
SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

R.Van Ipenburg 
Lorentzhof 32 
2871 JT 
Schoonhoven 

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

Bielzen en Gecreosorteerde palen, Golfplaten, 

Wandplaten, Baddingen en Balkhout. 

Lopikerweg west 28a - 3411 AM Lopik - Telefoon 03485-1249 
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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 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 
':fel.0182 3-84875 

Vice-voorzitter Erik Lugt e n 
Leeghwa terstraat 1 (JO 
Tel.01823-85559 

Secr e taris Hetty Kaasschiete r 
Alb. Beylinggracht 22 
Tel.01823-86008 

Penningmeester Tineke Hartvelt 
Zernikalaan 64 
Tel.01823-83376 

Wedstrijdsecretaris Ronald Nev en 
Vlisterweg 13b 
Tel.01823- 82808 

Bestuursleden Michael Ma rtina 

Redaktie 

Erelid 

en 
Ap van d e Heuvel 

Marjolein Verhoef 
Montignyl a an 1a 

Felicia Oosterling 
Vlisterweg 13b 

Winston Salomon 

J. . 



l)E \Tf)f)llZl'l"l11~1l 
De afsluiting van het speelseizoen is ook dit 
jaar weer gevierd met onze familiedag. De 
opkom s t was dit jaar weer groter dan ooit, 
± 120 mensen hebben deze dag gespeeld of be
zoclit, ook het weer liet niets te wensen over. 
Ons clubgebouw werd druk bezocht. Het was er 
een gezellige drukte, alles was aanwezig om 
de inwendige mens te verzorgen van hamburgers 
tot cola. De mensen achter de bar kwamen soms 
handen tekort. Ook een geslaagde loterij 
zorgde er voor dat de vereniging aardig wat 
geld in kas kreeg, Marjolein hartelijk bedankt. 
Ik wil dan ook een ieder die er toe heeft bij
gedragen deze dag te doen slagen namens het 
bestuur heel hartelijk bedanken. 
Ook wil het bestuur het bruidspaar ~even be
danken voor de gezellige avond, welke werd 
gegeven ter ere van hun huwelijk. Het bestuur 
spreekt de wens uit dat de komende jaarverga
dering net zo druk door de mensen van Mets 
wor d bezocht als deze bruiloft. 

De voorzitter; 
Hans Maerten. 



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 

l!ffe 8trger" 
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 

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje . 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

Lopikstraat 13 : - Schoonhoven 

( 
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Hallo luitjes, hier is alweer het één na JauL
ste clubblad van dit jaar. We hebben gelukkig 
weer een paar verslagen gekregen, bedankt hoor! 
Zonder dat zou het maar een leeg clubblaadje 
worden. Voor het volgende Balletje verwaGhten 
we er ook weer een stel, dus doe je best. Een 
stukje over de familiedag zou heel leuk zijn. 
We zoeken trouwens ook nog mensen voor de re
daktie, en ook mensen om de blaadjes rond te 
brengen. Ben je in één van deze taken ge1n
tereseerd, bel dan nu; 01823-85891. 
Veel plezier weer met dit clubblad en tot de 
vol~ende keer maar weer. 

COPY VOOR HET VOLGENDE 
CLUBBLAP INLEVEREN 

VOOR 15 DECEMBER 1992. 

De redaktie meiden. 
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Z YN 6ETR.OUWD ! 

Ronald Neven Felicia Oosterling 



1'ê .BtUlLOFT' 
Al een tijdje laat ik mij niet zien op d e 
Honk- en Softbalveren~ging. Dat heeft vele 
oorzaken. Ik ben verhuisd, getrouwd en vad e r 
geworden. Dat betekent dat het leven drukker 
is geworden. En nou is Rotterdam - Schoonhoven 
ook geen wereldreis, maar toch komt het er 
niet van. En denk niet dat het me niets do e t 
hoor. Maar goed, het gaat allemaal goed hoor 
hier in Rotterdam. 
Toch blijf ik op de hoogte van de verenj gj ng. 
Ik heb namelijk nog wel eens kontakt met Hin 
Veelenturf, een der oudere leden der ver e niging 
Mets. 
Maar ik had belooft ergens anders over t 0 
schrijven dan over mezelf. 
Ooit zat er in Heren 1 een heer. En in dam e s 1 
een dame. F.n op de vereniging leerden zij el
kaar kenne n en werden verliefd. Dat hij het met 
een harde bal deed en zij met een zachte kon de 
liefde niet drukken. Wat zij samen uitsp o okten 
kon je naar gissen. Dat het serieus was bleek 
uit het feit dat zij gingen samenwonen en zich 
verloofden. Intussen bleven zij de honk- en 
softbalvelden onveilik maken. Jaren heeft dat 
geduurd maar toen vielen de draakjes op de 
deurm~t. Ze gingen trouwen. Ik ging er heen en 
nam mijn vrouw ook mee. In het Amacitia gebouw 
te Lekkerkerk on tm oetten we veel oude bekenden 
van Mets. Er speelde een bandje, al was dat 
natuurlijk lang zo goed niet als Hit the Ceiling 
en er was koffie met gebak. Daarna werd er ge
danst, gedronken en gekletst. 
Vervolgens kwam het klapstuk van de avond. Alle 
leden en oud-leden deden een lied. Mirjam Ver
steegh, Sebastiaan in 't Hout en Hettie van 
Mouri~ waren rappe snelle en goede vocalisten. 

5. 



De rest was koor. Ook niet te versmaden. 
Raymon d van 1 t Groenewoud kan het niet beter 
met z ijn olé ola. 
Toen kwam er een polonaise e n een You never 
walk al one. Je weet wel met lichtj e s. Vervolgens 
werd er weer gedronken, gedanst en gekletst en 
was her g~zellig. Bedankt voor jullie uitnodi
ging e n dan spreek ik namens de leden en oud 
leden van Honk en Softbalvereniging Mets. 
Ronald en Felicia het ga jullie goed in het 
v erde re leven als man en vr ouw. 

Acronius v.d. Zweep, 
een oud lid. 



l\TI 1~ lll~N Il{ 
Kun jij raden welk Mets-lid dit in zijn jongere 
jaren is? 



a. 

9a EUROPESE 
HONKBAL- an SOFTBAL 

CLINIC 

Op 15, 16 en 17 januari 1993 wordt in zaal TRIPODIA te Katwijk wederom de Europese 

Honkbal en Softbal Clinic gehouden. Wederom is er niet alleen aandacht voor technische en 

tactische kanten van beide sporten, maar komen ook de scheidsrechters aan de beurt! 

