardig is het nog om een korte ka
rakteristiek van de deelnemende 
landen te vermelden. 
BELGIE voldeed aan de verwachtin
gen. Opvallend was dat de Belgen 
geen enkel contact met de andere 
deelnemende landen zochten. 
FINLAND bereikte een onverwacht ni
veau onder leiding van een Ameri
kaanse coach en vlak voor het toer
nooi gaf Cees Santifort nog een 
week training. 
FRANKRIJK was zelfs een week in 
trainingskamp geweest en was aanwe
zig met 3 coaches, 1 arts en eeQ 
fysiotherapeut. De indruk is dat 
men goed bezig is in Frankrijk. 
!TALIE toonde zeer professioneel 
en arriveerden met 22 (!) spelers 
en 4 (betaalde) coaches. 
LITOUWEN beschikte over beperkte 
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middelen, doch was de verrassing 
van het toernooi. Door de taal bar
rière kon men verder weinig te we
ten komen over dit ontwikkelings
land. 
TSJECHOSLOWAKIJE profiteert van de 
zeer regelmatige bezoeken van Ne
derlandse teams en coaches. Met 
een wat sterkere coach was men nog 
hoger gekomen. 
Tot slot mag niet onvermeld blij
ven dat deze trip geen kosten 
heeft opgeleverd voor de KNBSB. 
Een eigen bijdrage per deelnemer/ 
begeleider, alsmede sponsoring 
zorgden hiervoor. 
Slotconclusie van de teamleiding: 
"Naar de stellige overtuiging van 
de teamleiding had Nederland NIET 
mogen ontbreken. Als wij zien hoe 
vele landen thans omgaan met se
lectieteams en de daaruit voort
vloeiende uitstraling naar de to
tale jeugd, dan moeten wij (lees: 
de KNBSB/RvT) oppassen om niet 
binnen enkele jaren de boot te 
missen. Nu al hebben wij onze han
den volgehad aan de diverse lan
denteams. De tijd dat wij met Ita
lië op één been de tegenstanders 
opzij zetten lijkt definitief 
voorbij. Wij zullen ons moeten rea· 
liseren DAT DE JEUGD NOG ALTIJD DE 
TOEKOMST HEEFT!!! 

***** 

********************************** 
HONKBALJUNIOREN NEDERLAND DE STERK
STE VAN EUROPA 
********************************** 
Ondanks dat vervolginformatie -nog
ontbreekt is het Nederlands honk
balteam (junioren) overtuigend kam
pioen van Europa geworden. Verloren 
de honkbalpupillen in de finale 
ruim van Italië, in de juniorenfi
nale werd Italië afgedroogd met de 
monstercijfers 25-0! 

*************************** 
ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND 
*************************** 
Begin juni sprak ondergetekende 
namens de landelijke PR-commissie 
zijn bezorgheid uit over de honk
balontwikkelingen in de hoogste 
regionen van het honkbal. Plaats 
van handeling was het BONDSBESTUUR. 

Russell, Martis, Gonzalez, Brauck
miller, Mari, Balentina, Isenia, 
Orman, Van Heyningen, Richardson, 
Khoury, Cijntje, Wyman, Jakoba en 
Milliard •....... ! 
Betreft het hier deelnemers aan de 
Olympische Spelen op het nummer 
100 meter? Een internationale All 
Star-selectie? 
Neen! Deze 15 Antillianen en Ameri
kanen vormen het neusje van de 
zalm qua slagprestaties in de Ne
landse honkbalcompetitie. Naast de
ze 15 namen komen we bij de top-20 
nog tegen Hans van Renselaar (7e), 
Eric de Bruin (9e), Bill Groot 
(l0e), Frank Bos (17e) en Bob van 
Aalen (18e). 
Hoewel we absoluut niets af willen 
doen aan de prestaties van wie dan 
ook, is het zorgwekkend dat Neder-

lZOen van Pattersons ,.u.., 
gebruik maken. Onafhankelljlc 
van zlfn slagen bij de Haarlemse 
hoofdldasser rafJ de werper h~ 
Pim Mullerstáon echter over 
zes maanden vaaiwei. Aan de 
andere känt van de oëeaan 
moet het voor hem gebeuren, 
niet langs de Delft. Bloedserl• 
eus: .. Ik heb de hoop op de Big• 
leagues nog niet opgegeven. 1 

f voor de honlcbalspPrt. 1 
ik e 

Selectie HCA W verder uitgedund 
llMW4.! Hel wordt steeds stiller in de dug-out van Mr. Cocker 

· · · anen-

een weelc officieel de hoofdcoach, be;taat nu nog uit zeventien 
spelers. 

landse inbreng steeds verder terug
loopt, terwijl er juist sprake is 
van een ambitieuze aanpak om in 
1996 wel mee te doen aan de Olympi
sche Spelen. De overheersing van 
niet-Nederlanders wordt eerder gro
ter dan kleiner bij de clubs. Op 
de korte termijn misschien succes 
opleverend, maar uiteindelijk zou 
dat best eens negatief kunnen uit
pakken. Binnen de KNBSB wordt door 
deskundige coaches zeer veel tijd 
gestoken in opleidingen van veel
belovende spelers en speelsters, 
maar bij diverse clubs stagneert 
een - Nederlandse - doorstroming. 

