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Van de voorzitter. 

1994 is net begonnen. Ook een nieuw jaar voor Mets. Het wordt 
weer tijd voor de k•intertrainingen en om de komende maanden 
het veld weer speelklaar te krijgen. 
Ikzelf zal daar slechts een maand aan meedoen. Want ik heb 
besloten om het dit jaar zonder Mets te doen. 
Als voorzitter is er gelukkig .al opvolging gevonden, versterkt 
door een vice-voorzitter. 
Na bijna 11 jaar zeer aktief bij de vereniging te zijn betrok
ken neem ik afscheid. Enerzijds met weemoed anderzijds ook 
blij niet zoveel verplichtingen te hebben. Samen met mij neemt 
ook onze penningmeester Tineke Hartveld afscheid. Zij heeft 
drie Jaar met grote accuratesse de financien verzorgd. 

Zoals ieder jaar is er begin februari weer de jaarvergadering. 
Een moment voor het bestuur om van haar leden weer ondersteu
ning te krijgen voor haar plannen van het komende jaar en om 
het afgelopen jaar op diverse gebieden te evalueren. 

1993 was voor Mets het eerste volledige jaar dat de vereniging 
gebruik kon maken van haar accomodatie en kantine. Deze voor
zieningen waren eindelijk zover dat we zelf goed konden spelen 
en onze tegenstanders goed konden ontvangen. 
Het bestuur heeft dan ook als prioriteit de ledewerving geko
zen. Het doel was om de bestaande teams te vergroten en te 
gaan starten met heren-recreanten en pupillen. Door middel van 

·een drietal instuif-avonden hebben we geprobeerd deze doel
stellingen te realiseren 
Zo terug kijkend naar 1993 kunnen we zeggen dat dit gedeelte
lijk gelukt is . Het heren-recreantenteam is goed van de grond 
gekomen en de pupillen hebben een succesvol jaar achter de 
rug. De doelstelling om de huidige teams op sterkte te brengen 
is slechts gedeeltelijk g es laagd. Hier zal in 1994 nog de 
nodi ge aandacht aan gegeven moeten worden. 

Mets bestond in 1993 10 jaar. Hieraan is samen met de opening 
van de kantine veel aandacht aan gegeven. We hebben de poli
tiek en collega verenigingen kunnen laten zien dat Mets een 
volwaardige vereniging met goede faciliteiten is. 

Het competitieseizoen zal door de wedstrijdsecretaris is zijn 
verslag naar voren komen. Toch wil ik graag het pupillenteam 
dat onder leiding van Michael en Randy in hun eerste jaar 
kampioen zi jn geworden hiervandaan van harte feliciteren. 

Mets heeft een dynamisch jaar met veel goede ont,.ikkelingen 
achter zich . Dit moet in 1994 voortgezet worden waarbij de 
inzet va n alle leden nodig is om er een succesvol jaar van te 
maken . 

Hin Vee lenturf. 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albrecht Beyllnggracht 44 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 82566 

HERENMODE 

Lopikerstraat 8 
Telefoon 01823 - 82288 

9~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823 - 86768 

De GROOTSTE 
speelgoed-speciaalzaak 

van de 

KRIMPENERWAAAD .,,..~~ 
,,be OV€Rkant" 

de ruijter 

~ 
PAPENDRECHT. Brederodelaan 116 (De Meent ) 

SUEDRECH'f • Winkl erplem 10 
SCHOO NHOVEN - Lopikerstraat 2 

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

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



~ ~- ~ \ t:ti ~ Buiten de Veerpoort 1 a 
~ =---=~:-i, / Schoonhoven tel. 01823 - 82701 

II~~ àf--j 
LEON 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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Nieuwsbrief van de 

landelijke P R -commissie 
********•****•• 

KNBSBulletin 
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 

Redakc1e-adrcs Rob van T uyl. Bartok hof 16. 2402 GE Alphen a d Rijn . Tel 0 1 720 . 20453 

In dit 89e Informatiebulletin aan
dacht voor de winnaars van het af
gelopen seizoen op honkbal, dames
en herensoftbalgebied; Nederlands 
honkbalteam genomineerd; Leen Vol
kerijk Award; persbericht geschil 
KNBSB/Verenlging Topsport Neder
land; alles over de komende Haar
lemse Softbalweek; transfermarkt 
rustig en "honkbalknuppel-story" 
kreeg vervolg. 

***** 
********************************* 
VEEL AANDACHT VOOR HONKBALKNUPPEL 
********************************* 
In het vorige bulletin werd aan
dacht geschonken aan de uitspraak 
van hoofdcorrunissaris Wiarda van 
Utrecht die de honkbalknuppel in
troduceerde als slagwapen voor win
keliers, om zich zo te wapenen te
gen overvallers. 
In de edities van de dagbladen De 
Volkskrant en Trouw werd naar aan
leiding van het Informatiebulletin 
aandacht geschonken aan dit onder
werp en ook de AVRO-radio zond een 
live-vraaggesprek uit in het nieuw
tjesprograrrana van de dinsdagochtend. 
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kl'li~s een honkbalknuppel ond er 
de toonb ank te le99tn om ovtrvi1l
en te lijf te gaan. is de IConinldijk~ 

·" <;oftbalbond (KNBSB . 