In samenwerking met o.a. Major League Baseball International zal worden gezorgd voor 

gerenommeerde instructeurs. 

Via onderstaand formulier kunt u zich alvast opgeven. Doet u dit snel, want de belangstelling 

is, zo hebben de vorige clinics geleerd, erg groot! De inschrijfprijzen zijn in vergelijking met 

de vorige jaren iets verhoogd. Indien uw overschrijving per bank vóór 31 december 1992 bij 

de KNBSB binnen is, behoeft u slechts F. 60,-- te betalen. In het andere geval betaalt u bij 

binnenkomst in gebouw TRIPODIA een bedrag van F . 70,--. Het rekeningnummer bij de 

ABN/AMRO Bank te Santpoort-Noord is 56.28.16.488, ten name van de KNBSB. Wilt u op 

uw overschrijving s.v.p. vermelden: Clinic Katwijk? 

Wilt u niet _yergeten aan te geven of u wilt blijven overnachten? Er zijn mogelijkheden zo 

rond de F. 40, -- à F. 50, -- per persoon per nacht, inclusief ontbijt . Daarbij wordt uitgegaan 

van twee personen per kamer. Inschrijvingen voor overnachtingen zullen in volgorde van 

binnenkomst worden behandeld. Als er méér dan 200 belangstellenden zijn voor de 

overnachtingen, zal waarschijnlijk moeten worden uitgeweken naar iets duurdere 

hotels/pensions. Een reden temeer om tijdig in te schrijven! 

CLUBSEÇRETARISSEN, WILT U A U B VORENSTAANDE INFORMATIE NAAR 
UW TECHNISCH KADER STUREN 12 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buiten land se boeke n 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

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

ooms 

CONSTANT® 

c+ 

administraties v.o.F. 

j.c. ooms 
havenstraatse wal 56 
2871 er schoonhaven 1 

telefoon 01823 - 85324 
k.v.k. gouda: 26573 

administraties , belastingen, loonadministraties 



gediplomeerde anvc contactlensspecialisten 
Brillen & Contactlenzen 

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

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82039 

~'7 1t:ro .... 
Diesel, Edwin, Love, Matinique 

Ciao, N.B. Company, State of Art 
IJSSELSTEIN - KERKSTR. 10 TEL 03408 - 82597 

SCHOONHOVEN - LOPIKERSTR. 47 TEL 01823 - 85337 

labobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

HAVEN 47 - 49 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 82100 



INSCHRIJFFORMULIER 
Ja, ik schrijf in voor de 9e Europese Honkbal en Softbal Clinic op 15, 16 en 17 januari 199 3 

Naam M/V 

Adres 

TelefooMC . werk --- -- -- -

dag maand jaar 

' 
voor het o~~• 
0 Honkbal 0 Softbal 0 Scheidsrechters 

Ik betaal het inschrijfgeld 

0 vóór 31 december per bank (j 60, -) 

0 ter plaatse (/ 70,-) 

Ik maak gebruik van de mogelijkheid voor overnachting 

0 Ja 

0 Nee 

Datum ____ ______ __ _ Handtekening _ ____ _ _ 

Dit formulier voor 31 december 1992 opsturen naar KNBSB, postbus 60, 2080 AB 

Santpoort-Zuid. 

',111' 

Indien mea,-~ zich op willen geven voor de 9e Eurt?J>CSC Honkbal en Softbal Clinic, 

leunt u ex~ ~luijfformulien:n aanvragen bij de KNBSé. 





«m 
KNBSBulletin 

*************** 
BULLETIN no. 76 
d.d. 24-9-1992 
*************** 

Nieuwsbrief van de 
Landelijke P R.-comrnissie 

Koninklijke Nederlandse BasebaII en Softball Bond 
Redaktie-adr~s: Rob van Tuyl. Bartokhof 16. 2402 GE Alphen a/d Rijn. Tel: 01720 - 20453 

Ieder jaar weer beginnen de clubs 
vol goede moed qan een nieuw honk
bal-/softbalseizoen en vaak lees 
je dat het nu dan toch eindelijk 
moet gaan gebeuren. Als je dan 
kijkt naar de "transferlijst" dan 
moet het wel een speciaal seizoen 
worden. 
Echter, reeds na een handvol speel
dagen stapelen de problemen zich op 
en niet zelden wordt "de bond" dan 
als mikpunt gebruikt. 
Natuurlijk, ook "de bond" maakt fou
ten, laat dat gezegd zijn, maar wat 
ontbreekt binnen de KNBSB is een 
zinvolle discussie met maar één 
doel voor ogen: "HOE TILLEN WE HONK
BAL EN SOFTBAL NAAR EEN HOGER 
NIVEAU! 
In dit bulletin een groot aantal ci
taten van spelers, coaches, e.a. om 
eens te laten ~ien hoe bekende figu
ren in honkballend en softballend 
Nederland over bepaalde zaken den
ken. 

*************'~~****************** 
HONKBALCLUBS: !MINDER BUITENLANDERS 
********************************** 
Al geruime tijd wordt gesproken 
over een andere aanpak wat het aan
tal buitenlanders per honkbalhoofd
klassetearn betreft. 
Discussie is natuurlijk of buiten
landers een dimensie kunnen toevoe
gen aan het Nederlandse (club)honk
bal of dat het merendeel bestempeld 
kan of moet worden als "voorbijgan
gers", zoals regelmatig valt te be
luisteren. 
De tijd dat alles wat uit b.v. Ame
rika komt pe~t· initie goed is, 
lijkt achte;~Ji !1• Zo was het laat
ste optreden ' vai'r 'bondscoach Jim 
Stoeckel allerminst een succes en 
enkele Amerikaanse gasten hebben 

het dit seizoen niet kunnen maken 
op de Nederlandse velden met ex-Ma
jor League-pitcher Stan Bahsen als 
voorbeeld. Er is nu zelfs sprake 
van een omgekeerde beweging. Jonge 
talentvolle honkballers verdwijnen 
richting Amerika. Zo zijn tijdens 
het WK-honkbal voor junioren in Me
xico twee Nederlandse talenten bena
derd om naar Amerika te komen, t.w. 

