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FC NIDON ONDERUIT: 2-6
FC NIDON verloor de tweede wedstrijd tegen FC APPIERAAT met 2-6. Toch was het
een moeizame overwinning voor FC APPIERAAT ondanks dat met op gemakkelijke wijze
met 0-3 voor kwamen was het al snel 2-3. Het wachten was dan ook op de gelijkmaker
toen keeper Piet Dobbelaar in de fout ging en FC Appieraat de score wist te vergroten.
Daarna liep FC Appieraat alsnog uit naar een 6-2 overwinning en het was weer opvallend
dat Ronnie Molendijk weer drie maal scoorde. Deze spits wordt voor de tegenstanders
niet alleen gevaarlijk achter de bar maar nu ook in het veld en niemand heeft hier
antwoord op.

Eerste zege FC VIERPOOL
Het enige zaalvoetbalteam van Brush HMA met eindelijk Jan van der Tuin in de gelederen
won na een onnodige gelijkspel tegen FC Voortrein in de eerste wedstrijd tegen THE
AZTEKEN. Al ging het moeizamer dan de einduitslag doet vermoeden van 6-2, omdat THE
AZTEKEN zeer goed aan het duel begon en zelfs een 1-0 voorsprong nam van de
onvermoeibare Martin Sijbrands. Na de rust liep FC VIERPOOL gemakkelijker te
voetballen en won met 6-2.

Website Sportblad Knudde over
de 5000 bezoekers
…

Sinds de vernieuwing in september 2001 is het aantal bezoekers van de meest waardeloze
website van het wereld wijd web over de 5000 bezoekers. De vijfduizendste bezoekster
kwam binnen op woensdag 15 januari om 15.40 uur. Sensationeel was dat de vijfduizendste
bezoekster net als de eerste en duizendste bezoekster dezelfde persoon is.
De website wordt tot en met het komend weekend niet ververst door computersysteem
vernieuwing door te voeren.

Sportblad Knudde Opinie peilingen
Ook altijd mee willen doen met de opinie peilingen? Van bijvoorbeeld Maurice de Hond ....
Dan is dit de mogelijkheid om ook mee te doen bij INTERMART Sportblad Knudde van Kees Dingo

Het is heel eenvoudig, vul de onderstaande vragen in en je doet mee met de Sportblad Knudde Opinie
peilingen.
Op wie zou je stemmen als er op dit moment de verkiezingen worden gehouden van de
1.
MEEST WAARDELOZE FIGUUR van het jaar?
Vul naam in en zet er eventueel bij waarom deze figuur of organisatie de meest waardeloze figuur is..
2.
Als de Knudde Partij mee zou doen met de verkiezingen op 22 januari 2003, waarom stem je
er dan niet op met als
lijsttrekker: De Knuddeloog.

3.
Als de Knudde Partij de grootste partij wordt van Nederland wie moet er dan minister
president worden?
Voor resultaten van de opinie peilingen binnenkort op de website van www.sportbladknudde.nl .

Wij danken u voor uw medewerking.

Dinsdag 21 januari: VOLLEYBAL.
Met opnieuw teams van Ipskamp bestaande uit: Sjef, Usa, Daniel (??), Johan de Jong, Leen van
de Berg en Piet Ipskamp. Tegen Mudde bestaande uit: Dobbelaar, Vrisekoop, Koot (??), van
Twillert (??), Mudde, Taartmans. Natuurlijk zijn ook de teams van TOB Alstom Transport
bestaande uit Claudia KOCK , Enny VAN-LEEUWEN, Rob LACHMAN, Adri VAN- REEUWIJK,
Corine VINK, Aad BRINCKMANN, Frank CREUELS, Claudia VAN-DER-VELDEN en Brush HMA
bestaande uit Han van Doorn, Rens dubbeldam, Terlouw, Linda Osinga, Sabine Heyman, John
Meeuwsen en Bram Jansen van de partij. Ook in het nieuwe jaar zal er op zijn minst een keer per
maand worden gevolleybald de eerste dus op 21 januari vanaf 16.30 uur in Sporthal de Beverbol
in Ridderkerk- Bolnes.
Zijn er nog meer personen (of teams) die willen volleyballen kunnen zich opgeven bij Sportblad
Knudde Secretariaat Marina van de Meiden of bij Kees Hilkmann.
-.Mafkees.-.

STILLEGGING ZAALVOETBALCOMPETITIE
VAN 25 februari tot 31 maart?
Het bestuur overweegt om tussen 25 februari en 31 maart aanstaande de zaalvoetbalcompetitie stil te leggen omdat Sportblad Knudde en de wedstrijdsecretaris niet
aanwezig zijn in die periode. In het wedstrijdprogramma is genoeg ruimte om de
zaalvoetbalcompetitie op 1 april verder te laten gaan, dan wordt de laatste wedstrijden
gespeeld rond 10 /17 of 24 juni. De laatste mogelijkheid is 1 juli dan gaat de sporthal
dicht voor de grote zomervakantie. Als er tussen 25 februari en 31 maart wel door wordt
gespeeld dan is de competitie al klaar op 13 mei. Mocht er tussen 25 februari en 31 maart
niet gespeeld worden dan wordt er vriendschappelijk gespeeld en elke maand
gevolleybald. Piet Dobbelaar heeft zich inmiddels aangeboden om stand-in te zijn echter
zonder verslagen in Sportblad Knudde. Binnenkort neemt het bestuur hier een besluit
over.