Daa~naast is er ook sprake van een 
groeiende ontevredenheid bij tal 
van clubs die regelmatig spelers 
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en speelsters kwijtraken aan hoger 
uitkomende clubs. Uiteraard dient 
een talent zich te kunnen verbete
ren op een hoger niveau, maar in 
tal van gevallen worden dergelijke 
talenten als "aanvulling" van de 
selectie beschouwd. De oude club 
is een waardevolle kracht kwijt en 
bij de nieuwe club komt men niet 
of nauwelijks aan de bak. Het zou 
interessant zijn te weten om welke 
aantallen dit gaat, gelet ook op 
het record aantal overschrijvingen 
ieder jaar. De ergernis zit bij die 
verenigingen die een prima jeugdop
leiding hebben. Zij leiden op om 
vervolgens het talent te zi en ver
dwijnen naar een hoger spel ende 
vereniging, zonder dat daar ook 
maar iets tegenover staat. 
Inmiddels is een voorzichtige dis
cussie gestart en o.a. via dit bul
letin willen wij u allen zo goed mo
gelijk op de hoogte houden van de 
verdere ontwikkelingen omtrent op
leidingsvergoedingen e.d. 

********************************** 
EVEN TER VERDUIDELIJKING ......... ! 
********************************** 
Dit in f ormatiebulletin komt al 9 
jaar onafgebroken uit om informa
tie te verstrekken. In de beginja
ren als PR-bulletin naast INSIDE, 
het toenmalige bondsblad van de 
KNBSB. Via particulier initiatief 
verscheen daarna het blad PLAY OFF, 
waarin de KNBSB een aantal pagina's 
kreeg toegewezen om informatie te 
verstrekken. 
Om financiële redenen is er nooit 
meer een bondsblad gekomen, alle 
pogingen ten spijt. . . 
Zodoende is het PR- bulletin, sinds 
kort KNBSBulletin geheten, naast 
het Weekbericht de enige informa
tiebron. Naast losse informatie 
wordt af en toe ook eens "het vin
gertje geheven" en niet al~een . 
richting clubs, maar ook richting 
eigen organisatie, maar ...• al~~jd 
met de bedoeling dat het een biJ
drage levert tot herbezinning, dis
cussie, ve r betering, aanvulling, 
etc. 

VRIJWILLIG KADER GROOT PROBLEEM 
******************************* 
Sportservice Nieuws is een uitgave 
van Sportservice Noord-Holland en 

in een onlangs verschenen nummer 
stond een kort artikeltje van Paul 
je Lange dat wij hierbij onverkort 
;.;eergeven. Onder de kop "Vrijwil
lig kader een groot probleem" gaat 
hij in op een zojuist afgerond on
derzoek naar de kaderproblematiek 
bij \ sportverenigingen. 

1 
' 1 
i.-, 

De eerste 
bevindingen 
leveren 
geen schok
kende resul
op en zijn 
een bevesti-~i' 1111~$1'';.!::;,;: 

~ 
ging van 
hetgeen 

iedereen al "vermoedt". Het is de 
bevestiging van het bange vermoe
den dat het slecht gaat met het 
verenigingsgevoel, de clubbinding. 
Het verantwoordelijkheidsgevoel 
dat leden ten opzichte van hun ver
eniging hebben, is tanende. 
De vrijwilliger, dé spreekwoorde
lijke kurk waarop menige vereni
ging al vele decennia drijft, 
dreigt een sprookjesfiguur te wor
den. 
Het verenigingskader is nooit opge
vallen door een jeugdig, dynamisch 
karakter. Ook binnen het vereni
gingskader is meer en meer de ver
grijzing merkbaar en de ruime erva
ring van de kundige bestuursleden 
wint het van de nieuwe gezichten 
die nodig zijn om als vereniging 
vol perspectief een volgend decen
nium er aan vast te plakken. Daar
bij is niet gezegd dat de ruime er
varing van de huidige bestuursleden 
niet welkom is. Maar met het samen
gaan van ervaring en jeugdig élan 
zouden de verenigingen beter de aan
stormende problemen (zoals ledenver· 
lies en bezuinigingen) in de sport 
het hoofd kunnen bieden. Echter het 
blijft niet bij een constatering 
dat de gemiddelde leeftijd van de 
sportbestuurder relatief hoog is. 
Het blijkt dat nogal wat bestuurs
leden al zo lang "zitten" dat ze zo 
langzamerhand aan het eind van hun 
latijn en aan een welverdiende "pen 
sionering" toe zijn. Overigens vin 
den ze dat vaak zelf ook. Maar om
dat opvolgers veelal niet staan te 
trappelen en er anderzijds van een 
"ouderwetse" clubbinding sprake is, 
worden ze ervan weerhouden de daad 
bij het woord te voegen. Dat is dus 
zowel mooi als helemaal niet mooi! 
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***************************** 
EVENEMENTENKALENDER 1992/1993 
***************************** 

B t/m 15/8 

11 t / m 16/ 8 

15 t / m 30 / 8 

19/8 

19/8 
20 / 8 / 2/9 

22 t/m 30/8 

29 t/m 30/8 
5 t / m 6/9 
8 t / m 13/9 

8 t / m 16 / 9 

12 t/m 13/9 
15 t/m 20/9 

15 t / m 20 / 9 

19 t/m 20/9 
21 t/m 27/9 

24/9 
25 t/m 4/10: 
26 t / m 27/ 9 

27/ 9 : 

1/10: 
3 t/m 4/ 10: 

6/ 11: 