Opvallend was dat de Telegraaf de 
volgende dag een melding had over 
een overval met een KNUPPEL, waar
bij het woord honkbal werd weggela-

Knuppel weerloos · :i 
Gemaakt om mee te spelen. niet om 
een overvaller mee in elkaar te 
knuppelen . De honkbalbond maakt 
zich zorgen om een van zijn 'spel
attributen ·. De honkbalknuppel · 

nschuldi · 

ten en Het Parool meldde woensdag 
17 november dat er een buurtwacht 
in de Indische Buurt in het leven 
zou worden geroepen echter ZONDER 
DAARBIJ GEBRUIK TE MAKEN VAN . ••••• 
HONKBALKNUPPELS!! 

___ Wocnsdag _ 17 novembe r 19~ 

Buurtwacht in Indische Buurt, 

maar zonder honkb~lknuppels j 
(Vaa ttft ~l:aqttl'suo . 1;1nmoritn i • n-a ttntB'JYK • t 
AMm:RDAM - Or lnd1Khr llt' . "'Wit tprekn daal' Yalaidl 
~uun krijff m•lljk ttn bi nwt LubbrnM"'b °"1' .
buunwacht . Op ttn ~•lrr- Cb1nTn Wffd~ - ' • 

avond srhoudtn bijttnkomU dlnpformul; • ..,,,,,,,.---

..::"~;dl~=d~::+~!"~~= ~,..--

NIEUW KNBSB-LOGO 
**************** 
Het KNBSB-bestuur is accoord gegaan 
met de geleidelijke invoering van 
een nieuw logo dat op alle KNBSB
uitingen zal worden aangebracht. 
Voor een geleidelijke aanpak is ge
kozen om er voor te zorgen dat er 
vrijwel niets met het huidige logo 
vernietigd hoeft te worden. In de 
loop van 1994 wordt hiermee een aan
vang gemaakt en zal het logo ook ge
toond worden. Voorlopig dus nog even 
doorgaan met het oude (lees: huidi
ge) logo, maar bij het laten aanma
ken van nieuwe materialen dient hier 
wel rekening mee gehouden te worden. 
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************************ 
EERBETOON LEEN VOLKERIJK 
************************ 
Tijdens de op 13 november jl. ge
houden Bondsraadvergadering van de 
ICNBSB is besloten om een speciale 
prijs in het leven te roepen waar
mee iemand onderscheiden kan worden 
die zich verdienstelijk heeft ge
maakt op het gebied van opleidingen 
en jeugd. Deze prijs zal officieel 
de LEEN VOLKERIJK AWARD gaan heten, 
dit als eerbetoon aan de onlangs 
overleden Leen Volkerijk die juist 
op het gebied van opleidingen en 
jeugd zeer veel voor de bond heeft 
betekend. 

*************** 
TENTOONSTELLING 
*************** 
Een aardig bericht uit het Amster
dams Stadsblad. De vereniging De Vo
lewijckers heeft in samenwerking me 
de Openbare Bibliotheek een honk
bal-, softbal- en peanutbaltentoon
stelling gehouden gedurende de maan 
november. Ook een manier om extra 
aandacht voor onze sporten te vrage 
Per slot van rekening zijn openbare 
bibliotheken druk bezochte lokaties 
waar met name ook veel jeugd komt. 

********************************** 
NEDERLANDS HONKBALTEAM GENOMINEERD 
********************************** 
Op woensdag 15 december a.s. wordt 
door de AVRO een TV-registratie ge
maakt voor het programma Sportman, 
Sportvrouw en Sportploeg van het 
jaar 1993. 
Voor het onderdeel SPORTPLOEG VAN 
HET JAAR zijn drie succesvolle teams 
genomineerd. Het Nederlands Heren
volleybalteam, het Nederlands Brid
geteam dat in Zuid-Amerika wereld
kampioen werd en het NEDERLANDS 
HONKBALTEAM dat afgelopen zomer 
overduidelijk Europees honkbalkam
pioen werd door concurrent Italië 
volslagen kansloos te laten. 

PERSBERICHT KNBSB 
***************** 
Sedert medio 1991 is de ICNBSB in een 
juridische procedure verwikkeld met 
de VTN (Vereniging Tophonkbal Neder
land). 
Beide partijen hebben elkaar uitein· 
delijk weten te vinden en dit heeft 

geleid tot het navolgende persbe
richt, zoals dat op 11 november 1993 
namens beide partijen is uitgegeven. 

