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FC CST VOORLOPIG GERED VAN DE ONDERGANG
FC CST is de rest van dit seizoen voorlopig gered van de ondergang en kan het seizoen
afmaken, dit is besloten in een extra CST vergadering door de leiding. FC CST kwam
enige weken in opspraak omdat men de salarissen niet konden betalen van de spelers,
het is nog niet bekend of FC CST voor het komend seizoen een licentie krijgt van de
Voetbalbond omdat er nog geen reddingsplan is en de leiding van CST de club een lening
verstrekt. Inmiddels won FC CST weer eens een voetbalwedstrijd tegen THE AZTEKEN
met 8-3. FC VIERPOOL kwam niet opdagen tegen FC VOORTREIN en verloor daarom
reglementair met 5-0, in de plaats daarvan werd op de wedstrijddag alsnog een
onderlinge vriendschappelijke wedstrijd gespeeld met bekende spelers zodat de zaal
bezet bleef.

SCOREBORD OP TILT door boycot?
De techneuten van FC NIDON hebben getracht bij een 2-0 voorsprong op FC
APPIERAAT de scorebord van Sporthal de Beverbol te boycotten zodat de scorebord
onder de wedstrijd op tilt raakte en uitviel. Maar nadat de Rooij en Tessema de stand
op 2-0 zette moest de scorebordoperator de storing gaan verhelpen zodat hij de twee
treffers van FC APPIERAAT niet in het net zag belanden. FC NIDON nam een
voorsprong van 3-2 na een doelpunt van Tessema
en dat werd ook de russtand. Na de pauze deed de scorebord het weer en werd het in
een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd gelijk door Leo Groenendijk.
Daarna kwam FC NIDON op voorsprong na een knappe goal van Eduard Rooij, maar
ondanks het tijdrekken van FC Nidon wist FC APPIERAAT via Dirk van Arkel in de
allerlaatste minuut verdiend op gelijke hoogte te komen: 4-4. FC APPIERAAT verloor
wel hiermee twee punten.

Azteken kan veel beter…

Als THE AZTEKEN eens gaan beseffen dat zaalvoetbal een team sport is dan worden de
resultaten veel beter. De meeste spelers kunnen aardige dingen doen met een bal maar
vinden nooit een medespeler en gaan dan te veel op eigen succes uit zodat dan weer een
kans verloren gaat. Zo gaat het in bijna alle wedstrijden en ondanks de steun van de
zeer trouwe aanhang levert dit niets op. Nu won FC VIERPOOL zeer eenvoudig met 8-4
nadat AZTEKEN wel zeer verrassend op een 1-0 voorsprong kwam en na de 1-1 zelfs met
2-1 voor kwamen te staan, maar vooral na de rust stortte de ploeg helemaal in en kon FC
VIERPOOL eenvoudig uitlopen.

FC VOORTREIN MAAKT KANS
CHAMPIONS LIEK VOETBAL

OP

Het team van FC VOORTREIN dendert voort en maakt kans op Champions Liek Voetbal
nu werd concurrent FC CST met 4-3 verslagen in een enerverende wedstrijd. De zege
van FC VOORTREIN was verdiend te noemen ondanks de vele scoringskansen van FC
CST, vooraf dit duel was een prominent in bespreking en op de vraag of zij zich niet
moeten voorbereiden op het duel tegen FC VOORTREIN kwam het antwoord: dit hebben
we niet nodig tegen die oudjes… Door die “oudjes” Werd de ploeg van Ton Vat
afgedroogd.

FC NIDON VERSPEELT KOSTBARE PUNTEN.
Tegen FC VIERPOOL verspeelde een verzwakt team van FC NIDON kostbare punten
voor strijd om een plaats voor UEFA CUP voetbal. Tegen het team van FC VIERPOOL
werd met 3-5 verloren doordat FC NIDON vele kansen niet wist te benutten en
daarmee verloor FC NIDON verdiend.

Fantastisch concert
tijdens barbecue in
Magazijn Theater
Afgelopen woensdag 21 mei j.l. was er weer eens een Barbecue in het Magazijn van Alstom
Transport georganiseerd door de bekende mensen die dit op uitstekende wijze als enige kunnen
en tijdens de goedbezochte barbecue was er een optreden van enige zeer bekende Engelse
Artiesten de zanger-gitarist Graham Mckinnon die zich zelf uitstekend begeleidde, en de
bekende folklorezanger Mac die ontroerende Engelse folkloresongs ten gehore bracht. Maar de
show werd duidelijk gestolen door Graham Mckinnon die met al zijn grote hits het publiek tijdens
zijn nummers liet staan om vooral mee te swingen op zijn zeer bekende allergrootste successongs
zoals: "Ain't Koos Nowee Baby", deze hitsingle zal binnenkort in hoog in de Top 10 staan, “My days
in Ridderkerk with Teus And Ronnie”,
dit werd uit zijn hart gezongen zo klonk het in het
Magazijn Theater, “The Joker” ; “She Took off my Romeos”; “Bleu Moon “ (Tijdens dit nummer
werd de Moonie van Mick geshowd); “You Can't always get What you want” (Stones) en “Knocking
on Heavens” (Bob Dylan). Later op de avond kwam Graham Mckinnon terug met Mac en ging met
het publiek een vorm van karaoka doen van bekende hits die goed in het gehoor lag. Het
optreden van Graham Mckinnon was een eenmalige concert in Nederland, maar verwacht wordt
dat de volgende concert niet in het intieme Magazijn Theater wordt gehouden maar in de
Rotterdamse de Kuip dan wordt daar op het veld een barbecue gehouden met een optreden en
kan er meer publiek komen want het Magazijn Theater is voor zo’n grote artiest te klein
geworden.
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Graham Mckinnon in
het Magazijn
Theater

LOTEN ROPARUN
UITVERKOCHT

De loten die via Sportblad Knudde kon kop
voor de Roparun zijn op minder dan vier lot
totaal uitverkocht. Hiermee is er
Sportblad Knudde voor de Roparun 150 eu
opgehaald voor het goede doel , zie webs
van Sportblad Knudde. Komende woensdag
mei start de Roparun van Rotterdam na
Parijs en Sportblad Knudde is een van
subsponsors van Medisch Centrum Rijnmo
Zuid team