EK-Damessoftbal te 
Bussum 
Haarlem Summer Lea
gue-toernooi 
Europacup-2 voor B
landen te Hull 
Einde competitiestop 
softbal 
HMS (honkb.) 40 jaar 
wereldkampioenschap 
honkbaljunioren te 
Monterrey (Mexico) 
Europees kampioen
schap voor B-landen 
te Ladenburg (Dld). 
Play offs (da)softbal 
Play offs (da)softbal 
Holland Series dames
softbal 
Competitiestop soft
bal 
Play offs honkbal 
Europacup-1 softbal 
te Praag 
Europacup-2 softbal 
(60 km van Praag) 
Play offs herensoftb. 
Europacup herensoft
bal te Hilversum 
Play offs honkbal 
Holland - Series honkb. 
Holland Series heren
softbal 
All American honkbal 
en softbaltoernooi 
te Groningen 
THB (sb) 40 jaar 
Holland Series heren
softbal 
2e KNBSB/Mönch Gala 

************************ 
Voorlopige kalender 1993 
************************ 

1/1 

5 t / m 7/2 

4/3 
21/3 

3/5 
3/5 

15 t/m 20/6 

15 t/m 20/6 

22/6 / 4/7 

1c9. 

Tex Town Tigers (hb) 
25 jaar 
ESF en CEBA-congres 
te Stockholm (Zweden) 
De Meteoor 40 jaar 
De Pino's (softbal) 
25 jaar 
Neptunus 50 jaar 
Robur'58 25 jaar 
Europacup-1 honkbal 
in Italië 
Europacup-2 honkbal 
in Spanje 
Intercontinental Cup 
IBA in Italië 

25 / 6 / 4/ 7 Se World Port Tourna
ment te Rotterdam 

8 t/m 18/7 Europees kampioen
schap honkbal in Zwe
den 

17 t / m 25 / 7 7e Haarlemse Softbal
week te Haarlem 

20 t / m 26 / 7 Europees kampioen
schap voor honkbalju
nioren te Pamplona 

23/7 / 1/8 World Games (softbal) 
te Den Haag 

1/9 E.H.S. (sb) 40 jaar 
? hsc Mustangs 25 jaar 

Verder staan op het programma de 
Europacup-3 voor honkbalsenioren; 
de Je IBA All Star Game (honkbal); 
in september de Europacup dames
softbal, alsmede de Europacup he
rensoftbal; het Europees kampioen
schap voor honkbalcadetten in Bel
gië; het Europees kampioenschap pu
pillen in Italië en mogelijk de 
C.E.B.A.-cup. 
(Bron: Bondsbureau KNBSB) 

*********************** 
BONDSBESTUUR K.N.B.S.B. 
*********************** 
Enige tijd geleden maakte bondsbe
stuurslid Frans van Aalen bekend 
dat hij zijn funktie gaat neerleg
gen. Het gaat hier om de funktie 
van Bondsbestuurslid Technische za
ken honkbal en specifiek belast met 
technisch beleid op honkbalgebied, 
samenstelling van organisa .tie rond 
de nationale teams, scouting selec
ties, districts-coaches/trainers, 
medische begeleiding, maatschappe
lijke begeleiding, honkbalschool, 
try-outs en jeugdkampen. 
Frans van Aalen gaf aan zelf voor 
een kandidaat-opvolger te zorgen 
en verrassend snel werd de naam van 
zijn opvolger bekend gemaakt. Thijs 
Vervaat, ex-international honkbal 
en het is verheugend te constateren 
dat steeds meer ex-internationals 
betrokken -gaan- raken met activi
teiten binnen de K.N.B.S.B. Denk 
daarbij aan bondscoach Jan Dick 
Leurs, aan Boudewijn Maat en straks 
ook op bestuurlijk gebied Thijs Ver
vaat. Overigens dient de bondsraad 
de benoeming van Ver va at goed te 
keuren. 
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ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

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

BOEKHANDEL 

~~:~~~~~Dl 
~ Tel. 01823-(8)2262 

ooms 

CONSTANT® 

0 

~ 

~I' 
LlJuhen 

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 contactlensspecialisten 
Brillen & Contadlenzen 

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

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
·" 

Lopikerstraat 7 
2871 BS Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 82039 

L~~~~~~;~E8 r , :.·,,_,-,,;'·,/,i \ 
TEL. 01823 - 82377 - 82723 . . ', . . .. 

FAM DE WIT , 

~ ' 

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

Ciao. N.B. Company, State of Art 

IJSSELSTEIN - KERKSTR 10 TEL 03408 - 82597 

SCHOONHOVEN - LOPIKERSTR. 47 TEL 01623 - 85337 

labobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

HAVEN 47 - 49 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 82100 
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x ... onze penningmeester Tineke Hartvelt pas 

een kindje heeft gekregen. 

x ... wij haar daarmee van harte feliciteren. 

x ... Ronald en Felicia over een paar weekjes 
al gaan trouwen, zijn jullie al zenuwachtig? 

x ... het dames- en herenteam zelfs in de 
regen een trainingswedstrijdje spelen. 

x ... er toen schitterende slidings werden ge
maakt. 

1)1~ 
* Jacco Frederikze wordt op 24 september 20. 

x Op diezelfde dag viert Roland Croes zijn 
25e ver.jaardag. 

* 29 Augustus viert Ramon van de Lagemaat 
een feestje, hij wordt dan 18. 

* Onze voorzitter Hans Maerten viert op 16 
september zijn 54e verjaardag. 

* Redaktielid Felicia Oosterling wordt op 6 
september 25. 
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Mets Dames 1 - Kickers. 