♦♦♦♦♦♦ PERSBERICHT ♦♦♦♦♦♦ 

V~naf juli 1991 zijn de Koninklijke 
Baseball en Softball Bond (KNBSB) 
en de Vereniging Tophonkbal Neder
land (VTN), de overkoepelende orga
nisatie van de hoofdklasseclubs 
honkbal in een juridische procedure 
verwikkeld. 
De inzet van het geding betreft de 
vraag of de KNBSB in mei 1990 een 
financiële garantie aan de VTN heeft 
afgegeven terzake van het project 
"Match of the Week". Dit project be
trof de uitzending van een reeks va 
wedstrijden uit de hoofdklasse op 
RTL4 in de zomer van 1990. 
In eerste instantie heeft de Recht
bank te Haarlem de voor het geding 
beslissende vraag voor VTN negatief 
beantwoord. VTN is n.a.v. het von
nis van de Rechtbank Haarlem in ho
ger beroep gegaan bij het Gerechts
hof te Amsterdam. Een definitieve 
beslissing in de zaak kan nog gerui
me tijd op zich laten wachten. 
Partijen achten dit ongewenst voor 
de honkbalsport in het algemeen en 
het tophonkbal in het bijzonder. Na
der overleg tussen KNBSB en VTN 
heeft erin geresulteerd dat partij
en elkaar hebben gevonden in een 
voor beide partijen aanvaardbare 
schikking. 
Partijen laten dit gezamenlijk pers
bericht uitgaan met het oogmerk ver
dere onduidelijkheden terzake te 
voorkomen en deze zaak ook publici
tair te laten rusten. Partijen zul
len over deze kwestie geen verdere 
mededelingen naar buiten doen. 
Santpoort, 11-11-1993 KNBSB/VTN 

HAARLEMSE HONKBALWEEK KOMT ERAAN! 
********************************* 
Na het succesvolle World Port Tour
narnent is het nu weer de beurt aan 
de Haarlemse Honkbalweek om in 1994 
weer een internationaal aansprekend 
toernooi te organiseren. Via een 
Nieuwsbrief wordt melding gemaakt 
van de voortgang en deze informatie 
willen wij via dit informatiebulle
tin ook onder de aandacht van een 
groter publiek brengen. 

508 



Voor al uw 

GROENTE EN FRUIT 
• JBR 
dros 

Lopikerstraat 28 - SCHOONHOVEN 
tel. 01823 - 82680 
Anna van Burenstraat 7 - LOPIK 
tel. 03485 - 1593 

Bouwmarkt Schoonhoven 

brillen & contactlenzen 
Schoonhoven 01823-82328 

Groot gemak 
zit in een klein 

doosje ... 
~ 

LENZEN 
OGEN GOED & K IJKEN BETER 

VOOR VAKWERK 

Koestraat 102 - 2871 DS Schoonhoven - Telefoon 01823 - 85050 



"Doe Het Zelf Centrum" 

Lopikersingel 11 b - in de Melkfabriek 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 83282 
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Beste METS leden, 
Er is een nieuwe redaktie van start gegaan. 
Deze bestaat uit twee nieuwe enthousiaste medewerkers nl. 
Martin Zwanenburg en Hans Spruijt onder supervisie van Marjolein 
Verhoef. 
Deze is in staat de grote hoeveelheid ingezonden stukken in een 
zeer korte tijd op te nemen in het clubblad. 
Dus schroom niet voor de hoeveelheid want wij draaien er onze 
hand niet voor om. 
Even zonder gekheid, nieuwtjes, ideeen etc, zijn van harte wel
kom. 
Wedstrijdverslagen van de jeugd, dames, heren en familietournooi
en zullen in dit seizoen uitgebreid aan de orde komen. 
Zijn er andere dingen te melden stuur ze dan naar ons en wij 
maken er wat moois van. 

Met vriendelijke groeten, 

Martin & Hans. 



NIEUWJAARSRECEPTIE 

Het bestuur van METS wil iedereen voor zover deze niet op de nieuwjaarsrecep
tie aanwezig konden zijn, een heel sportief 1994 en POPCORN een heel muzi
kaal 1994 toewensen . 
Ronald Neven opende de avond met een zelfgemaakte nieuwjaarsdrank die een 
stevige sinaasappelsmaak bevatte. 
Dit heeft in iedergeval een flinke dosis energie opgeleverd. 
Bedankt Ronaldl 
Voor een terugblik kunnen we zeker van een zeer gezellige avond spreken nadat 
METS en POPCORN in gescheiden opstelling tot elkander kwamen door middel 
van het spel "h ints" . 
Deze uitputtingsslag ( 1-1) maakte iedereen zo dorstig dat dit door de kantineda
mes nauwelijks kon worden bijgehouden. 
Dames heel hartelijk bedankt voor de uitstekende bediening! 
Daarna kwamen beide groepen pas echt goed los . 
Niemand was meer te stuiten en we zijn van een nieuwjaarsreceptie overgegaan 
naar een nieuwjaarsbal. 
Dit kwam mede door de uitstekende muzikale leiding van POPCORN. 
Binnen afzienbare tijd begaf iedereen zich op de dansvloer en kon er eigelijk 
niets meer fout gaan. 
Het is toch maar een fijn gevoel dat iedereen een beetje kan volksdansen. 