Raymond Hofer en Christian Ruggen-
berg. Overigens zaten er maar 

• 

~..!i:=-Stan 
iwm- overzlJn 
tepnvallende 
pn,atadel dit Id · =~ "Ik heb inderdaad niet gegooid 

mala Ik :r.elfvenvacht had. 
Daarin ben Ik wel teleurge5teld. 
Toch Is mijn verblijf hier vooral 
een enonne culturele ~ng. 
Ik heb alle belangrijke beziens
waardigheden In Nederland 
kunnen zien en Ik ben ook al In 
Dultaland. Belgie en Dencmw· 
kcngeweest." 

liefst 65 !! Amerikaanse honkbal
scouts op de tribune. 
Onlangs vond overleg plaats tussen 
de gezamenlijke clubs uit de honk
balhoofdklasse en het kernbestuur 
van de KNBSB. Op zich al een prima 
zaak, daar er nauwelijks meer spra
ke was van communicatie tussen ener · 
zijds "de bond" en anderzijds de 
VTN (Vereniging Tophonkbal Neder
land), waar overigens Neptunus, 
HCAW en Pirates geen deel meer van 
uitmaken. Het buitenlanqers-regle
ment 'lii#çmq op d~ agen~a ' met als ba
SfS9~4tc~~e dat talentvolle Neder-
1,q~~~ :~~~lers e,erde,r ~~n kans ~oe
ten ~~ijgen om çp het hoogste ni
veau te acteren, hetgeen niet al
leen van belang is voor ~e clubs, 



KN"fiSBuiletin ---------------------'""\ 
maar zeker ook voor het Nederlands 
team. 
Inmiddels is afgesproken dat na a~.
loop van de competitie beide partJij
en zich zullen buigen over eventuele 
reglementswijzigingen. 

************************** 
I.B.A.-CONGRES TE PAMPLONA 
*******~****************** 
Tijdens het congres van de Interna
tional Baseball Association, gehou
den op 22 en 23 juli 1992 in het 
Spaanse Pamplona, is een aantal be
langrijke beslissingen genomen. 

1. -- WERELDKAMPIOENSCHAP HONKBAL 

In 1994 wordt het toernooi om het 
wereldkampioenschap honkbal in Nica· 
ragua gehouden. Het bestuur van de 
IBA heeft toegezegd tijdig met een 
rapportage te zullen komen inzake 
de veiligheid van spelers en offici· 
als, gelet op de politieke situatie 
in dat land. 
Aan het toernooi zullen 16 landen 
deelnemen, die zich kwalificeren 
volgens het volgende systeem: 
a. Gastland 
b. Huidige wereldkampioen 
c. De vijf hoogst geklasseerde lan

den in de PanAm Games 
d. De drie hoogst geklasseerde lan

den in het Europees Kampioen
schap 1993 

e. De vier hoogst geklasseerde lan
den in Azië/Oceanië 

f . De winnaar van de IBA Merit Cup 
1992 

g. De winnaar van de wedstrijd tus
sen de nwnmer 4 van het EK 1993 
en de kampioen van Afrika, als 
er een Afrikaans kampioenschap 
wordt gehouden. Als er geen Afri
kaans kampioenschap wordt gehou
den, dan zal de nr. 6 van de Pan
Am Games deelnemen. 

Dit kwalificatiesysteem wordt al
leen voor 1994 gehanteerd. 

Er wordt gespeeld in twee groepen 
van acht teams, dus speelt elk team 
minimaal zeven wedstrijden. De nrs. 
1 t/m 4 van beide groepen gaan door 
naar de kwartfinale. De winnaars 
daarvan spelen in de halve finale 
en vervolgens worden de finalewed
strijd r n om de eerste t/m vierde 
plaats gespeeld. 

2. - OLYMPISCHE .SPELEN 1996 
; ' 

De IBA gaat er van uit dat bij de 
Olympische Spèlén ~996 . in Atlanta 
12 teams aan het ~~nkb♦ltoernooi 
mogen deelnemen. th dat geval zul
len de deelnemende , teams zich 
plaatsen volgens het volgende kwa
lificatiesysteem: 
a. Gastland 
b. Olympisch kampioen 1992 (Cuba) 
c. De vier hoogstgeklasseerde 

teams in de PanAm Games 
d. De twee hoogst geklasseerde 

teams in het EK 1995 
e. De twee hoogst geklasseerde 

teams in de Asian Games 
f. De winnaar van de wedstrijd 

tussen de nummer 3 van het EK 
1995 en de nr. 1 van het Afri
kaans kampioenschap 

g. De winnaar van de wedstrijd 
tussen de nummer 3 van Azië 
en de nummer 1 van Oceanië 

Het voorstel om een plaats in te 
ruimen voor de wereldkampioen 1994 
haalde het niet. 

-3.- REINSTATEMENT EX-PROFESSIONALS 

Het congres van de IBA ging in prin
cipe accoord met het rapport Pro/Am 
Study Committee inzake reinstatement 
van ex-professionals. Een definitief 
besluit wordt echter pas genomen 
tijdens het !BA-congres in 1993, na
dat het Pro/Am Study committee een 
verdergaande studie heeft uitgevoerd 
De verwachting is dat de reinstate
mentregel straks meer zal omvatten 
dan het (opnieuw) voor nationale 
teams beschikbaar zijn van ex-pro
fessionals die op het laagste prof
niveau in de Verenigde Staten heb
ben gespeeld. 
K.N.B.S.B . -voorzitter Henk den Duijn 
maakt namens de bond deel uit van 
het Pro/Am Stydy Conlmittee dat onder 
leiding staat van de Australiër John 
Ostermayer. 

******************** 
TRAIL BLAZERS OP PAD 
******************** 
De bekende TRAIL BLAZERS gaan 
ditmaal hun promotieactivitei
ten richten op Zwitserland. 
Van 8 tot en met 19 oktober'92 
zal het team actief zijn in 
Chur. 
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Hierna volgt een aantal citaten uit dagbladen 
van spelers, coaches en bestuursleden. Zo maar 
wat uitspraken ten aanzien van wel of geen 
buitenlandse -m.n. Amerikaanse- inbreng,_spon
soring, de situatie rond het damessoftbal en 
opleiding jeugdspelers. 

WEL OF GEEN AMERIKANEN 

Bestuurslid Visser 
van PIRATES 

Volgens Visser is Pirates zelfs 
zontler hoofdsponsor 'budget
tair in staat de huidige selectie 
intact te houden· . "We kunnen 
in dat geval geen Amerik~nen 
aantrekken, maar hebben wel 
voldoende geld om een goed 
standaardteam te formeren. 