Zondag 28 juni 1992. 

De eerste vakantiegangers ziJn al vertrokken 
maar de rest van het team is opgewekt op het 
veld aanwezig. 
Na wat oefeningen beginnen we aan de eerste 
inning. Een hele snelle inning! We staan voor 
met 2-1. Er ontstaan wat problemen met de 
scheidsrechter, maar die worden verholpen. 
Naarmate de wedstrijd vorderd raken we achter, 
ondanks dat we toch goed spelen. Akties zijn 
goed, maar de tegenpartij heeft invloed op de 
scheidsrechter en daar maken zij gebruik van. 
Dan is de stand 4-10 voor de Kickers en is het 
onze laatste kans om te winnen. De pitcher van 
de tegenpartij is wat vermoeid en gooit een 
paar keer vier-wijd. De steals gaan goed en 
een aantal slagen ook. Het is 9-10, nog één 
puntje. Maar helaas, het laatste uitje wordt 
gemaakt en de Kickers hebben gewonnen. 

Renate Overbeek. 

21. 



:t: "Mama, ik zie wat gr1Jze haren bij jou, hoe 
komt dat?" "Ouders krijgen grijze haren van 
lastige kindertjes." "Wat moet jij oma heb
ben getreiterd. Moet je eens kijken; Die is 
helemaal grijs!" 

:t: Cipier tegen gevangene; "Waarom zit u hier 
eigenlijk, meneer Jansen?" Gevangene; "We
gens concurentie-nijd. 11 Cipier; "Concuren
tie-nijd?" Gevangene; "Ja, ik maakte dezelfde 
bankbiljetten als de Nederlandse bank!" 

:t: Een dame zegt trots tegen de dominee; "Ik heb 
op de markt een unieke papagaai gekocht. Hij 
is zowel vroom als intelligent. Trek je aan 
zijn linkerpoot, dan zegt hij het Onze Vader 
op. Trek je aan zijn rechterpoot, dan zingt 
hij psalm 58." "Prijs de heer" zegt de domi
nee. "Maar wat doet hij als je aan allebei 
zijn poten tegelijk trekt?" "Dan val ik op 
mijn bek? idioot!" roept de papgaai schel. 

:t: Een echtpaar krijgt van de hoteleigenaar de 
rekening aangeboden; "Zo, dat is dus drie
honderd gulden voor twee overnachtingen, 
plus vijfenveertig gulden voor het fruit. 
Dat maakt sa111en ... 11 "Ho-ho," zegt de gast, 
"fruit hebben we niet gegeten." Hoteleige
naar; "Maar het stand er wel voor. 11 11 Ok~, 11 

zegt de gast, "dan krijg ik van u VIJFTIG 
GULDEN voor het zoenen van mijn vrouw." 
"Dat heb ik niet gedaan," zegt de hotelei
genaar. Gast; "Maar ze stond er wél voor!" 
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HET OUTFIELD 

Dit is een stukje over de veranderingen van de 
vooroordelen (eigenlijk veroordelen) die te maken hebben 
met outfielders. Ik draag dit op aan de mensen die deze 
veranderingen op gang hebben gebracht, en dan met name de 
outfielders van Mets. 

Het honkbalveld bestaat eigenlijk uit twee typen spelers: 
infielders en outfielders. 
De infielders: mannen, razendsnel, rappe korte spieren, 
stuk voor stuk een reaktievermogen waar je akelig van 
wordt, inzicht .•• kortom, geboren voor het honkbal! 
De outfielders: knullen, vlug als drab, lange schrale 
spieren, stuk voor stuk een reaktievermogen van een pad, 
lenig als een looie deur, inzicht van een blinde •.. 
kortom, geboren voor het outfield! 
Dat is zo'n beetje het amateur-honkbal door de eeuwen 
heen. Leken weten niet beter of de kneusjes staan in het 
outfield. Zij stonden daar tenslotte zelf ook toen ze nog 
op school zaten. De teams werden opgesteld, de mannen 
werden bekeken. "Ikke pitcher, ik ga "pitche", want ik ben 
de beste. Pitcher was degene met de grootste bek, catcher 
was zoals gewoonlijk het beest (overal schijt aan, het 
interesseert hem allemaal geen moer), infield was een 
beetje moeilijker, eerste honkman (lul-de-behanger nummer 
één, was te bedonderd om te lopen en zei ook niet zo veel 
wanneer z'n huid werd volgescholden als hij weer eens een 
onmogelijke bal niet had gevangen. En mócht hij hem dan 
toch vangen, dan was de aangooi perfect), tweede honkman 
t/m korte stop (allen relief-pitchers), en dan de 
outfielders ... ja ... even kijken, wie hebben we over ••.. 
uhm ... jij daar ennuh . .. jij daar ja en jij dan daar .•• 
ja! 

De voorlopige conclusie is dus dat er in het buitenveld 
alleen maar "nobodies" staan ..•. 
Maar er is op het ogenblik een revolutie aan de gang in 
het veld! 

De revolutie schijnt te zijn begonnen in zilverplaatsje 
Schoonhoven. Om precies te zijn in cafe "De Trol". De 
mensen van vereniging Mets zaten een beetje met de handen 
in hun restje haar ..• 
Wat nu te doen met het eerste team om deze eindelijk weer 
compleet te maken •.. Het infield stond er al (die stond 
uiteraard als eerste vast), maar waar haal je kneusjes 
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vandaan voor het outfield. Ene Andy heeft geen tijd meer 
om als opvulling te dienen, een ander heeft geen tijd voor 
het eerste (volgens zijn moeder) . en de rest kijkt nog maar 
net boven het gras uit (ik hoop niet dat ik iemand nu 
gekwetst heb, haha). 
Maar goed, het probleem was er dus ... 