Bravo POPCORN 
en heel erg be
dankt voor deze 
geslaagde avondl 

HET 
BESTUUR 
VAN METS 



lJ itnodiging 

Jaarvergadering voor leden en ouders van leden 

Agenda 

l Opening 

Datum : Zatemag 5 Febrruui 

Plaat s : Kanûne :METS 

Ti Jd : 20.00 uur 

2 Notulen 19-02-1993 
3 Mededelingen van het bestuur 
4 Behandeling jaarverslagen 
5 Verslag kascontrole commissie 
6 Verkiezing kascontrole commissie 

PAUZE 

7 Verkiezing benoeming bestuur 

Herkiesbaar zijn: 
M.Martina 
A.v.d .Heuvel 
R.Neven 
M.de Boer 

Niet herkiesbaar zijn: 
H Veelenturf 
T.Harteveld 

Verkiesbaar zijn de volgende kandidaten: 

H.Edens 
H.Maarten 

Vacature secretaris 

Het bestuur van METS verzoekt iedereen die zich verkiesbaar voor het bestuur 
wil stellen ,liefst 2 uur voor de jaarvergadering even aanmeld bij het bestuur. 
Inlichtingen voo r de functie 'secretaris' bij M.de Boer.Tfn 01823 -87308 . 

8 Competitie 1994 

9 Rondvra ag 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-02-93 

PAG. 1 

Aantal aanwezigen volgens de presentielijst; 23, waaronder 
3 niet-led e n 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom . Michael komt iets later en Ab van de 
Heuvel is verhinderd. 

2 . Notulen vorige vergadering 
De notulen worden goedgekeurd. 

3. Mededelingen van het bestuur 
- Oproep om het ledenaantal te doen groeien . 
- Het is noodzakelijk om de contributie te verhogen. 

4 . Behandeling van de jaarverslaggen 
Verslag secr.: Geen vragen 
Verslag penn.: Door een overgang van het syste e m 

(afschaffen acceptgiro's) is er een fors 
bedrag aan achterstallige contributie. 
Er wordt opgemerkt dat er geen begroting 
is. Tineke heeft deze wel, maar niet 
gekopieerd. 

5 . Verslag kascontrole 
De commissie ve rl e ent de penningmeester decharge. 

6. Verkiezing/benoeming kascontrolecommissie 
Dhr . en Mw. Spruyt worden benoemd. 

7. Veld en kantine 
De voorzitter bedankt Habbo Edens namens het bestuur 
voor alle r aad en daad inzake ons veld en onze kantine. 

8. Verkiezing/benoeming bestuur 
Mich a el, Tineke, Ronald en Ab ziJn herkiesbaar. 
Hans en Hetty zijn niet herkiesbaar. Zij worden bedankt 
voor hun jarenlange inzet, evenals Erik Lugten, die· 
tussentijds met zijn bestuurswerkzaamheden is gestopt. 
Mirjam stelt z ich verkiesbaar voor de functie van 
se c retaris. 
Op d it moment is er niemand die bes c hikbaar is voor de 
functie van voorzitter . 

9. Competitie 1993 en bezetting,trainers 
Alle teams zijn voorzien van een trainer; 

heren 1 Hin Veelenturf · 
heren 2 Rola nd Croes 
dames Egor Bosch 
pupillen Ron, Danielle en Jovanka 

Er wordt gevraagd of voor de pupillen na ar 
vervanging uit kan worden ge z i e n i. v.m. 
tijdgebrek door studie. 



NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-02-93 

PAG. 2 

recreanten Erik Lugten 
Er zijn vier teams ingeschreven voor de competitie 
1993, ondanks de twijfels over heren 2. 

10.Rondvraag 
-Erik Lugten vraagt of er een budget is voor 

handschoenen voor de recreanten. Dit wordt opgenomen 
door het bestuur. 

-Petra vraagt of er genoeg leden zijn om beslissingen 
te nemen en of de vereniging kan draaien zonder 
voorzitter . 
Naar aanleiding van deze vraag meldt Hin zich als 
waarnemend voorzitter voor een jaar en wordt benoemd. 

-Danielle vindt dat er te weinig aan ledenwerving wordt 
gedaan, waardoor de continuiteit van de vereniging in 
gevaar komt. Het veld en de kantine hebben veel tijd 
in beslag genomen, nu dit grotendeels achter de rug 
is, is het aantal leden en dus ledenwerving 
prioriteit nummer 1. 

-Hans Spruyt vraagt of een lijst komt met kantine
diensten en scheidsrechters. 

-Egor vraagt of hij materiaal mag aanschaffen voor de 
dames. Als hij een lijstje maakt zal dit besproken 
worden in het bestuur. 

-Hin vestigt de aandacht op het 10-jarig bestaan van de 
vereniging op 15 april. Er wordt een feestcommissie 
ingesteld, deze commissie bestaat uit: He tty. Erik 
Lugten, Hin, Habbo en Hans Maerten. 

-Marjolein geeft aan dat er meer aan PR moet worden 
gedaan zoals advertenties in de Lekstreek, posters, 
e.d .. 

11.Sluiting 
Hin sluit de vergadering met de mededeling dat de teams 
en het materiaal nu prioriteit zijn voor het bestuur. 



