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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 

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 IGDI.___I __ _____, 
off. Ford-dealer, C.G. Roosweg 4, 2871 MA Schoonhoven, telefoon 01823-(8)2866 
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Mr. 6 Decemb e r 1992. 

Opribhtingsdatum; 15 apr il 1983. 

Restuur; 

Voorzitter Hans Maerte n 
Iepenpad 24 
Tel.01823-84875 

Vic e -voorzitter Erik Lugten 
Leeghwaterstraat 100 
Tel.01823-85559 

Secretaris Hetty Kaasschieter 
Alb.B ey linggracht 22 
Tel.01823-86008 

Penningmeester Tineke Hartvelt 
Zernikelaan 64 
Tel.01823-8 33 76 

Wedstrijdsecretaris Ronald Neven 
Vlisterweg 13b 
Tel.01823-82808 

Be st uursleden Michael Martina 

Er e lid 

en 
Ap van de Heuvel 

Marjolein Verhoef 
Montignylaan 1a 
28 71 ae Schoonhoven 

FeJicia Oosterling 
e n 

Dani~lle van Riet 

Winston Sa lomon 



Een terugblik op het afgelopen jaar zeg t ons 
dat we een goed en sportief jaar hebben gehad. 
Diverse teams hebben goede resultaten behaald 
en zullen het komend j aa r nog zeker van z ich 
lat e n doen spreken. 
Wat b e treft het led e n aantal; dit is i n s tij
g e nde lijn, ondanks onze winterstop. 
De zaaltrainingen gaan van alle teams in 
januari weer va~ start, ook het nieuw opge
richtte veteranen-t e am zal aan deze trainingen 
d e e l gaan nemen. 
Verder spreekt het bestuur de wens uit dat ook 
1993 een voorspoedig en sportief jaar v oo r 
onze vereniging zal zijn. 
Wij wensen U en de Uwen prettige fee s tda ge n en 
e en v oo r s poedig 199 3 t oe. 

De voorzitt e r; 

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 21.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

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

Voor uw 
gehele interieur 

Loplkerstraat 18 - Schoonhoven - Tel. 01823-83783 

)f PARTY'S 

. )f. BRUILOFTEN 

)f DINERS 

)f ZAKENLUNCH 

VERHUUR 
AAN N EM ERSMATERI EEL 

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 

[J~ MATERIEELDIENST 

~ ~~~2~M~~~~!m~~ 
Telefax 01825-3480 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 87192 

DE STADSHERBERG 

Opweg 2a - Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82330 

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

EET SMAKELIJK. 

~ KEURSLAGER 

~ ~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 

UIT (de Kunst) 

goed 
voor 
u 

Lopikerstraat 44 - 44a - Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 84767 



REL7RKTIE 
Dit is dan weer het laatste clubblad van 1992. 
Het komende jaar, 1993, wordt een belangri,ik 
jaar voor de Mets. Het veld wordt dan officieel 
geopend en de kantine moet dus voor die tijd 
wel klaar zijn. Als je even tijd hebt, help 
hier dan aan mee. Je kunt aan een van de be
stuursleden vragen wat je zou kunnen doen. 
Denk niet; "Dat doet een ander wel", maar help 
als je kunt! 
In dit clubblad ondermeer de indeling van de 
zaal trainingen. 
De redaktie wil jullie hierbij fijne kerst
dagen toewensen en hopen dat 1993 een goed 
jaar voor jullie en voor de Mets zal zijn! 

De redaktiemeiden. 

COPY VOOR VOLGEND 

INLEVEREN 

MAAR'l' 1993. 

3. 



1992.. 

SOFTBAL 1 Ze klasse 

Wedstr. w G V 
- - --·-·-·-·-·- -· -- - ·· --••··-· - ------- ...... . 

1. ATLANTA STARS 14 13 0 1 

2. D.Z.B. 14 9 1 4 

3. METS 14 9 0 5 

4. KICKERS 14 8 0 6 

5. ROWDIES 14 6 1 7 

6. STAGS 14 7 0 7 

7. WIZARDS of BOZ 14 2 0 12 

8. ISLANDERS 14 1 0 13 

• niet op komen dagen - 2 punten. 

UITSLAGEN METS : 

KICKERS - METS 3 - 11 

METS - D.Z.B. 7 - 17 

ATLANTA STARS - METS 14 - 7 

METS - ISLANDERS 15 - 10 

METS - W.O.B. 16 - 4 

STAGS - METS 9 - 11 

ROWDIES - METS 6 - 19 

METS - KICKERS 9 - 10 

D.Z.B. - METS 13 - 15 

METS - ATLANTA STARS 0 - 16 

W.O.B. - METS 0 - 21 

METS - ROWDIES 4 - 11 

METS - STAGS 6 - 3 

J./. ISLANDERS - METS 4 - 14 

PUNTEN 

24 te 

19 

18 

16 

13 

12 * 

2 * 
0 * 



HONKBAL J Stan daardklasse : 

Wedstr. \.J G V PUNTEN 
.. - -· .. ·- --· - - - - -· --· ... -- - - - ---- ---

1. BLUE STARS :zo 15 l 4 31 

2. FENIKS 20 14 () 6 28 

3. BATTERS 20 13 2 5 28 

4. SAINTS 20 7 3 ]() 17 

5. METS 20 4 2 14 10 

6. BLIJE IIITTERS 20 3 () l 7 ó 

UITSLAGEN METS : 

METS - St\lNTS 4 -- l(l 

FENIKS - METS 22 - 12 

BLUE STARS - ~mTS 1 l - () 

METS - BATTEl{S 14 -- 1 <J 

BLUE IIITTERS - METS 7 - 2l 

METS - BLLIE lllTTERS 16 - 6 

SAINT - METS 2 - 5 

METS - FENIKS 4 - 16 

METS - BLUE STARS 7 L1 

BATTEl~S - METS 1 t, --

BLUE HITTERS - METS lU -- ó 

METS - SAINTS 4 - t, 

BLUE STARS - METS 23 - u 
METS - BATTERS 3 - LS 

METS - FENIKS () - 1 (J 

SAINTS - fvl!i:TS Il - 5 

METS - Il Lil E STAl~S 6 - Il 

METS - BLI Il·: III'l'TERS 11 

FENIKS - METS 15 -- 8 

BATTERS - METS 14 -- 11, 5. 



