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Waarschijnlíjk had TfK TAK dezelfde verschiinselen a1s
Eerste Dívisieploeg SC Cambuur, heel de ploeg was ziek zodat de wedstrijd tegen Fc
APPIERAAT niet door kon gaan. Dit duel wordt nu later gespeeld in het seizoen.***.
UïTSLAGÈN: DE EIKELS TURBO TrNï'S 9-4; P0 BULL DOGS - HDS BYTES 2-11
Fc MISERABEL DE DRAAIBRS 2-6; DE BOSJESMANNEN - Fc KANTOOR 1-3; en
Fc WEf ZfGïNG P0 BULL DOGS 2-9.'"*'". Korte wedstriidverslagen volgen in
het eerst komende nummer van: SPORTBLAD KNUDDE MAGAZINE.**È****rr*.
*KORT NJEUïS**''1.
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OPEN HUIS

ACTÏVTTETTEN TTJDENS OPBN EUTS HOLBC:

'tr' Kantoor

Begane Grond:

Dia-presentatie fnstruktiezaal; Computer demonstral-ie

I{DS

BereKantoor Ie verd.: CAD demonsLratie Machinebouru;Demonstr' Eindige-Elementen
tel(enlngen/
plotter-(CAD
keningen; Demonstr. Repro Afdeling: Electrosllatische
! ! ! 0ók op de
LichLdrukkerij. sPECraaL vooR »Ë -rruc»: HoLEC KLEURPLATEN
HOLEC
Repro-afdeling: Foto's ter inzage "?1 l9!-groot suksesvolle deze SINIERKLAASfoto's te beFEEST 1991 en HOLEC VOLLEYBALTOËNOOf 1991 en is het mogelijk

stellen bij:

SPORIBLAD KNUDDE.

* Kantoor 2e verd.: CAD demonstr. Electro' " Kantoor 3e verd':Printontwerp Demonstr'
Printmontàge: activiteiten àp Uota"t'' "Y8-boven wlkkelingmakerij: demonstratie
" Y8-E
tractie mo.toren
wikkelen statoren t.b.v. Traciie. * Y8-beneden r";'ikkelarij: montage
Kwal'Borging/Kwapresentatie
* Y23 App. montage: Montage panelen; Mach' b"y'.CNS;
Hotec Ridderkerk *Y7 Montage Srote mach': Montagelrerk/
liteitsdienst; VacatureÉant
r'Yl Uzerwerkerij: grote conturbogeneraLoren ,'Y3 App. Montage: montage ap-paraten
*i&
Reparatie-afdeling: demonstrati-e
structies * *Y5 Ponserij: PonsweÏkzaanrhedön
*Y9 Reg.'.0p1' Centrum L + 2
diagnosemeting; Stand neg. Opl.-Cà.,tt'; Stand ASBj*
bewerkingen:
aÏíerse aktiíiteitet en demonstraties Y2 Machinale
*Y6
Op1' Centrtrn:
Reg'
"ài8i"pi"g:ged;ii"lerotOfr"idsdienst, brandweer en EIBO;
Presentatie
Dlverse aktivitelten en demonstratie; *Ylz Eindmontage Apparaten: Tractiesystemen;
r' Kantine: hapje + drankje
STAND RANDSTAD UITZEIIDBURO;

11 FEBR UARI a. s. IN SPO RTHAL:DE B EVERBOL RIDDERKERK BOLNES:
DE ETKELS (TTAKTiE)
16.30 uur: Fc ELCA (P0)
TIK TAK (Gebouw:Y-23)
(Gebouw:Y8)
17.L5 uur: Fc WIKKEL
ERBOL RIDDERKERK BOLNES:
DINSDAG 1 8 FEBRUARI a. s IN SPORTHAL:DE B EV
- DE DRAAIERS (GEbOUW Y-2)
16.30 uur: Fc APPIBRAAT (C-MAg)
(rét.Trakt.)
- HDS-BYTES
17 .L 5 uur: DE BOSJEST4ANNEN
G 18 FEBR UARI A .s. IN H0 LEC KANTTNE:
DINS
19.30 uur Precies EOV"69KLAVERJASSEN
ZATERDAG 22 FEBRUARI a. s. IN HOLEC KANTTNE:
13.30 17.00 uur: RUÏ LMIDDAG POSTZEGE LVERENIGING :'' SMIT-SLIKKERKVEER''
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GRATIS TOEGANG
K N U D D E erx»rm

rvaardeloos" "'

Aan : E. de PLEYT
K. Hilkman
Van : Spelers FC WEIZIGING
Datum z 92O2O5
Betreffende : OFFICIEEI, PROTEST

Izaalvoetbal arbitrage door Kees van l{ingerden]
Het verloop van de wedstrijd Po BULL DoGS - Fc WETZIGING van 92o2o4
is voor de spelers van FC WEIZIGING, door het optreden van Kees van
wingerden, $EER op zeer negatieve wijze verlopen.

dient bij deze een officieel
Fc IÍEIZIGING rrscheidsrechtertt
optreden van

protest in tegen het

Kees van Wiugeröen.