PIONIERS 
De ovel'Zl!eSêmbreng bil Mlnol• 
ta Pioniers legt de ambitieuze 
overgangsldasser dit seizoen ze
ker geen windeieren. Voonnallg 
Toronto Blue Jays-mrper Mike 
Yearout verloor tot nog toe 
slechts één wedstrijd (tegen 
NOC), terwijl Poy en~ Aane 
gin, van Aruba, elke week een 
orkaan van slagpweld over de 
Nederlandse honkbalvelden la
ten treklcen. 

NEPTUNUS 
' Hoewel er In d- compe• 

tltle voor de Rotterdam· 
men derhalve nog Jenoeg 
werk le versetlen vall, la hel 
management van de club 
druk doende om hel beleid 
voor de komende Jaren uit 
le zeilen en Yoor het vol· 
gend ■elaoen la hel draal• 
boek al bijna ln,evuld. 
Charle• Urbuua la onlanp 
weer voor een Jaar vulre
legd en voorulUopend op een 
aantal onlwlkkellnren bln· 
nen de bond aal Neptunua 
reen gebruik meèr maken 
van bullenland■e (Ieee: 
Amerlkaanae) ~o~ballen . 

COACH TED ARNOLD VAN 
PIRATES 

Coach Ted Arnold, die zelf een 
mondellnce overeenkomst heeft 
voor volgend seizoen, gaat er
van uit dat hij minimaal over 
vier van zijn beste s~len kan 
b~schikken en wil twee Ameri
kanen halen. 

De selectie zou dan verder op
gevuld moeten worden met jon
geren uit de eigen jeugd
opleiding en wellicht met ceta 
lenteerde •~Ier, van het scha• 
duwteam uit de overgangsklas-
se, Boekanien. "'Een verdere 
inkrimping van het budg et is J 
voor mij niet acceptabel : dan 
kunnen we in Amsterdam geen 
tophonkbal meer spelen," aldus 

SPONSORS 

A.D.O. -
DEN HMG - Honkbalboofd
klasser ADO verkttrt In finan
ciële problemen. Vier gdd· 
schieters hebben dit 1elzoen 
nog niet aan hun verplichtin 
gen voldaan, 

Volgens een woordvoemr 
van de club zullen de Haagse 
honkballers het seizoen gewoon 
afmaken . A.00 mukt een goede 
kans op een plaats in de play
offs, waarvoor de beste vier zich 
plaatsen . 

Door een directiewisseling bij 
de hoofdsponsor lnstall Data is de 
toekomst onzeker . Het contract 
met het automatiseringsconcern 
loopt nog een jaar. Volgens ADO 
heeft deze sponsor wel aan zijn 
verplichtingen voldaan . (ANPI 

PIRATES 
Voor de Amsterdamse ploeg 

lijkt dttlnemen aan de eindstrijd 
van levensbelang. Het contract 
met de sponsor loopt af m wordt 
niet verlengd. Zoader ,eldschle
ter dreigt ttn uittocht van spelers 
bij Plrates. Vla een IUCttSVOlle af. 
ronding van het seizoen hoopt 
coach Ted Arnold ttn nieuwe 
sponsor te lntereaeren. 

Gelet op de smlle selectie zijn 
de kansen van Pintes op een flon
kerend slot minimaal.. 

~TAN BAHNSEN 
Honkb al in Nederland . Bahnscn 

heeft er een duidelijke mening over. 
Hij ziet toekomst voor de sport in dit 
land, maar er moet een hoop verande
ren . ,.Het honkbal in Nederland 
kampt met een belangrijk probleem··. 
stelt hij "astberaden .•• Hier voeren de 
sponsors een belachelijke strijd . Ze 
willen maar één ding : beter zijn dan de 
ander . Iedere vorm van samenwerking 
wordt abrupt van tafel geveegd. Zo 
kom je dus nergens. De meeste spon 
sors haten elkaar. Waarom'' Neem de 

controverse: IU~st'n Kinheim en Nicols. 
Ik heb niets tc~en concurrentie, maar 
het gaat veel dieper . Ze inogcn elkaar 
gewoon niet . Laat st sprak ik een Am
sterdam een man, die ooit manager 
was geweest hij Nicols. "Ik haat de 
Nico Is' zei hij. Ik bc~reep dat niet.·· 

de Haarlemse coach. 
De redenering van Arnold Is 

begrijpelijk. De coach kampt dit 
seizoen met een te smalle basis . 

SOFTBAL 
Met name over het dames· 
softbal is het afgelo
pen seizoen .. veel ,gezegd 
en geschreven. !én aan
tal opmerkingen ·onder
staand geciteerd. 

Coach WALGIÊN v~n de 
vereniqinq TERRÀSVOGELS 

Hrt gaar wd slili;ht r,wt Ml N,-
der/andsl JO/tl1àl. , 
.. Er moet zebtnt pan YmD· 
deren. Het la toi;h,on,i '-h\dlen 
dateenlnmè~ . !=.om
dat het softbal fé wel lcolL 
Van die meldén heb ik ' · • 
pen dat ze'". . . étillielè wed-
strijden ~lllïet"1 de 
week Is dan .. · "1prG· , 
bleem.De&Oli.ilîii_ · · ltitte• 
rugkomen.P.nclè~tl-' 
omlaag. Het zilli illèinaal dln· 
gen waarvoor Ik me wil hu.et. 
ten . 

Ex-bondsbestuurslid 
DRIES DE .~WAAN 
De be:S'fOOl'IOftbella 
tanende. . " en publiek 
zijn vrij unahlem bi bun me-
ning. De ~ -ên de.cinher• 
kenburheld'Vliiide nderllnd
se competlitetn ~ ildderllg-

~~ ,:'8CIII-
dukleUjkhedeil lll hel êompi,d• 
tlebescel :ailén ..... wonlen 
uitgebannen, --dl · . om 
een reguliere en,w,or ~- , 
kmbare~harid dVer 
hand toenélïaitilil)è IQtiBS8 zal 
overstag l'ilïlààin"; hildt het pa-
rool. ,, · ·, 

~ ' .. ' .,, 

•• De boncll..' · t1INè -• zo -.eet ' geld in het lidnlt • ·lil bat softbal"', , 
zegt 0ez-. 11ls,t1Jlenllddatop 
de laatste . . . eJin1 nieS!WJd het 
woord softbal In .. .. .mond heeft 1•no
men. Maar mr.'-· et IOftbll zelf ook 
schuldi1 a■n; De~ Il )cennelijk niet 
krachti1 ~.~ _c:a"bele mensen 
naar voren fa ~~\ten. 