HONKBAL JUNIOREN 

Wedstr. w G V PUNTEN 
- -- . --· -·- ·- . 

1. GOPHERS 15 12 1 2 25 

2. FEYENOORD 15 12 0 3 24 

3. SPIJKENISSE 15 7 1 7 15 

4. METS 15 7 0 8 14 

5. BRAVES 15 3 0 12 6 

6. EUROSTARS 15 3 0 12 6 

UITSLAGEN METS 

EUROSTARS - METS 3 - 21 

METS - FEYENOORD 7 - 11 

EUROSTARS - METS 8 - 14 

GOPHERS - METS 10 - 0 

METS - BRAVES 14 - 13 

METS - SPIJKEISSE 17 - 8 

METS - GOPHERS 3 - 14 

METS - EUROSTARS 13 - 14 

METS - SPIJKENISSE 14 - 7 

FEYENOORD - METS 12 - 6 

BRAVES - METS 3 - 12 

SPIJKENISSE - METS 14 - 7 

GOPHERS - METS 11 - 2 

METS - FEYENOORD 8 - 31 

BRAVES - METS 8 - 13 

6. 



Victor is vader geworden van een drieling en 
aan elke vriend die langs komt toont hij trots 
zijn kroost. Op een dag komt Bertus, een ver
woed honden-fokker, op bezoek. Bertus bekijkt 
de drie aandachtig en zegt dan; "Als ik u was 
Victor, zou ik de middelste houden!" 

Onderwi.i zer tijdens de rekenles; "Let eens 
goed op Fritsje. Als ik jou zes konijnen geef 
en daarna nog eens drie, hoeveel heb je er 
dan?" 
11Elf, meester." 
11Fritsje? je hebt niet goed opgelet. Zes en 
d r i e i s. to c h geen e 1 f? 11 

"Nee, maar we hebben er thuis al twee meester!" 

Een vrouw wandelt in het park en merkt dat ze 
achtervolgd wordt. Ze gaat sneller stappen 
maar dat doet de persoon achter haar ook. De 
vrouw kijkt of het een roan is. En ja hoor, het 
blijkt een man te zijn. Ze stopt, draait zich 
om en vraagt; "Waarom volgt u mij?" 
De man zegt; "Nu ik u goed zie vraag ik mij 
dat ook af!" 

Een kikker komt bij de melkboer binnengesprongen. 
De melkboer vraagt: "Wat wenst u?" De kikker 
antwoordt; "Kwàààrk" 
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Nieuwsbrief van de 
Landelijke P.R.-commissie 

KNBSBulletin 
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 
. f . ; ,' ; ' ' • ; j 

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

De 6e wedstrijd in de World Series 
was honkbal op z'n best. Spanning 
tot en met de lle inning. Een uit
zinnig publiek en fraai camerawerk. 
In dit bulletin veel aandacht voor 
een nieuwe aktie van de Nederland
se Sport Federatie met als doel 
het versterken van de clubkas van 
de verenigingen, zeker als tal van 
clubs geen sponsorinkomsten -meer
hebben. Over sportsponsoring is de 
laatste tijd toch al veel te doen 
en we gaan eens kijken naar wat 
berichten uit.de verschillende bla
den. 
Verder nieuw KNBSB-promotiemateri
aal op stapel en wat korte berich
ten. 

**************************** 
NSF-KORTINGSAKTIE VOOR CLUBS 
**************************** 
Op 1 maart 1993 start de Nederland
se Sport Federatie met een consu
mentgerichte KORTINGSKAARTAKTIE om 
hiermee verenigingen in staat te 
stellen geld voor hun eigen clubkas 
te gene r eren. 

Op de NSF-korti ngskaart staan 15 
coupons van evenzoveel deelnemende 
bedrijven; 3 coupons zijn reeds 
voorbedrukt met 3 landelijke spon
sors die de NSF reeds heeft weten 
over te halen om aan deze acktie 
mee te doen; 12 coupons worden be
drukt met lokale sponsors. Sportver
enigingen verkopen de NSF-kortings
kaart voor f 10,-- per kaart aan 
consumenten. Tegen inlevering van 
een coupon krijgt de consument bij 
het op de coupon vermelde bedrijf 
een korting bij aankoop van bepaal
de produkten of diensten. 
Dit heeft voor alle betrokken par
tijen voordelen : 

*CONSUMENTENkunnen tientallen gul
dens korting krijgen door f 10,-
te investeren in een NSF-kortings
kaart ; 

*BEDRIJVENkrijgen veel extra klan
ten en vergroten hun naamsbekend
heid; 

* VERENIGINGEN ontvangen de op
brengst van de verkoop van de kor
tingskaarten. 

Door de NSF wordt een z.g. paraplu
campagne georganiseerd waarmee aan 
de aktie landelijke bekendheid wordt 
gegeven. Door gebruik van logo en 
character van de aktie kunnen vere
nigingen aan hun uitingen een uni
form karakter geven. 

De NSF heeft een verenigingspakket 
samengesteld wat een compleet draai
boek c.q. fasenplan bevat dat een 
vereniging kan hanteren bij het op
zetten van de NSF-kortingskaartak
tie in de eigen woonplaats. Enkele 
voorbeeld-kortingskaarten en een 
diskette met kant en klare tekstbe
standen voor brieven aan bedrijven, 
persberichten, etc. maken het de lo
kale organisator eenvoudiger. 
De NSF zorgt voor de produktie van 
de kortingskaarten. De vereniging 
koopt de (bijna) kant en klare kor
tingskaarten in bij de NSF tegen 
een prijs van f 0,75 per stuk. Al
leen de kortingsteksten van de lo
kale bedrijven dient de vereniging 
zelf op de van de NSF afgenomen kor
tingskaarten te laten drukken. 