MEERJARENBEGROTING MEî3 

ëlATEN 

Contributies 
Donaties 
Clubblad(opbrengst adverten
ties minus kosten) 
Reklameborden 
Sponsorgelden 
Akties 
Subsidies / giften 
Exploitatie kantine 

Totaal 

LASTEN 

Aanschaf speelmateriaal 
Reisvergoedingen 
Bondscontributie 
Zaalhuur 
Huur veldfminus subsidie) 
Repr./verg/adm. / K.v.K 
Energiekosten kantine 
Onderhoud Kantine 
Afscrijving Kantine+ aanslui-

,- ~~~~/~~~m~~~;~ + i~~:!~~=~~!idie 
Reservering groot onderhoud 

Totaal 

i993 

10072 
200 

1400 
1200 
1000 
1000 

500 
2000 

17372 

3000 
2000 
1200 
1300 
3155 
1000 
1800 
1000 

17372 

i.994 

10ó22 
250 

1400 
1500 
1000 
1000 

500 
2500 

18 77 2 

3000 
2200 
1300 
1400 
4155 
1000 
1800 
1000 

2917 
0 

18772 

11572 
30 0 

1.400 
1500 
1000 
1000 

500 
3000 

2 027 2 

3000 
2400 
1400 
1600 
5155 
1000 
i800 
1,)00 

2917 
0 

20272 



EXTRA TOELICHTING O? MEERJARENBEGROTING METS 

Aanschaf kantine 
Installatie+ inrichting 
Aansluiting Nutsbedrijven 

Af: eenmalige investerings 
subsidie gemeente 1992 

Over 10 Jaren af te schrijven 
activa 

F. 34.997.38 
F. 15.002.ö2 
F. 4 .170. 00 

F. 54. l 70. 00 

F. 25.000.00 

F. 29. l 70 . Oû 
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jank 

fust.Jank 

l\ruis;iost en 

..;.Lub ::·eb,.Juw: ____ ;, ____ _ 
Aanschaf-/- subsidie 19.170,
Af: vrij·ral creaiteuren 15.J00 1 -

&og te ontvangen contri8uties 

liaten 

VerKopen 11.778,20 
;,.f: I!Lopen d.4)2 1 22 

Clubolad: --------

3,345,98 

üpor. advertenties 1.555,-
Af~ ~asten 88 1 30 

i(on tri bu ties 

Donaties 

Subsidie + 6 iften 

A~tiJs_+_loterije~: 

vporen;sten 

il:osten 

:·,eklameborden 

1.5J8,40 
5uU --

Diverse baten (renteJ 

re;.:ort 1933 

10 

1.466, 70 
8. 561, 50 

40,--
410,35 

1. JUèl, 40 

750,--
222,61 

15.805,)4 

J.u18,+J 
2~.:.~~1.1.n 

2.)81,95 ~iben ver~ogen 18.549, 
1. 102,80 .1f: desultaat 1993 3.J18, 

1, 46 
765,--

4.170,--

1!.lQ~1.2Q 
15.530,71 

Lasten 

Aanschaf raateriaal 

Heiskosten 

nondscontrioutie 

:iuur zaa_/veld 

Attenties 

Administratie 

Vergaderingen 

ivenementen 

15.5)01 

2.610, 
1. 111, 

436, 
J.497, 

4)9, 
b60, 
065,' 
24 1 , ' 

Onderhoud veld/~antine 

Diverse kosten 

2x:loitatie kantine: 

1.)48, 

4)9 ,-

--~-------- - -------
aanleg ~aterleiding J.547,81 
..;lectra + •,;ater 

Gemeentelijke he~f. 

Verzekeringen 

0iv. aanschaffingen 

;.,iversen 

1. 2J9, JJ 
909,:;5 
386,91 

479,65 
)40 72 
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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 

Jt'~L RESTAURANT 

~ BELVÉDÈRE 

,._. PARTY'S 

,._.( BRUILOFTEN 

,._. DINERS 

,._. ZAKENLUNCH 

MDB, 
daarkun 

jeOD 
bouwen! 

[Jbt] MATERIEELDIENST 
~ BERGAMBACHT BY. 

Lekdijk Oost 21, 2861 GA Bergambacht. 
Telefoon 01825 - 2144 / Fax 01825 - 3480. 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 87192 

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

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 
GELOOMAN 
Haven 58 - Schoonhoven 1 

Telefoon 01823 - 82426 

U IJ (de Kunst) 

goed 
voor 
u 

Lopikerstraat 44 - 44a - Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 84767 

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 

Rabobank 
MEER BANK VOOR JE GELD 

HAVEN 47 - 49 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 82100 
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KNBSBu//etzn ----------------------~ 

♦♦♦ NOS KRIJGT UITZENDRECHTEN ♦♦♦ 

De uitzendrechten van de Haarlemse 

nationale collegeteam van Japan. In 
december zal ook de NEDERLANDSE AN
TILLEN een besluit nemen en de deel
name van NEDERLAND staat uiteraard 
reeds vast. 