Scouting volgde door het gehele land, maar niemand voelde 
iets voor het aanbod waar de heren van Mets mee aan 
kwamen. Stad en land werd afgezocht. 
Uiteindelijk kwamen de mannen van Mets in Lopik aan. Ik 
dacht niet dat iemand ooit van deze plaats had gehoord, 
maar het schijnt dus dat deze plaats op de route lag van 
de heren. 
Rijdend in hun Greyhound-promotionbus kwamen ze langs 
Lopik. Allen knipperden ze met hun ogen op één na, die dan 
ook onmiddelijk de anderen er op attendeerde dat of hij 
werd gek of hij zag huizen staan ... Allen stemden op gek, 
maar die ene bleef volhouden en om te voorkomen dat er 
gewonden vielen, zijn ze toch maar eventjes omgekeerd. En 
verdomd, daar werden ook zij spontaan gek. ER STONDEN 
HUIZEN. Ze reden het plaatsje Lopik in en keken rond in 
die paar straten. En daar stonden ze, drie personen die je 
niet in zo'n plaats zou verwachten. Ze waren een beetje 
aan het voetballen met de videorecorder paraat. Ze gingen 
namelijk voor 1000.000 gulden bij Linda. Rondvliegende 
caps, ballen dood leggen met je eigen scrotum, omhaal 
recht in je taas. Zelden hebben ze iemand zo zien 
klungelen als die drie ..• die drie •...• ja, die drie wat? 
Afijn, na de kaakspieren weer wat gemasseerd te hebben, 
riepen ze de drie naar zich toe. De drie stelden zich voor 
als Sexy Lexy, Egor House en Bulldog Ritchy. Enkele werden 
afgevoerd nu met kaak- en nekkrampen, baggerend en pissend 
gillen om een wc. Maar goed, dat is detail. Na wat heen en 
weer gepraat kwamen de heren van Mets en de drie dan tot 
een akkoord dat ze in het eerste mochten meedoen, mits ze 
het outfield gingen warm houden en de contributie zelf 
betaalden. Het woord "contributie" werd aan ze uitgelegd. 
De drie begrepen er niks van, maar waren zo blij als een 
kind en gingen akkoord. Lachend namen de heren van Mets 
afscheid en bulderend reden ze huiswaarts. Op de weg naar 
huis kwamen ze nog langs Assen (iedereen weet inmiddels 
hoe goed men de weg weet bij Mets) en wat zagen ze daar? 
Jawel, een echte outfielder. Ze liepen naar hem toe en 
vroegen of hij even tijd voor ze had. De man uit Assen 
vroeg een ogenblikje geduld. Hij stond namelijk met zijn 
hoofd tegen de muur aan te bonken, want hij ging met zijn 



fiets de verkeerde straat in en dat moest worden 
afgestraft. 
Bon, de man uit Assen stelde zichzelf voor als Freak 
Diedereak. Uiteraard kwamen ook zij tot een akkoord, want 
de heren van Mets kunnen ouwehoeren (daar kan menige dame 
een puntje aan zuigen). De heren van Mets gingen 
goedgehumeurd richting huiswaarts en Freak Diedereak 
fietste weer verder, kauwend op een ijshockeystick. 

Thuis gekomen vertelde de heren in een snel opgezette 
vergadering het belachelijke nieuws en joh, wat zat de 
stemming er weer eens in die avond bij de leden van Mets. 
Een huis vol met leden lachten dat het een lieve lust was. 
Maar toen wisten ze nog niet wie ze hadden binnengehaald. 
Dat werd al verdomd vrij snel duidelijk. 

De competitie begon. Mensen drongen zich voor de hekken om 
alvast de trainingen te volgen van de infielders van Mets 
(ze waren niet meer gewend naar outfielders te kijken, 
want die hadden ze in geen tijden meer gehad). Plots hield 
iedereen op met waar hij of zij mee bezig was. Ze hoorden 
een zware dreun.Bijzonder ritmische dreun. En iedereen 
hoorden gegrom en slippende geluiden, gierende banden en 
kwam een doordringende lucht van heet smeltend rubber of 
iets dergelijks. Allen keken op naar de stofwolk die 
naderde en naderde ..• Een rode gloed bevond zich in de 
stofwolk. Het stopte, dat was duidelijk. De stof zakte •.. 
De rode auto werd geopend (het was namelijk een auto, die 
rode gloed. Een rode auto? Ja, een rode auto). Een gedreun 
bulderde ritmisch over het veld, haren wapperden in de 
luchtverplaatsing en ineens was het stil. Een gedaante 
rees op uit de auto. Egor House stapte uit.Iedereen 
applaudiseerde. PLOTS een gebrul .•. bloeddoorlopen ogen 
keken de menigte aan,ieder deinsde terug. Het was Bulldog 
Ritchy met een pasfoto op zijn shirt. Hij 
groette:"Hoo-ooi, hoe gaat-ie!" Iedereen groette zeker 
terug met dezelfde groet uit angst voor de gevolgen. De 
bloeddoorlopen ogen waren van een slechte nachtrust, maar 
wie wist dat? 
Egor House en Bulldog Ritchy liepen met hun dikke pezige 
billen, waarvan de bilspieren rolde in de broeken bij 
iedere beweging, naar de achterkant van de auto en haalden 
Freak Diedereak zijn mond van de trekhaak. Hij was wel 
genoeg gestraft zo (hij was zijn cap vergeten). Hij mocht 
los. En daar werd de deur opengedaan van de coureurplaats. 
Een paar wellustige oogjes en keken verlekkerd rond: wat 
een hoop vrouwelijk schoon liep daar in het wild. Een mooi 