De rol van de NSF: 
* zorgt voor de organisatie op lan

delijk niveau; 
* ontwerpt, produceert en distribu

eert het verenigingspakket; 
* ontwerpt, produceert en distribu

(vervolg pag.3) 

9. 



************* 
ACCOMMODATIES 
************* 
In een tijd dat clubs steeds meer 
problemen hebben om hun accommoda
tie te (laten) onderhouden, zijn 
er af en toe toch weer verenigin
gen die een mijlpaal bereiken en 
de afgelopen weken was het dan ook 
feest bij GOPHERS uit Maassluis dat 
25 september jl. een nieuw clubhuis 
in gebruik nam en op 24 oktober was 
het de beurt aan FEYENOORD. 
In Delft heeft BLUE BIRDS zich vele 

,.,,. jaren wat clubhuis betreft 
.-~\ :noeten behelpen, maar begin 

,:c,~ oktober werd 
, 'J ~/} 1 .- ~1",.1" een nieuw 

J:! ··il-D~O~ sportpark 
,\ aan de Me-

kelweg in gebruik genomen. 
Andere berichten uit Haarlem, waar 
een drietal fracties in de gemeente
raad vinden dat sportverenigingen 
zich in de to e komst zelf moeten be
zighouden met het beheer en onder
houd. 
Dit onderwerp kwam aan de orde toen 
de gemeenteraad goedkeuring verleen
de aan een nieuw tarievensysteem 
voor het gebruik van sportvoorzie
ningen en volgens de berichten is 
hiermee een 20 jaar durende discus
sie in Haarlem afgerond. De tarie
ven bleken per vereniging nogal te 
verschillen en thans wordt getracht 
daar meer lijn in te krijgen. Wel 
wordt opgemerkt dat zaalsporters en 
zwemmers minder duur uit zullen 
zijn, doch gebruikers van velden 
gaan meer betalen . 
Ter geruststelling werd opgemerkt 
dat als er problemen uit voortko
men er actie ondernomen zal worden, 
want de harmonisering heeft niet 
tot doel verenigingen om zeep t e 
helpen. 
. ',r~ · ~ i ~ ,•. ~~J. ~li '1 
~ .. ~~t.t...· · 
~f:'•l~f · ,f -'•P..i-.. :,;i'.';~· 
;,.,"'.~ 
·!• •.:,~· .. ,. 
~è!~';'. 

KNBSB FOTO-SESSIE BIJ DE l'ETRELS 
. •. .,:.L 

********************* 
KNBSB-SHOWWAND GEREED 
********************* 
De oude showwand van de landelijke 
PR-commissie was op. Door regelma
tig gebruik in de afgelopen jaren 
was vernieuwing noodzakelijk. In
middels beschikt de PR-c ommissie 
nu over een fantastische showwand 
die gratis door de clubs voor bin
nenactiviteiten is te gebruiken. 
Tijdens het gala in november 1991 
was de showwand reeds in gebruik, 
maar intussen heeft de PR- commis
sie ook het fotomateriaal ver van
gen. In het voorjaar heeft de Pur
merendse fotograaf Rob van Roekel 
in opdracht van de PR-commissie een 
fraaie fotosessie gemaakt bij de 
vereniging Flying Petrels en een 
aantal foto's is aangebracht op de 
speciale panelen. De afbeeldingen 
hebben betrekking op peanutbal , 
jeugdhonkbal en jeugdsoftbal. Ook 
tijdens het a.s. gala van 6 novem
ber zal de wand in de grote hal te 
zien zijn. 
****************** 
NIEUWE JEUGDFOLDER 
****************** 
Van het thans in omloop zijnde pro
motiemateriaal zijn de uitklapfol
ders honkbal en softbal en de dub
bele folder "spelregels en scorete
kens" het meest in trek en binnen
kort is de voorraad bij Aad Laurens 
in Apeldoorn weer op peil. 
Maar •.....•.. er staat een nieuwe 
folder op stapel. De PR-commissie 
heeft het plan geopperd om naast 
het bestaande prom ot iemat e riaal een 
specifieke jeugdfolder t e gaan sa
menstellen, waarin zowel peanutbal, 
jeugdhonkbal en jeugdsoftbal in 

.,l woord en beeld ( zie foto l tot de 

1n. 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
AJbrecht Beyllnggracht 44 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 
Telefoon 01823 - 82288 

~~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823- 86768 

De GROOTSTE 
speelgoed-speciaalzaak 

van de 
KRIMPENERWAAFi'D .,,..~~ 

,,be OV€Rkant" 

de ruijter 

~ 
PAPENDRECHT · Brederodelaan 116 (De Meen t) 

SLIEORECHf Winklerplein 10 
SCHOO NHO VE N - Lopik erst raat 2 

a. van enGelen 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 83140 b.g.g. 85130 

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



Buiten de Veerpoort 1 a 
Schoonhoven tel. 01823 - 82701 

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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• KNBSBuiletin ---------------------
verbeelding van de jeugd moeten spe
len. In principe zou jongenaaoftbal 
ook meer aandacht moeten krijgèn, 
gelet op de jarenlange stand van 
iets meer dan 100 jongenssoftbal
lers, maar daar zal eerst van ge
dachten over gewisseld moeten wor
den met .de betrokken co11111issies. 
Deze folder zal in nauw overleg met 
de landelijke Jeugdcommissie, de 
commissie School- en Recreatiesport, 
de PR-commissie en kernbestuurslid 
Wijnand Agterberg worden samenge-
steld. · 
Getracht zal we>rden om de folder in 
het voorjaar van 1993 te laten ver
schijnen en alle verenigingen ont
vangen dan ter kennismaking een set 
-gratis- folders met de mogelijk
heid grotere aantallen bij te be
stellen. Verdere informatie zal via 
dit KNBSBulletin van de PR-commis
sie onder de aandacht worden ge
bracht . 