Honkbalweek 1994 gaan naar de NOS, ••• NEDERLAND BEGINT OP ZATERDAG ••• 
maar tevens werd overeenstemming be-
reikt voor de Honkbalweek 1996 en Het Nederlands team zal voor het 
het in Haarlem te houden Europees eerst beginnen op zaterdagmiddag en 
Kampioenschap 1995. Studio Sport wel op 16 juli 1994 om 14.00 uur. 
heeft de intentie om dagelijks beel- De Honkbalweek start op vrijdag 15 
den van de 17e Haarlemse Honkbalweek juli 's avonds om 20.00 uur. 
uit te zenden. Naast het Sportjour- van zaterdag 16 juli tot en met 23 
naal van 22.15-22.30 uur op Neder- juli zijn er dagelijks twee duels 
land 3 bestaat er sinds kort ook een en wel om 14.00 uur en 19.30 uur. 
Sportjournaal dat vroeger op de De finale staat gepland voor zondag-
avond wordt uitgezonden en wel van middag 24 juli om 14.00 uur. Mocht 
18.40-18.50 uur. onverhoopt het weer roet in het eten 
In beide Sportjournaals, plus de re- gooien, dan zijn er twee inhaalmoge
guliere Studio Sportuitzendingen op lijkheden en wel op maandag 18 juli 
woensdag, zaterdag en zondag zal de (14.00 uur) en donderdag 21 juli 
NOS aandacht besteden aan het honk- (14.00 uur). 
bal. Het speelschema van Oranje staat 
♦♦♦ STORMLOOP SPONSORBOXEN ♦♦♦ reeds vast en het zal duidelijk zijn 

dat de wedstrijden gepland staan op 
Onder bedrijven en instellingen zijn "TV-gevoelige" tijdstippen. Het sche 
wervingsacties gehouden wat de drie ma van Nederland ziet er als volgt 
eerdergenoemde kanpioenschappen be- uit: 
treft. Dit heeft geleid tot een ware• Zaterdag 16 juli, aanv . 14 . 00 uur; 
stormloop op sponsorboxen, waarbij • Zondag 17 juli, aanv.14.00 uur; 
zij opgemerkt dat de organisatie • woensdag 20 juli, aanv.19.30 uur; 
over "slechts" 16 sponsorboxen kan • Donderdag 21 juli, aanv.19.30 uur; 
beschikken. Ben aantal van deze re- • Zaterdag 23 juli, aanv.14.00 uur. 
latie-units is exclusief gereser-
veerd voor de hoodsponsors van de 
Haarlemse Honkbalweek. ************************ 
Tevens is de organisatie in onder- l~ MöNCH/KNBSB-GALA 1993 
handeling met een aantal hoofdspon- ************************ 
sors en de verwachting is dat nog 
voor het einde van dit jaar duide
lijkheid zal bestaan wie als spon
sors gaan optreden. Hoewel er nog 
niet gesproken kan worden over de 
namen van de bedrijven, kan gemeld 
worden dat het bekende bedrijven 
zijn met internationale allure. 

♦♦♦ UITNODIGINGEN TEAMS ♦♦♦ 

In september zijn uitnodigingen 
naar diverse landen gestuurd en 
inmiddels hebben reeds vier natio
nale bonden positief gereageerd. 
Zo heeft MEXICO de uitnodiging 
reeds officieel geaccepteerd. Ook 
AUSTRALIE heeft toegezegd te komen 
en voorzitter Yamamoto van de Japan
se honkbalbond zou graag zien dat 
APAN de titel van 1992 mag verde
lgen. Het zou hier dan gaan om het 

Ruim 1.000 genodigden waren zater
dag 6 november jl. naar de Jaar
beurs in Utrecht gekomen om deze 
Gala-avond luister bij te zetten. 
Het programma week niet of nauwe
lijks af van het 2e Gala in 1992, 
maar de verschillende winnaars 
bij het honkbal, dames- en heren
softbal wel degelijk. 
Helaas begon de avond een klein 
half uur te laat, daar vele geno
digden aan de late kant waren, 
deels veroorzaakt door een par
keerprobleem. In één van de Jaar
beurshallen werd ook een Galacon
cert gegeven door Shirley Bassey, 
Liza Minelli en Ray Charles en dit 
evenement trok vele duizenden toe
schouwers. 
De avond kan als geheel wel geslaagd 
genoemd worden, alleen waren er wat 
knelpunten ten aanzien van de prijs-
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uitreiking (lengte en inhoudelijke 
uitreiking) en de bediening in de 
foyer. 
Het organisatiecomité heeft inmid
dels al geevalueerd en tal van on
derwerpen zullen bij een toekomstig 
gala opnieuw worden bezien en ieder 
jaar wordt ook weer gekeken naar de 
lokatie. Vast staat dat de zaterdag· 
avond beter gekozen is ten opzichte 
van de vrijdagavond. 
En dan nu de winnaars die werden ge
eerd op het podium. 