Assisteh~cbáêti Neder
lands sof~lteam 
PETRA G0ÈDlt00P 

Aiaillcal-èOldi . Peri .Goed· 
koop, eea Olld_..,.taw, bid na 
alloop krlllet if 0,uiit: Dt 
ploe1 milt •PM-_dil bij .:lju 
YIII 1prcltCII _liet äfil ell lle( = 
opvrelen. Zit tlllièU• rilel 
doorlopen opa ; la liet lliaperk 
komen en dM CÛI •11 1n benpt 
verkopen. De Dlóet - tl 1am. 
had geen blaf."7.i lii daudoor 1•· 
woon afcetn,efd ~ !talie." 



cm 
KNBSBuiletin ---------------------""' 

(vervolg sottbal) BUSSUM - De liedjes, die zijn het ergste. Berg je als een dug-out 
vol vrouwen de medespeelster aan slag aanmoedigt . .,De herdertjes 
lagen bij naaaachte, zij lagen bij nacht bij het vuur, daaaaar hoorden 
zij engelen zingen, HCAW. HCAW." Het gekrijs, goed bedoeld maar 
een reden om nooit meer naar een softbalwedstrijd te gaan, moet tot 
ver buiten Bussum 1e horen zijn. De ongeveer zeventia toeschouwers, 
merendeels vaders. moeders en vriendjes, reageren niet . Ze zijn het 
i:ewend. 

************** * 
OPLEIDING JEUGD 
*************** 

MIKE BAKER 
(coach NICOLS) 

Het groouie "probleem Ja dat -
te weinla lllirb apelen op de 
benk he6bea zitten. Zoala van
dU& Ik bid er al eerder û ge
hulél - worden, maar de 
coach hoope dan toch dat je «· 
over heen mmL Omdat er niets 
achter-zit. .. 

Te W\!lnlg mensen, Mike Ba
ker klugdë er al eerder over. 
Zl)n aelecde telt lnmlddela zn. 
tien 'bodlel', maar er-zijn te 
weinig bnjen - banden om 
Nk:ola over de dooie punten 
heen te helpen. 

MÖNCH S O F T B A L L 

BASEBALL GALA 

EN 

Het Mönch/KNBSBgala van 
november 1991 in Claus 
Party House (Hoofddorp 
krijgt nu definitief een 
vervolg. 

Het bestuur moet zich reJliscrcn. 

~

at hel niet langer alleen moet opbok
n tegen aartsrivaal Levi's!NeplU
us. maar ook tegen de stadgenoten 
KB/Feyenoord en SportNe(I 
DC'86. De laats1e twee clubs luk

Op VRIJDAG 6 NOVEMBER'92 
vindt dit evenement v o or 
de tweede keer plaats en 
alles zal in het teken 
staan van de hoofdklasse, 
dus honkbal, darnessoftba 
en herensoftbal. 