rijtje tanden onder een olijk neusje blonk in de 
lichtstraal van het warme zonnetje. Het was Sexy Lexy. De 
mannen probeerden het vrouwvolk te beschermen, maar dat 
was niet nodig. Men kent inmiddels de softballdames. 
Gewapend met tassen en knuppels en hun 
beschermingsmiddelen betraden zij, tussen de menigte door, 
het veld en bereidde zich voor op de training tussen de 
mannen van het infield. 
Vele verbazingwekkende taferelen volgde elkaar op tijdens 
de training. 

Warmlopen: gezien de tijden van trainen vrij direkt na 
etenstijd zijn, kan het zijn dat, tijdens het warmlopen, 
het lichaam nog voedsel aan het verbranden is. Ieder weet 
waarschijnlijk wel de gevolgen van een verbranding; 
GASVORMING!!!! De eerste training schrok men van de vele 
dierlijke geluiden die de "animals" uitbraakten. De 
hoeveelheid gassen die de "animals" produceren is simpel 
te verklaren. Een gemiddeld mens eet, een echte kerel 
schranst, een beest vreet. .. MAAR EEN "ANIMAL" VRANST. 
Mensen met zwakke magen eten niet graag met ze mee. 
Door de grote hoeveelheid voedsel die zij in hun lichaam 
stoppen, is het verbrandingsproces geweldadig en lang. 
Daarom is er tot ver in de training nog gasvorming te 
bemerken (misschien is dat ook wel een reden waarom ze zo 
uitermate goed geschikt zijn voor het outfield). 
Warmdraaien (gezamelijk): door het lopen is het nog niet 
verbrande voedsel gaan schuimen. Dit komt in slijmvorm bij 
de keel aan, waar het alleen nog maar opgehoest hoeft te 
worden en buiten het lichaam gebracht moet worden (vandaar 
dat de thuisplaat altijd zo mooi glimt). 
Slagtraining: dit is een aandoenlijk gezicht en gehoor. 
Normaal weten ze donders goed wat ze met een knuppel 
moeten doen in het dagelijkse leven. Alleen zijn het nu 
geen mensen, maar balletjes die ze moeten raken. De 
oppervlakte van het te raken vlak is nu geen 0,70m 2 (de 
mens),maar hooguit 0,005495m 2 (de bal). En die 
omschakeling valt niet mee voor ze. 
Maar de trainingen gaan hun vruchten afwerpen, al is het 
met enig gesteun en gezucht. 
Veldwerk: vreselijk. Outfield loopt in, brandweer rijdt 
erachteraan. Brandweerlieden uit de Ustates Nites die met 
gemak steppebranden blussen, hebben hier een zware dobber 
aan de rapido's. Als je goed kijkt zie je op de schoenen 
van de speedies hitteschilden van de NASA zitten. 
Zandkorrels die zich in het gras bevinden worden verhit en 
omgesmolten tot glaskristallen. Grasmaaiers zijn niet meer 



nodig. We hebben nu glazenwassers. 
Sla één bal in het outfield en drie sporen leiden naar de 
plek van neerkomst. Sexy Lexy, knipogend naar het publiek 
en zijn prachtige rij blinkende tanden ontbloot, zijn 
torso rollend bij iedere beweging in zijn zwarte 
gitaarhemd, met een vreselijke snelheid voortbewegend. 
Egor House, ritmische "poingend", maar wel straight to the 
ball. Freak Diedereak, als hij tenminste niet met zijn 
hoofd tegen een paal van het staat te rammen, omdat zijn 
schoen een ietsje te los zit. Bulldog Ritchy, luid 
blaffend en grommend dat iedereen moet opzouten, want het 
is zijn bal en heb niet de gore moed om er aan te zitten. 
Al met al een vreselijk gezicht om die lui aan het werk te 
zien. Het schijnt dat Arnold Schwarzenegger en Sylvester 
Stallone de heren van Mets hebben opgebeld om te vragen of 
ie gasten hun huisdier zouden willen zijn. Ze zijn hun 
zwarte panters en Bengaalse tijgers zatw 
Maar goed dat zijn geruchten, hoor, allèîl maar 
geruchten ..... maar ze doen de ronde, in ieder geval. 

Ondertussen zitten we nu een stukje verder in het seizoen 
en de verhalen zijn dus ietwat bijgeschaafd wat betreft 
het outfield (wat op z'n tijd ook wel "Lopik"-field wordt 
genoemd). De "animals" bevinden zich in het outfield en 
het veld ligt er sinds de komst van het nieuwe outfield er 
wat droog bij. Maar zolang dit "field" daar loopt, blijft 
het wel lekker kort gras. 
De mensen die de woorden nog steeds uitspreken van 
"klungels in het outfield", komen samen met de "animals" 
in één kooi en zijn daarna voorgoed genezen. 
De sfeer in het team is agressief te noemen: trappen naar 
de tegenstander als die op het honk komt, de pitcher 
vernietigen met laser-ogen en een blinkende glimlach én 
jezelf voor je hoofd slaan met de knuppel als je net weer 
3-slag krijgt (maar dan wel eerst je helm afzetten, 
nietwaar Freak Diedereak?). 
En zo langzaam aan eet iedereen een beetje meer en blaast 
dus vrolijk z'n deuntje mee met de "animals" tijdens het 
warmlopen. 