♦♦♦♦ BESTE SLAGMAN/SLAGVROUW ♦♦♦♦ 

HB: Steven Russell (HCAW) (0.410) 
DSB: Petra Beek (HCAW) (0.420) 
HSB: Edson Cheri (Alphians)(0.470) 

♦♦♦♦ HOMERUNKING/HOMERUNQUEEN ♦♦♦♦ 

HB: Mike Crouwel (Nicols) 16 
DSB: Marjolein de Jong (Sparks) 3 
HSB: Sherald Obispo (TIW/Surv.) 9 

♦♦♦♦ MEESTE GESTOLEN HONKEN ♦♦♦♦ 

HB: Eugene Henson (ADO) 38 
DSB: Tracy Vunkannon (Twins) 7 
HSB: Ennio Kwas (Kennemerland) 9 

♦♦♦♦ BESTE WERPER/WERPSTER ♦♦♦♦ 

HB: Patrick Klerx (ADO) 11-2 
DSB: Inez Hollander (Terrasv) 9-2 
HSB: TUti Rumai (Alphians) 16-6 

♦♦ MEEST WAARDEVOLLE SPELER/STER ♦ 

HB Ken Brauckmiller (ADO) 
DSB: Anouk Mels (HCAW) 
HSB: TUti Rumai (Alphians) 

•• Beste honkbalinternational onder 
de 23 jaar (Guus van der Heijden 
Memorial ♦♦ 

HB: Tom Nanne (Kinheim 

♦♦ Meest veelbelovende jeugdsoftbal
ster (B.v. Beijmerwerdttrofee ♦♦ 

DSB: Suzanne van der Laan (Twins) 

♦♦ Meest veelbelovende jeugdwerpster 
(Riet Vermaattrofee) ♦♦ 

DSB: Jacqueline Knol ('IT Tigers) 

♦♦ Meest veelbelovende jeugdspeler 
(Ron Fraser Award) ♦♦ 

HB: Jeffrey Verbij (Pirates) 

♦♦ Meest veelbelovende jeugdwerper 
(Roel de Man Awardl ♦♦ 

HB: Erroll Alexander (Kinheim) 

♦♦♦ SCHEIDSRECHTER VAN HET JAAR ♦♦ 
HB: Bob Bergkamp 
SB: René Sterkenburg 

♦♦♦ COACH OF THE YEAR (HONKBAL) ♦♦ 
HB: Jan-Dick Leurs (Nederl.team) 
HB: Charles Urbanus (Neptunus) 

♦♦♦ MöNCH Trofee voor de meest ge
waardeerde collega, gekozen 
door spelers en speelsters 
zelf ♦♦♦ 

HB Wim Martinus 
DSB: Teri Klement 
HSB: Marlen Frolijk 

Met ingang van 1994 zal de Scorecom
missie van de KNBSB ook een prijs 
uitreiken aan de Meest Waardevolle 
Speler en Speelster in de Holland 
Series honkbal, damessoftbal en he
rensoftbal. 
Het is verder de bedoeling deze 
prijzen direct na afloop van de Hol
land Series uit te reiken. Tevens 
zal een Softbal! Coach of the Year 
worden aangewezen. 
************* 
TIO.NSFERMARKT 
************* 
Op de transfermarkt was het opval
lend rustig dit jaar. 
Toch wisselden tal van bekende spe
lers van club en we noemen een klei
ne selektie van de meest bekende 
spelers: 

Tonny Cohen, Arnold Jakoba. Martijn 
Kant, Robert Moere, Arthur Marl al
len naar ADO; 
Mike Yearout, Marcel Bijvank naar 
Haarlem Nicols; 
Anthony Hosé naar HCAW; 
Giel ten Bosch, Jeffrey Verbij naar 
Kinheim; 
Ken Brauckmiller naar Neptunus; 
Ron Agterberg, Peter Callenbach, 
Dave Dusseau en Clive Mendes naar 
Quick; 
Tony Benningshof, Marvin Isenia, 
Maurice Verdaasdonk naar Twins. 

Daarnaast stopten Arthur Marl (ADO) 
Bart Volkerijk (ADO), de ADO
coaches Jaap Bijl en Lino Emerenci
ana, Bill Groot (Nicols), Reinier 
Abrahamsen. 
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UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBY BOEK EN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

~m:~~~~~Vl 
~ Tel. 01823-(8)2262 

ooms 

CONSTANT® 

c+ 

Juwelier - Goudsrrld 
Loplkerstraat 36 - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 85365 

administraties v.o.f. 

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

administraties, belastingen, loonadministraties 



WOl~l)T OOK LIi) V/,N 
HC)NK-en S()FT(3/,L 

VEI ~EN IGI NG 

BEL VOOR INFORMATIE , , 

EEN VAN DE BESTUURSLEDEN 



VERSLAG SECRETARIAAT 

Het bestuur is in 1993 twaalf maal bijeen geweest in een 
bestuursvergadering en een maal in een algemene leden
vergadering . 
Vaste agendapunten waren: veld/kantine, ledenwerving/ 
teams, evenementen, competitie 