BELANGRIJK**BELANGRIJK**BELANGRIJK 
********************************** 
De KNBSB-uitklapfolders zijn her
drukt en op de folders is een aan
tal reclame-uitingen aangebracht 
van bedrijven die het mede moge
lijk hebben gemaakt om deze folders 
in een forse oplage te herdrukken. 
De mogelijkheid bestaat nu ook om 
op de te realiseren jeugdfolder re
clame-uitingen aan te brengen en 
m.n deze doelgroep kan voor een aan
tal bedrijven zeer aantrekkelijk 
zijn. De folder gaat in ieder geval 
in een oplage van vele tienduizen
den gemaakt worden met de mogelijk
heid om jaarlijks te herdrukken. 
M.n. voor bedrijven die b.v. sport
kleding, sportschoenen, niet-alco
holische dranken, e.d. onder de aan
dacht van de jeugd willen brengen 
een zeer interessant gegeven. 
En ..•••• het gaat hier om alleszins 
redelijke bedragen!II Voor inlich
tingen kunt u zich wenden tot Rob 
van Tuyl, Bartokhof 16, 2402 GE Al
phen aan den Rijn. 

* 

(vervolg NSF-Aktfe) 

eert kortingskaarten; 
* werft drie landelijk deelnemende 

bedrijven, 
* zorgt voor landelijke paparplu

publiciteitscampagne. 

De rol van de vereniging: 
* zorgt voor organisatie op lokaal 

niveau, 
* werft twaalf lokaal deelnemende 

bedrijven; 
* verzorgt opdruk lokale kortingen 

op kortingskaart; · 
* verkoop kortingskaarten via leden 

aan consumenten. 

De rol van de drie landelijk deelne-
mende bedrijven: ' ,·1i 
* geeft korting op aankoop produkt 

tegen inlevering coupon, '1 11 : 

* levert bijdrage aan landelijke pu
bliciteitscampagne. 

t, t 

De rol van lokaal deelnemende be
drijven: 
* geeft korting op aankoop produkt 

tegen inlevring coupon; 
* verkoopt kortingskaarten in eigen 

zaak. 

VOORNAAMSTE DOEL DEELNEMENDE VERENI
GINGEN 
* het verkrijgen van extra gelden 

voor de clubkas; 
* de actie heeft een 

rakter (ieder half 
we ronde) en levrt 
weer geld op. 

permanent ka
jaar een nieu
dus steeds 

Een proefproject in Doetinchem le
verde in het eerste half jaar een 
verkoop van meer dan 1000 exempla 
ren op, hierbij rekening houdend 
dat de publiciteitscampagne nog 
niet is gestart . 

ANDERE VOORDELEN VOOR DE VERENI
GINGEN 
* met de 

je als 
aan de 
aan de 
fekt; 

NSF-kortingskaartaktie heb 
vereniging iets te bieden 
sponsor(s); het deelnemen 
aktie sorteert direkt ef-

* de vereniging komt vol in de Op 26 september hield FLYING PETRELS 
haar lSe Peanutscholentoernooi. 
Hieraan werd deelgenomen door maar 
liefst 38 teams . De vereniging heeft* 
dan ook zelf de grootste peanutafde
ling van Nederland, waar al menig 
alent uit is voortgekomen. 

schijnwerper te staan en krijgt 
een grote hoeveelheid aandacht; 
verenigingsleden wordt NIET ge
vraagd om een produkt van WEINIG 
WAARDE voor VEEL GELD te verkopen, 
maar een produkt van VEEL WAARDE 

* 
-f 1 
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• KNBSBulletin ----------------------

NSF 
KORTINGSKAART• 

ACTI■ 

voor RELATIEF 
WEINIG GELDJ ,. 
* de voorinves

tering die de 
vereniging 
moet doen is 
relatief ge
ring. 
In een later 
stadium wordt 
iedereen ver
der geïnfor
meerd. 
Voor vragen 
kunt u kontakt 
opnemen met: 

NSF-KORTINGSKAARTAKTIE 
POSTBUS 302 

6800 AR.AMSTERDAM 
Kontaktpersoon, 

Gerben van Hardeveld 
Telefoon, 08308 - 34477 

******** 

**************** 
TRAINERSMUTATIES 

· ••************** 
De Amerikaan Bill Froberg wordt de 
nieuwe coach van Smit & Dorlas 
QUICK. Hij tekende een contract 
voor 1993 en 1994. 
Froberg is vanaf 1981 aktief in het 
Nederlandse honkbal. Hij begon zijn 
honkbalcarrière bij het Utrechtse 
H.M.S. en was ook twee jaar coach 
van Haarlem Nicols. · 
succes oogstte hij bij het Ooster
houtse Gambro Twins met welke ploeg 
hij in 1991 kampioen werd. De play
offs tegen Quick gingen echter ver
loren . De in Boston geboren Froberg 
is 35 jaar en bereikte zelf als spe
ler het rooky-leagueteam van de Kan
sas City Royals. 
Zijn voorganger, Richard Simon, 
keert na een éénjarig verblijf te
rug naar Aruba. 

* 
De Haarlemse honkbalclub SPARKS 
ziet Guus van Dee vertrekken als 
coach en Ruud Koene wordt de nieuwe 
coach. Koene begon zijn loopbaan 
als honkballer bij v.v.G.A. uit Am
sterdam trainde de afgelopen twee 
jaar geen club. Daarvoor succesvol 
trainer bij o.a. Giants Diemen, Pi
rates en Kinheim. 