k Eind september zullen ui 
nodigingen worden verzon 
den naar in ieder geval 

tor, alle spelers en speel
~~~v~o~~.,.,;;~,;-.~;,,.;..;.;;.;.;... sters, coaches, scheids

at aa1s1e. et op e, en van eigen rechters, scorers, beoor 
jeugd, kan van Sparta niet worden ge-
zegd. Ongeveer vijf jaar geleden be- de laars, etc. , etc - Er 
sloot het toenmalige bestuur de jeug- zullen ca. l. 400 ui tnodi 
dafdeling op te heffen. Alle)eu11dlcden gingen verzonden worden 
ontvingeneenbriefje,waarinzijtever- en gerekend wordt op een 
slaan kregen dat zij vrij waren om te 10 0 
gaanentestaanwaarzijwilden. Daar- volle zaal met ca. 1. 
na werd weliswaar weer een peanut- aanwezigen. Het is dan 
afdeling{voordejeugdonder IOjaar) ook zaak dat iedereen de 
opgestart, maar door de omwikkelin- antwoordkaart correct in 
gen die zich nu aandienen. kan en mag 
Sparta niet het geduld opbrengen om gevuld en snel retour
opde eventuele doorstroming van dat neert. 
talent te wachten. Plaats van handeling h e t 

******************** JAARBEURS-CONGRESCENTRUM 
* OM IN TE LIJSTEN* te Utrecht . 
******************** De diverse prijsuitrei -
Stan Bahsen (47-jarige kingen vinden plaats in 
ex-Major League-pitcherleen pas verbouwde en op-

~«:"C:~ nieuw gedecoreerde zaal 
..1.ljlellenlanpelkaarheen.Het en na afloop van dit ge-
Ujktwelofzijeenhekelaanel- deelte is Ïftd~reen welkom 
bar hebben. Laatdeapelers in de grote · foyer waar 
noumurblnnendeUJnenmet een band live music ten elkaar het p,,wc:ht un gun. De 
dublmoetenaamenuneen gehore zal brengen. 
~doel-· 



BARTHOLOMEUSDAG 26 SEPTEMBER 1992 

Ik, als niet-Schoonhovenaar, heb geen idee wat 
Battholomeusdag nu precies inhoudi. Maar ~~n 
ding is zeker, het weer zat mee en het ·was ge
zellig, dus het kon niet kapot. 
Omdat Spomuza jubileerde werd ons gratis een 
kraam aangeboden, dit betekende dat de kosten 
van deze dag nooit hoog konden zijn. Daarom 
besloot ik om deze dag in het teken van de 
ledenwerving te zetten. Gewapend met knuppels, 
ballen, een catchers-uitrusting en een vlag 
trokken we ten strijde. In het begin zat het 
even niet mee, want de heer Hagens van Spomuza 
dacht dat de Mets een hockeyvereniging was! 
( hoe komt 'ie daar nou bij? ) Dus er stond 
geen kraam, maar die was er binnen een half uur~ 
Toen kon het beginnen, we hebben ( vooral ) 
jeugd laten slaan tegen een bal die door een 
koord tussen twee bomen niet in de haven kon 
belanden. Na een dag van uitdelen van informátie 
en het beschadigen van een knuppel gingen we 
tevreden naar huis. 
Dat dit terecht was bleek op de familiedág; toen 
kwnmen al twee jongens proberen hoe leuk honk
en softbal is. 
Ik wil in dit stukje gelijk de volgende mensen 
voor hun medewerking bedanken; Bianca Krebbekx, 
Eger Bosch, Michael Martina, Dani~lle van Riet, 
Christa Holleman, Trevor Oosterling, Diederik 
de Vink en Marco den Boer. 

Mirjam Versteegh. 
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% Hoe krijgt men twintig Nederlanders in een 
Fiat Panda? Door er een kwartje in te gooien! 

t Opa ,( 83) zegt tegen oma ( 82) ; "We zijn van
qQ,~g , zestig jaar getrouwd, waarop kan ik je 
trakteren?" Oma; "Een chocolade-ijsje met 
sl ,a.groom. 11 "Dat ga ik gelijk halen, 11 zegt 
opa. Oma: "Schrijf dat nou even op Jan, 
anqers ben je het bij de hoek al weer verge
ten." Opa, nors; "Wat vergeten? Ik ben onze 
trouwdag toch ook niet vergeten?" 
E~n half uur later sloft opa binnen met een 
z&,k patat. Zegt oma; "Zie je wel dat je het 
vergeten bent!" Opa; "wat vergeten?" Oma; 
De MAYONAISE!" 

% Ma11. tegen zijn huisarts; "Dokter, kan het 
,kwaad dat ik drie billen heb?" Arts; "Abso
luut niet. Dat is juist iets om trots op te 
~iJn. Vermoedelijk heeft u ie t , ::lat niemand 
op d;eze aardbol heeft!" 
De man weer helemaal blij, stapt in de tram 
en zegt, nog wat jolig, tegen een medepasa
gier; "Wist u dat wij samen VIJF billen 
hebben?" 110h ja?" zegt de aangesprokene, 
"heeft u er dan maar één?" 

x Een Keniaan stapt in Bergambacht op de bus 
en de chauffet,r vraagt; 11Waar moet u heen? 11 

"Naar huis." Chauffeur; "Dat is dan 1500 
strippen meneer!" 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albrecht Beyllnggracht 44 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82566 

SfGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 
Telefoon 01823 - 82288 

9~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823 - 86768 

De GROOTSTE 
speelgoed-speciaalzaak 

van de 
KRIMPENERWAA~D .,,,._.,..,,.~ 

,,be oveukant" 
~I-

j 
.. "!: 

.ii~~~~ 
'J. 

de ruijter 

~ 
PAPENDRECHT· Brederodelaan 116 (De Meent) 

SLIEDRECH'f Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopikerst raat 2 

a. van en(jelen 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 83140 b.g.g. 85130 

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 
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LEON & CORINE MOOR 
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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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SPEEL NOOIT EEN UITWEDSTRIJD !!! 

De eerste aanzet tot dit stuk kwam tot stand door het feit dat ik laatst een van de 
vele bekendi Nederlanders in Amsterdam tegen kwam en wij in "Paladium" onder het 
genot van è.en borreltje aan de praat raakte over (top)sport gecombineerd met de 
facette11 van het dagelijksleven. Iedereen zal hem waarschijnlijk wel kennen van de 
voetbalwei;eld. Een van die voetballers die in de jaren "80 zeer bekend was en nog 
steeds is, nap,elijk de ex-Ajax speler Johnny Rep. 
Tevens draag ik dit stuk op aan Hin Velenturf, die zoals hij zelf zegt: "veelal discus
sieert over het zin van het leven" . Hin, misschien heb je hier wat aan !!! 

Leuk zult u zeggen, interessant, maar wat doe ik ermee; welke lering kan ik trekken 
uit bovengenoemde betiteling? U weet nu eenmaal dat je in een eerlijke competitie 
zowel uit als thuis tegen elke tegenstander moet spelen. fk geef toe, daar zit wat in, 
maar de vraag die mij tijdens het gesprek bezig hield i~: "hoe kan het dat er zulke 
grote verschillén kunnen ontstaan". 

t 
Bij honk- en softbal zijn de velden niet even groot en dat kan voor bepaalde slaglie-
den en werpers een voordeel opleveren. Bij tennis bijvoorbeeld is het verschil tussen 
gras- en gravelspecialisten aanzienlijk groot en zelfs hij basketbal! kan de veerkracht 
van de vloe .r b.epaalde voordelen opleveren hij ( top )sporters. 

Maar zijn deze verklaringen nu voldoende om de eindstanden in de compet1t1e te 
begrijpen? Velden zijn ongeveer even groot, grasmatten verschillen wel, maar worden 
niet speciaal geprepareerd. Scheidsrechters worden soms ook verweten een "thuisflui