Veld/kantine 
Ook dit jaar was dit een steeds terugkerend agendapunt. Er 
wordt nu gewerkt aan verwarming en warm water . Dit is nog 
nieuw, maar ook het eerste onderhoud diende zich aan, de 
helft van de buitenkant van de kantine is geschilderd het 
afgelopen jaar, maar de andere helft en de binnenkant 
moeten nog worden gedaan. Wij hopen dan ook, ook volgend 
jaar een beroep op de leden te kunnen doen. 
Hin heeft een gesprek met de burgemeester gehad over het 
veld en de kantine wat als contructief werd ervaren en 
naar de mening van het bestuur elk jaar moet worden 
herhaald. Punten uit dit gesprek zijn: 

- subsidies 
- het huurcontract 
- (privatisering) onderhoud 

Sinds deze zomer maakt de vocalistenvereniging Popcorn 
gebruik van onze kantine, dat levert onze vereniging niet 
alleen wat geld op, maar ook mogelijkheden om dingen 
gezamenlijk te doen . Zo is er een gezamenlijke barbeque 
geweest, heeft Popcorn meegedaan met het familietoernooi 
en was er een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. 

Ledenwerving/teams 
Het accent op de ledenwerving heeft vooral in het begin 
van het seizoen gelegen. Door de drie instuifavonden in 
maart zijn met name het aantal rekreanten en pupillen 
vergroot. 
Voor dit punt verwijs ik verder naar de v e rslagen van Hin 
en Ronald. 

Evenementen 
Evenementen die dit jaar plaatsvonden: 

- het 10-jarig bestaan op 15 april 1993, dat gevi e rd werd 
met een denderend feest op 17 april 1993 en een 
mix-toernooi op 29 mei 1993. Ook voor dit punt verwijs 
ik naar het verslag van Hin. 

- Het familie-toernooi op 19 septemb e r 1993 . 

Competitie 
Voor dit punt verwijs ik naar het verslag van de 
wedstrijdsecretaris, Ronald. 

Met vriendelijke groeten, 

De secretaris, 
Mirjam den Boer-Versteegh 
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Jaarverslag wedstrijdsecretariaat 1993 

Het seizoe n 1993 kan op het sportieve vlak gezien worden als een geslaagd 

en s uccesvol seizoen. 

Het honkbal-senioren team heeft ee n zeer goed jaar achter de rug. 

Dat het een goed jaar zou worden, werd al duidelijk tijdens het oefen

programma. Geen enkele oefenwedstrijd werd verloren en op een toernooi 

in Zoetermeer werd een le plaats behaald . Het spelniveau was aanzienlijk 

hoger dan de voorgaande jaren . Dit was ook duidelijk te zien in de 

kompetitie, waar vele overwinningen werden behaald. Dit resulteerde in 

een 2e plaats, met maar 1 punt minder dan de kampioen" Blue-Hitters " . 

Voor he t softbal-dames .team kan het seizoen 1993 beschouwd worden als een 

jaar voor het opdoen van spelervaring, dit omdat er een aantal speelsters 

met ervaring zijn vertrokken en het team grotendeels bestond uit nieuwe 

gezichten. Hierdoor waren de prestaties, naar verwachting, niet al te hoog, 

maar werden er toch een aant a l overwinningen behaald en werd de kompetitie 

tot ee n goed einde gebracht. 

De best e prestatie werd het afgelopen seizoen neergezet door de honkbal

pupillen . Onder leiding van Michael Martina en Randy Spruyt, wist dit team 

all e wedstrijden te winnen en haald en zo het kampioenschap binnen. 

Een prima resultaat, zeker gezien het feit dat de meeste spelers van dit 

team voor het eerst in kompetitieverband speelden. 

Het nieuwe recreanten-softbal team speelde dit jaar ni et in kompetitie

verband. Er werden wel een aantal wedstrijden gespeeld met goed resultaat en 

tijdens een toernooi bij "Braves "in Gouda werd een zeer verdienstelijke 

2e plaat s in de wacht gesleept. 

Home-r un bokalen 

Net als de voorgaande jar en, werden ook dit jaar weer de Home-run bokalen 

uit gereikt. 

Bij de dames ging de bokaal voor de 2e keer in 3 jaar naar Marjolein Verhoef. 

Joo st Timmermans wist bijna elke wedstrijd wel één of meer home-runs te 

sla an en haalde zo bij de honkbal-jeugd de bokaal binnen. 

Bij de honkbal-heren moest he t slagge middelde de doorslag geven . Roland Croes 

en Ronald Neven sloegen evenveel home-runs, maar door een iets beter 

slaggemi ddelde mag Ronald Neven de bokaal het komende ja ar op de schoorsteen

mant el ze tten. 

Tens l ot t e wil ik de mense n bedanken, die he t afgelopen se i zoen hebben opgetreden 

al s s chei ds re c ht e r en kantin edi e nst en hoop ook het kome nde seiz oen weer op 

de nodi ge medewerkin~ te kunn en rekenen. 



SPECIALITEITEN 
RESTAURANT KAPSALON 

"AMANDA" 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur . 

Haven 14 - 16 

ALLES OP AFSPRAAK 
VOOR DAMES EN HEREN 

2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2618 

Grote Kerkstraat 6 
Ammerstol 
Tel. 01825 - 2937 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

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

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 82412 

~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3 - 5, Schoonhoven Telefoon 01823 - 85875 



BEN 
SI.OOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 82380 