* 

,1/J 

Ook Pirates ziet z'n coach na vijf 
dienstjaren vertrekken. Het is alge
meen bekend dat Ted Arnold graag -op 
een aantal posities versterking wil
de, maar het geld is bij Pirates 
niet -meer- voorhanden. Opvolger 
wordt Louis Hofer. 

* 
Ook H.C.A.W. krijgt een nieuwe 
coach, te weten Tony Rombley. 

* 

ONTWIKKELINGSHULP 
***************** 
De bekende TRAIL BLAZERS trokken 
dit jaar eens niet naar Oost-Euro
pa, maar trokken naar het Zwitser
se Zug. Daar werd uitgebreid onder
richt gegeven en bovendien kon een 
forse hoeveelheid materiaal worden 
achtergelaten. 

* 
De gemeente Purmerend onderhoudt 
sinds enige tijd nauwe banden met 
een kleine gemeente in Tsjecho-Slo
wakijë. 
Dit heeft al tot tal van sportuit
wisselingen geleid en ditmaal trok
ken vier Flying Petrels-leden naar 
Tsjecho-Slowakijë om diverse cli
nics te geven aan een leergierige 
groep. Ook het meegenomen mat .eriaal 
werd met blijdschap in ontvangst 
genomen. Men beschikte over een en
kele knuppel en daar moest men het 
dan mee doen. Ook een gloednieuwe 
catchersuitrusting vormde een wel
kome aanvulling. 

* 

Van 8 oktober brengt de AVRO weke
lijks een nieuw sportprogramma op 
de radio onder de titel "TUSSEN DE 
OREN" en de presentatie is in han
den van Alje Kamphuis en Maarten 
Nooter. Een speciale gastrol is er 
voor ex-schaatser Ben van der Burg, 
die wekelijks zijn visie op de "toe
stand in de sportwereld" zal geven. 
Het programma is te beluisteren ie
dere DONDERDAG tussen 22.00 en 23.00 
uur op de nieuws- en actualiteiten
zender RADIO 1. 
Anders dan collega-sportrubrieken 
zal "Tussen de Oren" zich vooral be
zig houden met achtergronden, opmer
kelijke details en merkwaardige ge
beurtenissen uit de sportwereld. 



UW SPECIAALZAAK VOOR : 

ROMANS 
.JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBEiYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzor gd. · 

BOEKHANDEL 

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

CONSTANT® 

0 

0 0 m S administraties v.o.F. 

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

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

administraties, belastingen, loonadministraties 



gediplomeerde anvc contact/,ensspecialisten 
Brillen & Contactlenzen 

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

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82039 

~~ 
1t'.)n 

,. .. 
Diesel, Edwin, Love, Matinique 

Ciao. N.B. Company, State of Art 
IJSSELSTEIN - KERKSTR. 10 TEL 03408 - 62597 

SCHOONHOVEN - LOPIKERSTR. 47 TEL 01823 - 85337 

labobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

HAVEN 47 - 49 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 82100 
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OMGAAN MET SPONSORGELDEN 
************************ 
De laatste weken staan de kranten 
bol van berichten over sportbon
den in de problemen, clubs in de 
problemen, weggestuurde spelers 
wegens gebrek aan financiën, spon
sors failliet, clubs failliet, kor
tom, de sportwereld is danig in rep 
en roer, 
Met name basketbalwereld is volop 
in het nieuws. Basketbal-bastions 
in b.v. Leiden, Den Helder en Den 
Bosch zijn . als kaartenhuizen in el
kaar gezakt . Er wa• veel sponsor
geld, veel m.n. Amerikaans talent 
en bovendien veel publiek in mees
tal uitverkochte sporthallen. Is 
het basketbal beter geworden? Zijn 
de basketbalclubs draagkrachtiger 
geworden? Is de publieke belangstel
ling nog verder toegenomen? Heeft d~ 
jeugd ook van een en ander geprofi
teerd en is het niveau ook daar ge
stegen? 

Aansluitend smulden de an
dea, club, In de ettdlvlsle op 
bun manier mee. Amerikaanse 
profs werden aanvankelijk wr:. 
bttrlljkt . De eente colTKtle t~ 
kende tlch af met de ovencha-l 
kellng op de generalle "Neder
landse-Amerikanen, die goed-' 
koper bleken zonder dat wel 
terrein moest worden prljsge
gewn . De gedachte dat bd op
leiden van eigen Jeugd op lan· 
gere termijn een beter houvast 
zou kunnen sorteren. werd ver- ...-
drongen. 

Laat anderen dit maar beoordelen, 
feit blijft dat voor de gemiddelde 
lezer van de sportpagina's het beel 
is ontstaan dat het {voorlopig?) af
gelopen is met (top)basketbal in Ne
derland. Op TV bekrachtigde de beke 
de coach Ton Boot (Den Helder) nog 
eens de mineurstemming in de basket
ballerij. Een paar korte fragmenten 
uit diverse artikelen over de te
loorgang van het basketbal op het 
hoogste ni ve au. 

Inmiddels wordt m.n. vanuit de regio 
Haarlem gemeld dat er een enorme 
toeloop is van jeugd die geinspi
reerd is door het "Dream Team" van 
Barcelona. En ...... veel clubs heb-
ben nu niet of nauwelijks voldoende 
kader om ze op te vangen. 

T <><:h kent de leden
Rroel ooit ziln schaduwzijde.: 
!ilagenoeg alle -.inren 
reppen van bderproblemen, 
die net all bij &ew,rwijlc voor 
menige Yerenlglng tot een 
ledenstop hebben gel~ . • 

Nauwelijks twee maanden na 
Barcelona pluklcen de Neder
landse basketbalverenigingen 
de vruchten van het optreden 
van spelers als 'Magie' Johnson 
en Drexler. Ze lcunnen de toe
loop van de jeugd nauwelijks 
meer aan . ,.We weten er bijna 
geen raad meer mee", laat An
nie Lammerts - bestuurslid 
van Hoofddorp - weten . 

w Het hosanna verstomt echter 
al ras als de schijnwerper op het 
seniorenbasketbal wordt ge
rieht . Veelvuldig vallen de woor 
den kommer en kwel. 