ter" te zijn, maar deze argumenten zijn niet afdoende om het gehele verschil in de 
competitie t~ verklaren. Nee, volgens mij moet het verschil mentaal zijn, moet 
gelegen zijn in de "mysterieuze" krachten in de sportwereld. En daar, in die krachten, 
zit naar miJp mening en de mening van Johnny de lering die men kan trekken uit de 
sport. 
Want waarom zou het voor u niet gelden, hetzij individu hetzij in een groep, wat wel 
geldt voor iemand die topsport beoefend in de atletiek of een groep van zestien 
beroepsvoetballérs? Mensen die groot zijn gebracht om een ding goed te kunnen: in 
teamverband of individueel te winnen . Die bovendien dag in, dag uit, soms jaren lang 
achter elkaar gevormd en beïnvloed worden om dat ene doel te verwezenlijken, die 
begeleid worden door professionals en dan toch hele magere resultaten behalen in 
een uitwedstrijd. 

Ligt dat nu alleen aan het thuispubliek dat de uitclub on zeker maakt? Het zal 
ongehvijfeld soms zijn invloed hebben, maar ik kan mij niet voorstellen dat dat het 
hele verhaal is. Veeleer moet er iets extra's aan het thuis spelen zitten. Jets dat een 
beetje meer rust en zelf vertrouwen geeft. 1 let feit wellicht dat je niet hoeft te reizen, 
in je eigen kleedkamer je schoenve1ers kunt vastmaken, gezeten in een vertrouwd 
hoekje; dat je daar ook je laatste instructies krijgt en in de pauze een kopje the~ van 
een bekende. Kortom het is "jouw" veld, jouw omgeving waarin jij je vertrouwd voelt. 

:i'-,: En dat leve,rt nu net dat voordeeltje, die onzichtbare kracht die zo vaak het verschil 
tJ,.::~hepaald tussen winnen en verliezen. 
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Welke lering kunnen wij hieruit opmaken? Ik denk dat dit er . tW'à~;'~jh. Als er 
belangrijke zaken op het spel staan en je bent niet geheel zeker vàn Jf tk~k, probeer 
dan een thuiswedstrijd te spelen. Houd bijvoorbeeld dat moeilijke _ ii~P.,t~kpp èîgen 
terrein. Waar jij bepaald wie waar zit; op welk moment de toon ·vifil' h:èt. gesprek 
overgaat van wellevend naar serieus, wanneer de koffie voor de · iftbê~t welkome 
onderhreking kan zorgen. Kortom waar jij de thuistroeven in handen '·h~bf. 
Als tweede : denk goed na voordat je al je argumenten in een keer in de strijd werpt 
in een felle discussie of je hele hebben en houden inzet op een investèring, welke zich 
nie t afspeelt op het thui sfront, wa11t ook meestal daar spelen conèi.frrenten een 
thui swe dstrijd . 
Als de feiten en/of pluspunten 11iet ge heel duidelijk zijn hoven die van u zelf en/of 
anderen op locaal terrein, denk dan in ieder geval nog eens goed na, want misschien 
ligt de hal op eigen terrein wel dichter bij het goal. · 

Biedt het spelen van een thuiswedstrijd een garantie voor succes? Z!:lker ,niet, zoals 
Jolrnny zei:" zelfs Bayern Munchen liet thuis nog vier punten liggeh, IJ1aar helpen 
do e t het zeker". 

Iedereen kan in de sport facetten herkennen dat in zijn dagelijks leveri tetugkeert. 
Zowel in sport als daarbuiten zijn er elke keer weer mensen die, hetzij IüdlVidueel of 
in een groep, willen presteren . De sport heeft echter het voordeel dál resultaten -
succes of falen - onmiddellijk meetbaar zijn . Aan het eind van een wdfüfijd of een 
competitie zijn er winnaars en verliezers en het zijn meestal de winnaats dlè vertellen 
hoe zij het resultaat behaald hebben en hoe zij met medespelers en tegenstanders 
omgingen. 

Een ander e vraag die mij intrigeerde en die ik stelde aan Johnny is : "Welke facetten 
spelen een belangrijke rol bij het nemen van een hepaalde stelling en het nemen van 
hepaalde keuzes". Hij specificeerde deze als volgt: 

Leiderschap: leiders leven in een viskom, voor iedereen zichtbaar en veelvuldi
ge van beschouwing , worden automatisch gevolgd door medestanders, maar 
wat mogen wij van hun vragen? Een vraag waarop ik niet inspring, anders 
wordt het stuk te lang; , · .. , 
Strategie: indien wij een goed plan hebben getrokken en de ju~te . in~nsen op 
de juiste plaats staan en op het juiste moment toeslaan is dé .kans op succes 
maximaal. Dit kan uit era ard ook individueel; 
Opleiding: investeren, überhaupt, is vooruitzien en dat geldt heel speciaal wat 
betreft. inspir e ren, hege le iden en waarderen van en plaats maken voor aanko
mend talent; 
Teamwerk: allen voor allen, met elka:1r, meer zijn dan alleen maar een 
opgetelde som; 
Omgeving: geeste lijke ontwikkelingen en/of maats chappelijke ontwikkeling. In 
hoeve rre is dit wat je overkomt of heeft elk van ons een eigen ·verantwoor
de lijkheid in de maat schappij e n op welk terrein ; 
l\lotivatie: wat maakt de winn:wr en de verliezer. 
Wil: talent is aang eboren; je hebt het of je hebt het niet. Maar binnen de 
grenzen, die dat talent stelt, is ied er van ons in staat het maximale uit zichzelf 
tt' halen . De voorwaarde is de "ik wil geest". 



Mensen idemificeren zich me t hun succes, nemen hen als vtHHhedd, volgen hun 
richtlijnen . Hun positie wordt benijd door anderen, die fronta ,tl of in het geniep 
proberen die positie over te nemen . Is het wel leuk om zo te leven vroeg ik aan 
Johnny. Hij antwoordde: "Nee, succesvolle mensen leven in een zaamheid, worden te 
allen tijde in de gaten gehouden en worden voor zien van commentaar" . Zoals ik al zei 
leiders leven in een viskom. De vissen zijn fraai van kkur en hebben mooie staarten . 
Zij zwemmen statig rond en laten zich bewonderen. Tot er eentje schade oploopt en 
zich bezeert. Dan blijkt de kom gevuld te zijn met piranha's en het slachtoffer wordt -
terecht of onterecht- opgegeten . De kijker geniet , want enig scnsatiewcht is niemand 
vreemd. De wetten va n de natuur en ook de menselijke zijn hard en meedogenloos. 
Er is geen ruimte aan de top voor "loosers" . 

Citaat van eerste-honkman Keith Hcrnadcz van de New York !\Iets, de winnaars van 
de World Series 1986, hierover: "Everybody thinks, becausc you make a lot of money, 
that you have a loek on happiness . li 's not truc .... I most fcar bor edo m and lonelin ess , 
life after baseball.... I don't want to be a 50-year-old gu y sitting and drinking beer in 
some pick-up bar with younger people". 

1 Ie t was al laat en het gesprek liep naar zijn eind toe. Johnn y stelde de vraag: 
"Verleden keer vertelde jij dat je coach bent van een dames sof tbal team, welke 
aspecten van deze ervaring gebruik jij bijvoorbeeld in je werk"? Goede vraag en na 
een tijd denken zei ik:" Geloofwaardigheid is voor mij een van de be langrijkste . 
Geloofwaardigheid ontstaat niet vanzelf, het moet groeien en moet steeds weer 
bevestigd worden in het dagelijks leven, hetzij in je werk, hetzij privé. In de tweede 
plaats door leiding te willen geven, verantwoordelijkheid durven nemen. Om andere 