Nou, eigenlijk wilde ik het graag laten over de 
veranderingen die zich voor doen in het outfield, want ik 
geloof namelijk dat de outfielders me nu een beetje in de 
gaten houden en dat is, om heel eerlijk te zijn, niet zo'n 
fijn gevoel . U zult in ieder geval op de hoogte worden 
gehouden door mij, zolang ik me nog vrij kan bewegen. 
Ik zou zeggen:"Heb gerust het lef om naar de de 



outfielders te komen kijken, de "animals" zijn zo eng nog 
niet. Maar uiteraard moet ik u wel even waarschuwen, want 
ze blijven nog steeds een beetje onvoorspelbaar. 

Met vriendelijke groet, uw eigen correspondent die wat 
ronddoolt in en om uw clubhuis, 

TED DOOS. 
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Wie er niet was op het feest van 4 juli heeft toch wel wat gemist !!! . 

Aan 
Van 
P.s. 

alle ongelovigen. 
Trevor Oosterling 
let even niet op de spellingsfouten, want ik ben nog dronken & alle 
opmerkingen zijn positief bedoeld. 

Bianca Kribje (de afgestudeerde) en Irna de Reutelaar (de 18 jarige) gaven op 4 juli 
1992 een Amerikaans feest. Tegen verwachting in kwamen er niet zoveel mensen, 
maar met het ong ere geld zooitje dat er wel was is er toch een party gebouwd! 

l·le t begon allemaal vrij rustig, behalve Richard dan (een uiteenzetting volgt nog), 
maar we zaten met zijn allen rond de tafel rustig van ons biertje te genieten totdat d 
schuif van de volume knop omgedraait werdt en Schoonhov en geteisterd werd door 
House, Carabisc he en disco music . 

Het stel van de avond (Bianca en Ego(r)) waren er soms wel en soms ook weer niet 
a ls de hormonen op hol sloegen. Eigenlijk begrijp ik het niet zo goed, want Bianc lie1 
er niet bij als een dartelend hertje , maar was eerder een kruising tussen Clarence de 
Leeuw en Quasimodo de klokkenluider van de Notredamme. Dus hoe die twee het 
ooit voor elkaar hebben gekregen is een raadsel, maar ja met een beetje fantasiè ko11 
je ver. 
De drie lopikernaren (Richard, Egor en what ever his name is, laten we hem maar 
het wandelend gebitje noemen) deden zich wel erg raar voor. De één liep aan de 
bovenkant bloot, de ander hield constant zijn kleren aan en dit had een reden, en he · 
gebitje zat af en toe in zijn onderbroek rare dingen te doen, ik zal dit niet 
specificeren, met zijn bierflesje, waarbij de vonk direkt oversloeg naar. ....... wie anders 
dan Ronald Neven . 
Zelfs Micheal Martini kwam over de brug met zijn krukken die, hoe verder de avond 
vorderde, steeds maar alleen verdween achter het clubhuis. Iedereen dacht dat hij 
eve ntjes zijn blaas moest legen, maar het viel mij op dat zijn krukken tot over de 
helft in de modder waren gewees t. Micheal heeft mij weleens verteld dat hij van 
honkb al af wilde e n een nieuwe sport wilde proberen, want toen ik af en toe eens 
door de raampjes gluurden om te kijken waar hij nu mee bezig was zag ik in een 
donker hoekj e Mirjam staan. Er ging mij een licht op: "De olympische spelen voor 
gehandicapte". Ze waren samen aan het trainen: Mirjam aan blind-softbal en Micheal 
oefende poolstok verspringen, dus die krukken kwamen goed van pas. 
De uitblinker van die avond was toch wel Richard. Zenuwachtig dat hij was, want 
Richard is namelijk nog nooit verliefd geweest en wist dan ook niet hoe hij zich 
moest gedragen en zat tevens als een klein meisje constant te giechelen. Ik zal jullie 
maar ee n hint geven: "He t is diege ne die probeert de catcher ten alle tijden met een 
softbalknuppel te bewerken". 



Wisten jullie dat Richard verschillende versiertrukjes uithaalde, waaronder de 
volgende: 

1) Ten eerste had hij wat zelf gemaakte Spaansevlieg bij zich, gemaakt van 
Spaanse Muskieten uit het Baskenland gemixed met Lopikse koeienmelk, 
welke hij trachte te deponeren in het drankje van zijn geliefde. Alleen 
verkeerde zijn geliefde al in hogere sferen, zodat dit geen werking op haar 
had; 

2) Toen dit niet lukte sloofde hij zich wat uit als keeper met bierflesjes 
voetbal, maar zijn geliefde keek niet eens naar hem, waardoor hij het 
emotioneel niet meer zag zitten. Later kwam de bal iets te hard op zijn 
hoofd terrecht, waardoor hij weer wat inspiratie opdeed; 

3) De derde poging was iets succesvoller en zij kreeg het eindelijk door, want 
Richard vertelde speciaal en alleen tegen haar dat hij zijn huissleutel was 
ve rgeten en dat hij die speciaal ging halen; 

4) Toen hij terug kwam (trouwens de andere twee Lopikernaren gingen mee 
om de strategie door te bespreken en Egor gunde Bianca wat rust en het 
wandelende gebitje moest zijn onderbroek verschonen, want er- was iets te 
veel bier in gekomen) was zijn ruisend struisvogeltje hem al voor en viel al 
lallend in zijn schoot. Ik hoorde hem denken: "Wat ruist er door mijn 
STR UI KG EW AS, het is een ..... een ....... een .... .lalalala" Ik kan jullie helaas 
niet vertellen hoe het afgelopen is, want over die informatie beschikken er 
maar twee. 