Waarom nu zo'n verhaal over basket
bal. om de eenvoudige reden dat de
zelfde problemen zich in het honk
bal- en softbalwereldje ook afspe
len. De bond is er nog altijd niet 
in geslaagd om een shirtsponsor te 
vinden. Alleen tijdens de Haarlemse 
Honkbalweek was R.V.S. (evenement)
sponsor. Daardoor kunnen tal van be
langrijke projekten -nog- niet opge
pakt worden. Hetzelfde doet zich 
voor bij de verenigingen . In feite 
is vrijwel elke vereniging aangewe
zen op één of andere vorm van spon
soring. Of het nu gaat om shirtspon
soring met naamsverbinding, evene
mentsponsoring, materiaalsponsoring, 
kledingsponsoring, renteloze lenin
gen voor clubhuizen/trainingshallert 
e.d., er is gewoon extra geld nodig 
omdat de opbrengsten uit contribu
ties absoluut onvoldoende zijn om 
een behoorlijke vereniging op de 
been te houden . 
Met name in de tachtiger jaren be
schikte het overgrote deel van de 
honkbal- en softbalclubs over één 
of meer sponsors en uiteraard ver
schilden de inkomsten per club, 
waarbij natuurlijk ook het spelni
veau een belangrijke rol meespeelde 
als het gaat om het vaststellen van 
het sponsorbedrag. Tal van clubs 
in de lagere regionen hebben deze 
sponsorgelden aangewend om hun ac
commodatie en/of cluborganisatie 
aan t e passen. Kleine zittribunes 
voor het publiek, een scorebord, 
vernieuwen van dug-outs, het bouwen 
van een eigen trainingshal, renove-

15 
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ren van het clubhuis, aanschaf slag
kooi/werpmachine, etc. 
Kijken we echter naar de hoogste re
gionen van m.n. het honkbal dan zien 
we dat juist op het hoogste niveau 
de problemen de pan uit rijzen. De 
vaak zeer fors uitgevallen sponsor
bedragen worden vrijwel niet -meer
besteed aan de instandhouding van 
de vereniging, maar komen alleen 
nog ten goede aan de selectie en 
dan betreft het meestal de "gehaal
de" spelers. Misschien is er eens 
een overzicht samen te stellen waar
uit blijkt hoeveel "eigen kweek" is 
doorgedrongen tot de hoofdmacht in 
vergelijking met het aantal gehaal
de spelers uit binnen- en buiten
land. En als daar dan eens de ech
te bedragen bijgezet zouden kunnen 
worden 1 1 1 1 1 1 1 
Een aantal clubs in de honkbalhoofd
klasse heeft het redelijk tot goed 
voor el~aar. Een jeugdafdeling waar 
af en toe een talent uit naar voren 
komt, wat buitenlandse inbreng, 
maar al met al een redelijke mix. 
Maar diverse clubs zitten zwaar in 
de problemen. Het niet hebben van 
een goede jeugdopleiding breekt hen 
nu .zwaar op. Degradatie, het missen 
van de broodnodige play offs, rede
nen voor tal van talentvolle spelers 
om voor deze clubs niet meer te kie
zen, met alle gevolgen van dien. 
Er zijn clubs die de sponsorgelden 
van 1993 al geheel of gedeeltelijk 
hebben moeten aanspreken om het sei
zoen 1992 ongeschonden door te ko
men. Hoewel ongeschonden! 
Om de bondsafrekening te kunnen be
talen wordt dan gevraagd om een be
talingsregeling en vervolgens lees 
je dan dat zo'n club minimaal één 
of meer Amerikanen wil halen. Nog 
afgezien van het feit dat ook met 
geld gewapperd wordt voor de neus 
van spelers van andere hoofdklassers 
Over sponsoring kan men oneindig 
veel schrijven. Zijn sponsors al
leen maar de overbekende "suikeroom" 
van de vereniging; wil de sponsor 
bestuurlijke inbreng hebben; wordt 
het sponsorgeld in een aparte 
stichting naast de vereniging be
heerd; wil de sponsor inzage hebben 
inzake de besteding van de gelden? 
Als het gaat om sponsors die vele 
tienduizenden guldens pompen in een 
vereniging, dan eist men wel iets 
van zo'n vereniging. Aansprekende 
resultaten, positieve publiciteit 

1 

z1Jn dan zeker zaken die spelen. 
De verenigingsbesturen hebben het 
dus eigenlijk heel moeilijk. Zij 
moeten ervoor zorgen dat enerzijds 
het geld in het hoofdteam wordt ge
stoken om de beoogde goede resulta
ten te bereiken waaruit dan weer 
-positieve- publiciteit dient voort 
te vloeien; de achterban duidelijk 
maken dat het geld vrijwel alleen 
besteed kan/mag worden aan het 
vlaggeschip met altijd dat grote 
risico dat een sponsor al dan niet 
tussentijds kan stoppen. Dan is 
Leiden in last, want de verenigings
boekhouding was allang niet meer 
rond te krijgen zonder de inbreng 
van sponsors. Onderstaand zo maar 
een paar berichten over failliete 
en gestopte sponsors. Iedereen weet 
dat een sponsor een keer kan stop
pen, ongeacht de reden. Toch bete
kent het veelal kommer en kwel als 
niet snel een nieuwe geldschieter 
wordt gevonden. 
Steeds meer clubs raken na een re
latief korte bloeiperiode in ver
val doordat men te weinig rekening 
hield met de op de loer liggende 
gevaren. Een laatste artikeltje 
met uitspraken van F. van der Wall 
Bake van het bureau Trefpunt 
spreekt boekdelen. (•ie vel:,t...i• r~:-) 
Misschien zijn er mensen die willen 
reageren, ongeacht of men het met 
het bovenstaande eens of oneens is. 
Bij gebrek aan een bondsblad is dit 
de enige mogelijkheid om eens een 
aantal zaken uitgebreid toe te lich
ten. 