vertrouwen te geven is zelfvertrouwen een vereiste. In de derde plaats door achter je 
eigen beslissingen te staan. Alle fouten die gemaakt worden zijn van mij, als je het 
goed bekijkt, daartegen staat natuurlijk wel dat indien mensen opdrachten niet goed 
uitvoeren en niet de nodige "scherpte" in hun spel en/of werkzaamheden leggen er 
moeilijkheden kunn en worden verwacht. H e t geloof in je eigen boodschap; deze 
kunnen en willen uitstralen. He t is niet nodig , heb ik gemerkt, dat je alle vragen 
beantwoord of voor elk probleem een kant en klare oplossing hebt. Een beetje 
intellectueel mens verwacht dat niet en zijn in feite vaak opgelucht dat ook de leiding 
niet alles weet, maar wat zij niet accepteren is passiviteit; het niets doen als er 
belangrijke vraagstukken op tafel liggen . De boodschap moet dus actie teweeg 
brengen en richting geven aan het hand e len van anderen, met andere woorden 
geloofwaardigheid en duidelijkheid" . 

l let laatste punt dat ter discus sie kwam en de vraag die wij elkaar wederzijd s stelde 
was: "Welk gedragspatroon houd je hiervoor aan" . 
Beide kwamen wij tot dez elfde conclusie. Ee n succesvo l pers oo11 is nie t a.irdig . 
Vreemd, zult u zeggen, waar slaat dat nu weer op? Ee n succ esvo l iemand is in het 
echt niet aardig of vriendelijk. Hooguit wekt hij de indruk op. Johnny zei :"Je moet 
goed begrijpen; "wij" zij niet zac .ht of lief. Wie zacht of lief is, zit op kantoor, of geeft 
interviews". 
Citaat van honkbal coach Leo Durocher: "Nice guys finish last" . 
Het probleem van altijd aardig zijn is dat er, ook onder normale omstandigheden 
wanneer er geen sprake is van een crisissituatie, gauw misbruik van wordt gemaakt 
Herrinnert u zich nog die "aardige" leraren op de midd e lbare school, die -het was 
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misschien niet eens zo slecht bedoeld- kapot werden gemaakt door een bravoure
klas ? leder van ons kent wel een voorbeeld. uiteenlopend van het financieel leegzui
geri van bejaarden tot het afbranden van panden in verband met de verzekeringsgel
den. Neem nu bijvoorbeeld de honkbal wedstrijd tussen METS heten 1 en de 
SAI NTS. Onze heren zijn correct totdat ze een"schop" krijgen. Zè wachten tot het 
mom ent dat de scheidsrechter het niet ziet en proberen een honkloper net even iets 
hard er uit te tikken op gezichthoogte. Is dat nu mooi? Zeker niet. Het is niet sportief, 
past niet binnen de spelregels noch de bedoeling van het spel. Maar al speel je een 
beetj e op niveau , hetzij qua sport, hetzij in het dagelijks leven, dan wordt er over je 
hee n ge lopen of althans dat tracht men, ref. aan de viskom. 

Zoals Johnny zei: "ik voetbal om te winnen en de consequentie daarvan is -niets 
persoonlijk bedoeld- dat jij verliest. Daarvoor is een wat harde, zeg maar onaardige 
opstelling nodig. Als er iemand dwars ligt dan zorg je er gewoon voor dat hij/zij eruit 
ligt, dan speel je hem bijvoorbeeld op een rotte manier aan. Het kost me af en toe 
wel wat moeite om zo te denken, maar dat leer je wel". Het is gelukkig niet altijd 
nodig om tot een dergelijke actie over te gaan en altijd "on-aardig" te moeten zijn en 
daarna tot een corrigerende actie over te gaan, maar als het nodig is, moet je niet 
aarzel en, het plan trekken en toeslaan. Als je succesvol wil zijn moet je Jezelf harden, 
voorbereid te zijn om terug te slaan indien je onheus bent behandelèt Mensen, of het 
nu topsporters , ambtenaren, ministers of een secretaresse is, respectë ~ n fatsoen en 
accepteren dat het soms nodig is om niet aardig te zijn. Succesvolle mensen zijn niet 
aardig, maar wekken hooguit de indruk op. 

' i:; 

In principe kan ik zo uren door blijven schrijven, want dit onderwerp intrigeert mij 
verschrikkelijk. Ik hoop alleen maar dat u er iets aan heeft gehad, in iedergeval ik 
zeker. Misschien een te zwaar onderwerp voor dit clubblad, maar aaq de andere kant 
heeft he t met sport te maken en kan een ieder een bepaalde lering uit dè sport halen, 
hetgee n ik zeker doe en gebruik voor mijn dagelijkse praktijken. 
Uiteraard zal ik Johnny nog wel eens tegen het lijf lopen, aangezien ik weleens met 
zijn do chter (gna gna gna) ga stappen, wie weet volgt er een vervolg. 

Ik zeg maar zo, ik zeg maar niets meer ................................. . 

Toed e loe de mazzel, 

Uw psychiater, 
7ifl "{)/', 
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Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82278 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showroom geopend: 
Dinsdag, woensdag en donderd ag 

van 13.3 0 tot 18.00 uur 

Vrij dag van 13.30 tot 2 1.00 uur 

Zate rdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verde r op te l. afspraak 

Haven 36 tel. 01823- 82334 
b.g.g. 83219 

Voor uw 
gehele interieur 

Loplkerstraat 18 - Schoonhoven - Tel. 01823 - 83783 

-'f PARTY'S 

.~ BRUILOFTEN 

-'f DINERS 

-'f ZAKENLUNCH 

VERHUUR 
AANNEMERSMATERIEEL 

BOUWKRANEN EN LIFTEN, 
STEIGERS EN BEKISTINGEN , 
PERMANENTE EN SEMI-PERMAN ENTE 
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 

[ÎlÛ ~~~~~äkg~ETN~~ ~ Lekdi jk Oost 21, 2861 GA Bergambacht 
Telef ax 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 
·GE LOOMAN 
Haven 58 - Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82426 

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

11QUICK PRINT" 

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 



geboren 

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van 

Martin 

11 augustus 1992 

Tineke Hartvelt-Oudshoorn 
Max Hartvelt 
Els, Frank en Erik 

Zernikelaa11 6..f 
2871 LN Schoo11hove11 
Tel. 01823 - 83376 

SPORTZAAK BEN SLOOF IN DE KOESTRAAT HEEFT NOG 
VERSCHILLENDE WEDSTRIJDTENUE'S: T1 SHIRTS 

BROEKEN 
JACKS 

DUS ALS JE WAT NODIG HEBT~ GA DAN EERST DAAR 
KIJK EN! ! ! 

Oplossin g Wie ben ik? : Marco den Boer. 

-------- ---- - -- ---- ---- -- -- ----- 2~. 



W()l~l)T ()()K LIi) V/\N 
HC)NK -un S()FTf 3/,L 

VEl~EN IGI NG 

Voor meer informc1tie: 
ERIK Á.UGTE/\J 

OF HETTY K. 
TEL.: 85559 
TEL. :86008 ··•. 



SP!CIALITErTEN 
RESTAURANT 

lwt(ÎJ_. ~"-- :,· 
~ -, 
PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur. 

Haven 14 - 16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2618 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

AUIOBEDRIJFCATSBURGB:V. 
BERGAMBACHTERSTRAAT 5 

SCHOONHOVEN, TEL: 01823-83777 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
-opticiën oogmeetkundige o.v. contactlensspecialist anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 82412 

~rant vanWliet 
voo r al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3 - 5, Schoonhoven Telefoon 01823 - 85875 



BEN 
SI.OOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 82380 