Het andere koppel van deze avond, waar ik toch wel een beetje van schrok, waren 
Renate en haar vriend . Het begon allemaal al toen zijn binnen kwamen met een 
boodschappen tas. We zaten allemaal verbaast te kijken toen haar vriend de tas 
demonstratief op tafel legde en wat schuw in de ronde keek. Schaamde hij zich nu 
voor hetgeen wat hij had meegenomen? Niemand, maar dan ook niemand mocht in 
de tas kijken en de tas is ook de gehele avond niet open geweest, althans dat dachten 
zij dan. Renate zat de hele avond op haar stoel wat zenuwachtig de tas in de gaten te 
houden terwijl haar vriend geheel uit zijn dak ging op een nummer van Meetloaf: 
"Will you love me forever", tja goede vraag want weet je wat er in die tas zat? EEN 
TANDENBORSTEL. Na elke borrelnoot en M&M's moest hij zijn tanden poetsen 
van Renate, want zij zei: "Schat we moeten wel veilig vrijen hoor, want na elk snoepje 
daalt de PH-waarde in je mond en dat slaat dan ook over op mij". 
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Het danskoppel van die avond waren Ronald en Fliep Neven {laten wij er maar 
alvast aan wennen) op een Caribisch muziekje. Ik weet niet hoe die twee ooit een 
relatie zijn begonnen, maar het werd mij die avond gedeeltelijk duidelijk, omdat hij 
zijn hele aanzoek procedure opnieuw aan haar voorlegde. 
Felicia is verzot op bierluchtjes en Ronald regelde dat dan ook perfect met wat 
gassen, welke niet (ik herhaal) niet uit zijn mond kwam . Onder het housen hoorde je 
verschillende melodietjes met een tonatie van een tunor die een zware opera zong , 
dus Fliepje kwam al aardig in de stemming en vond Ronald dan ook zeer 
aantrekkelijk ruiken. Ik weet hoe Ronald hierin oefend, want hij heeft op zijn toilet 
thuis een kalender hangen waarop staat: "Deze kalender is alleen geschikt indien u 
heertjes moet schieten". Het eerste contact was gelegd, maar hoe moest hij nu verder? 
Af en toe zag ik hem richting ons Steunbeertje rennen om wat advies te vragen. Niet 
voor niets heet zij: "Brenda Steunbeer" en sprinte vervolgens weer richting Fliep. Al 
kwijlend en hijgend vroeg hij haar: "Wil je met mij trouwen ?" Tranen met tuiten 
waggelde over haar wangen van geluk en waarrempel gaf zij nog een positief 
antwoord ook. We bellen nog Fliep .... ! 

Ik vergeet bijna iemand te noemen: ons klein, onschuldig en soms wat ongeduldig 
eerste honkvrouwtje Marjolein Verhoef. In het begin van de avond wat schugter om 
zich heenkijkend, maar hoe verder de avond vorderde .......... Zelfs Michael keek af en 
toe wat verh aa st naar haar en dacht: "Wat heb ik nu aan mij krukken hangen". De 
ene keer gaat zij compleet uit haar bol en de andere keer zit ze rustig, onder het 
genot van een Spa rood met Spaansevlieg van Richard, op een stoel met zichzelf de 
discusiëren, net als Danielle dat af en toe met de softbal doet. Toevallig overhoorde 
ik zo'n discussie, maar het item is iets te persoonlijk om aan jullie mede te delen. 
Om jullie nu toch een hint te geven: "PASSIE". Ik was verrast hierdoor, want het 
toonde aan dat die Spaanse vlieg van Richard toch wel werkte, dus ik moest hier ook 
maar eens ee n zipje van nem en. Of het gewerkt heeft bij mij. Tja voor jullie een 
vraag en voor mij een weet. 

!-Iet was al met al een te gek feest, hetgeen in de toekomst zeer zeker overgedaan 
moet worden. Ik hoop wel dat er dan meer mensen zullen komen, want tenslotte 
geldt de basisr ege l: "Hoe meer ziel hoe meer vreugde", dus leden van de METS, laat 
eens wat meer van je ongezonde kant zien ? 

Ik zou zegge n doe geen dingen die ik wel zou doen en de groetjes, 

Treven. 

x Oplossing, Wie ben ik? Trevor Oosterling. 
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Voor meer informcttie: 
ERIK iuGrE/\J . TEL. : 85559 
OF HETTY K. TEL. :86008 
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SPECIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur. 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14 - 16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2618 

AUTOBEDRIJFCATSBURGBY. 
BERGAMBACHTERSTRAAT 5 

SCHOONHOVEN, TEL: 01823- 83777 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

h.j.deereriberg 
. opticiën oogmeetkundige o.v. contactlenssj:)ecialist anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 82412 

~rant. vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3 - 5, Schoonhoven Telefoon 01823 - 85875 



BEN 
SI.00F 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 82380 