Spo080r 
De clubaponaor la alecht te 

1preken over de negatieve pu• 
bUcltell Een woordvoerater 
van de computerfirma uil 

Medebestuursleden 
aakten af. En organisatorisch 

ziuen we nog steeds moeilijk. 
De naweeën van de ~ponsorpe• 
rikelen gingen evenmin onop- 1 
gemerkt aan het eerste te 
voorbi. 

iet faillissement van 
r bracht de hoofd. 
de rand van de af. Den llooch bereikte -----~=~ ronde van de 1!111opa Cu 

de sponsor - •ier ton 
- houdt er middenin 

rie-jur-<»otract m~ op. · 

. Mur de nieu
we oponaor k.roca een nieuwe .cl
aenaar en hield het •n~I voor ge
zien. Toen de 1j,onsö,- eiriieè OP-: 
hield. verdwenen de buitenlllll- , 
den. 
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SPORT\IERENIGING 

~ 
WPHOENIX" 

" 

Het l0e Zeister 
Slot-toernooi, ge
organiseerd door 
de vereniging 
PHOENIX wordt ge
houden van 29 tot 
en met 31 mei 1993. 

Op zaterdag 21 november 1992 zal in 
Sporthal WELGELEGEN aan de Grebbe
berglaan 7 in Utrecht (naast het 
veld va BSC Utrecht) een informa-

... :-:-:r,;·· · ··-:· tiedag voor alle 
./~ S K trainer/coaches .· ;:; ..---,, i in Nederland 
X-(

9
, 1 I ' .·. plaatsvinden. De 

dag wordt ver-
\ ~ ;:: . zorgd door de 

~J S.T.K. (Sport 
Technisch Kader) 
groep van de 

dag is bedoeld om 
het begeleidend kader van honkbal
en softbalteams, met name gericht 
op de praktijk, te voorzien van al
lerlei technische, tactische en di
dactische zaken omtrent de oplei
ding en begeleiding van pitchers en 
catchers. 
Het programma duurt van 's ochtends 
09.oo · uur tot 's middags 17.00 uur. 
De kosten voor deelname bedragen 
slechts f 25,-- per persoon en dat 
mag toch geen belemmering zijn om 
aan deze dag deel te nemen. Jaren 
is hierom geroepen, dus nu heeft 
iedere vereniging de mogelijkheid. 
De STK-groep is er in geslaagd om 
de instructie op deze dag door een 
aantal grootheden in honkbal-/soft
balland te laten verzorgen. 
De te behandelen onderwerpen zijn 
pitching softbalpitching - soft
balcatching - honkbalpitching -
honkbalcatching - samenwerken met 
de scheidsrechter. Met dank aan 
sponsor STALLER SPORTING GOODS. 

" 
TRhNSFERMARKT 
************* 
Zoals ieder jaar weer complete 
volksverhuizingen bij m.n. de 
hoofdklasseclubs honkbal en da
messoftbal. Sl echts weinige clubs 
prediken "rust in de tent". Is er 
nog sprake van een goede opbouw 
als er 10 of zelfs meer selectie
spelers verdwijnen en er weer 10 
of meer nieuwe spelers bijkomen? 

Schaduwen wer
pen zich ver 
vooruit. Van 
25 juni tot en 
met 4 juli 1993 
wordt in Rotter
dam het Se world 
Port Tournament 
gehouden. 
Major League Ba

seball International Partners 
(MLBIP) en de stichting Rotterdam 
Baseball zijn het eens geworden over 
deelname van MLBIP aan het le lus
trumtoernooi. Het team zal in ieder 
geval samengesteld worden uit "sing
le A"-spelers van verschillende Ma
jor League Baseball organisaties of 
van 130 130n van de MLBIP Envoy 
teams die in de zomer van 1993 in 
Europa aanwezig zijn. 
Inmiddels staat de deelname vast van 
het NEDERLANDS TEAM, de BALTIMORE 
JOHNNY'S, ARUBA MARLBORO SPORTS, MA
JOR LEAGUE BASEBALL INTERNATIONAL 
PARTNERS en de vijfde deelnemer is 
nog niet bekend. 

lUHUfH 

(verval artik sponsoring) 

Sporuponsorlng bUJkt dw te 
kunnen lonen. ofschoon de 
markt daarvan, gdet op de actu• 
ele ontwlkkeUngen. stttds 
moeilijker Is te Offrtulgen. Zd· 
den beklaagde de sport zich zo 
nadrukkdljk over de apathl• 
sche houding van het bedrijfs!~ 
ven als de laatste ma.anden. De 
basketbal-, bon.kbal-. tafelten• 
oi•• en badmintoncompetities 
zijn ontng•ld door de lege 
plaatsen di• plotseUng opg~ 
stapte •ponsors b•bben acht•• · 
gelaten. 

Het probleem 11 
een tc•eel aan opportunisn1e en 
een $Cbrek aan structuur en org• 
nisalle in het laat.stc deceMium. 
"7~ zijn niet goed met die luxe 
omgegaan . Het beleid, een esc,i• 
tic van ovcrcnthousiume, was op 
de korte termijn gericht. Er 
speelden te veel prof ..sionals die 
te duur waren. Buitenlandse spe
lers &tonden op de pay-roll van de 
sponsor. AL, die zich bij een eco
nomische tegenslag terugtrok, 
wa., de conlinuneit niet gcwu.r
borgd . SporttecbniJch ontwikkel
de de •porten zich in hoog tempo , 
maar be5tuurlijk bleef de ontwil<• 
keling daarbij achter . Er ,.. .. een 
specifiek gebrek aan goed man• 
gcmenL" 

F..,. ... ""·· ~ ... ~ 11. 



• • 'JR.,q!Jn!lnq,en 
De trainingen in de zaal gaan weer beginnen. 
Zaaltrainingen zijn heel belangrijk . Hier 
kunnen we goed bepaalde technieken oefenen en 
op dingen trainen waar je in de zomer niet zo 
erg aan toekomt. 
Probeer dus zoveel mogelijk te komen. Het is 
veel leuker trainen met een grote groep dan met 
z'n tweeen of drieen. Voor de trainer is het 
ook niet leuk als er steeds maar een paar op 
komen dagenl 

HONKBAL HEREN 1 

Woesdag van 20.00 tot 21 .30 uur in de LTS-zaal. 
De eerste training is op 6 januari 1993. 

SOFTBAL DAMES 1 

Donderdag van 20.00 tot 21.30 uur in de LTS-zaal. 
De eerste training is op 7 januari 1993. 

HONKBAL PUPILLEN 
Zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur in de Berengracht. 
De eerste training is op 9 januari 1993. 

HONKBAL HEREN 2/JUNIOREN/REKREANTEN 

Maandag van 20.30 tot 22.00 uur in de LTS-zaal. 
De eerste training is op 11 januari 1993. 

TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES IS ER GEEN TRAINING!!! 

18. 



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

Ik ben bij de Mets jaren geleden begonnen bij 
bij het pupillen-team. Nu speel ik bij 
Dames 1. 



~ EUROPESE HONKBAL-EN SOFT!MJ.,J:JJ.N!.C 

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 

heide 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 . Doe u dit snel, want de belangstelling is, zo 

hchhen de vorige clinics geleerd, erg groot! De inschrijfprijzen zijn in vergelijking met de vorige jaren 

iets verhoogd. Indien uw overschrijving per bank vótir 31 decemher 1992 hij de KNBSB hinnen is, 

behoeft u slechts f 60,- te betalen . In het andere geval hetaalt u hij binnenkomst in gehouw TRI PODIA 

een bedrag van f 70.- . Het~ rekeningnummer (in een eerder Weekhericht stond abusievelijk een 

verkeerd nummer vermeld) hij de ABN/AMRO Bank te Santpoort-Noord is 46 .66.42 .970, ten name van 

de KNBSB. Wilt u op uw overschrijving s.v.p . vermelden: Clinic Katwijk'!! 

Wilt u niet vergeten 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! 



INSCHRIJFFORMULIER 

Ja. ik schrijf in voor de 9e Europese Honkhal en Softbal Clinic op 15, 16 en 17 januari 1993 

Naam _ _ _ _ _ _____ _ ____________ __ _ _ M/V 

Adres __ ___ ____ __ ___________ _ __ _ ___ _ _ 

Postcode en plaats _ __________________ _ __ ___ _ 

Telefoonnr. Telefoonnr. werk _______ _ 

Geboortedatum 

dag maand jaar 

voor het onderdeel O Honkhal 0 Softhal 0 Scheidsrechters 

0 Ik zorg dat mijn hetaling ad F . 60,-- vóór 31 decemher hinnen is op bankrekening 46.66.42 .970 van de 

ABN/AMRO Bank in Santpoort-Noord. 

0 Ik betaal F. 70. -- hij aankomst in TRIPODIA. 

Ik maak gehruik van de mogelijkheid voor overnachting O Ja O Nee 

Datum _ _ ___ __ ___ __ _ _ Handtekening _ ____ ___ _ 

Dit formulier voor 31 december 1992 opsturen naar KNBSB, Postbus 60, 2080 AB Saotpoort
Zuid . 

Indien meer personen zich op willen geven voor de 9e Europese Honkbal en Softbal Clinic, kunt u extra 

inschrijfformulieren aanvragen bij de KNBSB . 

11. 
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Voor al uw 

GROENTE EN FRUIT 

• JBR 
dros 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 82680 

Bouwmarkt Schoonhoven 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 

met gratis corsages voor het bruidspaar 

bloemsierkunst 

"(!lie 84rger" 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoon hoven 
01823 - 85712 

Koestraat 102 - 2871 DS Schoonhoven - Telefoon 01823 - 85050 



"Doe Het Zelf Centrum" 

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

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

Ons advies is daarom : 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

Lopikstraat 13 1- Schoonhoven 



1)1~ 
~ Brenda van de Bij is een echt kerstkindje, 

zij is geboren op 26 december, ze wordt dit 
jaar 17. 

* Danielle van Riet, redaktielid van dit club
blad, wordt op 11 januari 18 jaar. 

~ Haar broer Ron viert zijn 19e verjaardag op 
16 .i anuari. 

* 19 Januari wordt Thijs Bekker 17. 

* Bestuurslid Ap van de Heuvel wordt op 22 
januari 35 ,jaar. 

~ 24 Januari viert Marco de Boer zijn 27e ver
jaardag. 

x Michael Martina wordt 26 januari . ... Jx10 jaar. 

x Het derde bestuurslid dat deze maand ZlJn 
verjaardag viert is Erik Lugten. Hij wordt 
30 .ïanuari 41. 

* 7 Februari wordt Christa Holleman 17 jaar. 

-- - ---- ---- --- - - --

Oplossing Wie ben ik? Bianca J<:rebbekx. 
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SPECIALITEITEN 
RESTAURANT 

hd(lL.:/1 __ :,· 
~iJ ., 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur . 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14 - 16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2618 

AUTOBEDRIJF CAISBURG BY. 
BERGAMBACHTERSTRAAT 5 

SCHOONHOVEN, TEL: 01823- 83777 

voor een modieuze bril of contact lenzen 

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 