Het is de mening van aIIe spelers van FC I{EIZIGING dat
scheidsrechter Kees van Wingerden consequent TEGEN FC ÍEIZIGING
fluit. Dit gebeurd tevens op een zeer ongenuanceerde manier.
Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd is. víij refereren aan
voor§[aande wedstrijden in dit seizoen. Tevens geeft de historie aan
dat Kees van Wingerden duidelijk consequent TEGEN FC WEIZIGING
fluit. (zie ook vorige seizoenen)
Om te voorkomen dat zich de !{ANVERTONING van 920204 herhaalt stelt
FC WEIZIGING het volgende voor :
als FC WEIZIGING voetbalt
wordt er een andere scheidsrechter dan Kees van
Wingerden aangesteld.
of Fc WEIZIGING wil ZoNDER scheidsrechter spelen
(als de tegenstander dit accepteerd)
of de wedstrijd wordt vanaf het regiehok door Kees
Hilkman gelijd.
of FC I{EIZIGING geeft ALLE wedstrijden, welke door Kees
van Wingerden worden (dood)gefloten, gelronnen en zal
niet komen opdagen.
Voor de goede orde willen hrij stellen dat FC !{EIZIGING niet zal.
claimen dat de, voor ons ten onrechte verloren gegane wedstrijd,
overgespeeld moet worden.

r

Fraude binn en zaalvoetbalcompetitie
Confrontatie supportersgroepen gevreesd
clubs hebben gehad. Het is alleen Op de rnaag hoe men dacht het
een wonder dat tot nu toe alleen probleem op te lossen antwoordde
Als 'Ile Meute', de trouwe suppor- Marcel Visser voor het grote geld de Reprospecialist:

Ridderke*
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tersgroep van FC Miserabelr tot is bezweken.
op heden nog niet genoeg in het
nieuws is gen'eest, dan heeÍt het er Als klap op de vuurpïl lijkt zich nu
alle schijn van dat dit zeer binnen- weer een nieuwe tegenslag voor te
kort alsnog staat te gebeunen. gaan doen. Nu dan eindelijk de
Oorzaak hiervan zou mogelijk het wedstrijd tussen FC Miserabel en
in omloop zijn van valse plaatsbe- FC Kantoor, na veel overleg en
wiizen voor de wedstr[id FC Mise- vooral aandrang van de rijkspolirabel - FC lfuntoor ziin. Yolgens tie, toch op het eigen terrein van
geruchten z[jn er in de afgelopen
weken honderden valse plaatsbe-

wiizen onder potentiéle aanhangers van FC Kantoor versprcid;
dit in een ultieme poging van FC
Kantoor om toch nog enige toeschouwers te trckken. Gevrcesd
wordt voor een confrontatie tussen de schaarse aanhangers van
FC Kantoor en de in veel grotene
getale aanwezige Meute.

Al

Hoewel de wuag naor kaafien voor
dc wedstrijd tegen FC l(antoor §gmtisch is geweesg hebben wii teh
nogkans gezien om enkcle kaarten
voor onvoorziene omstondigfieden
achter de hand te houdcn. Wij ver-

ael«cn iedereen die in het bezit is
von een vals plaa*bewijs om dcze
(De
Beverbol) bij ons te komen omruilen. Hierbij
FC Miserabel
plaats kan vindeq stapelen de pro- dient echter wel als vootwaordc te
blemen zich al weer op. Na het worden vermeld dat de houder van
zr,er geneÍeuze gebaar van spon- het valse plaatsbewijs verplicht is te
sor -De Reprospecialist- om speci- vermelden op well<e wijze hij of zij
aal voor deze wedstrijd een vierde dit p laaÍsb ewij s heeft b e m rchtigd

ring op het stadion te laten bouwen en de 5000 extra plaatsbewijzen voor deze ring ter beschikking te stellen, blijken er ook valse
kaarten voor deze plaatsen in om-

Wij woegen hem of er op

deze

manier niet het risico bestaat dat
nanhnngers van FC Kantoor tussen

'De Meute'terecht zouden ku'rnen

loop te zijn.

komen.

Daar dez.e kaarten nauwelijks van
echt te onderscheiden" informeerden wij de Reprospecialist (een
e:rpert op dit gebied) hoe men kan
bepalen of het om een echt of een

Die kans bestaat theoretisch inderdnad maar gezien het zeer slaapverwekkende spel dat FC l(antoor

sinds de start van de E.O.V.-

zaalvoetbalcompetitie is het debuterende FC Miserabel voortdurend in het nieuws geweest. Dit
niet in de laatste plaats vanwege
hel zner attractieve voetbal dat

biedt, is het praktisch gezien onmo-

gelijk dat deze ploeg supporten
heeft.fmj vermoeden dan ook dat

deze Benjamin van het E.O.V.- vals plaatsbewijs gaat.
het bij de houdcn van valse plaatszaalvoetbal ten toon spreidt. Hoegrote
plaoÍsbewijnn
bewijzen voomarnelijk goot over
juist
in
Hoewel
de
geheel
niet
wel de stand dit
neutrale
toeschouwers, of FCaankomen"
oveneen
met
elkaa.r
lijnen
niet
valt
toch
te
tot uiting brengt,
ontkennen dat het spelvan FC Mi- zijn er toch een aantal facetten die hangen die niet op andcre wijze aan
serabel meer biedt dan de vaak bij het namaken niet in ocht ziin gc- een plaatsbewijs hebben htnnen koslaapverwekkende vertoningen van nomen. Ten eente

ziin de

valse men.

de gedoodverfde titelkandidaten. plaatsbewijren niet voonien von
FC Miserabel, dat sinds enige we- een pe{oratie tussen plaatsbewiis Nadat het probleem van de valse
ken de 'Rode lantaren' draagt, en controlestrook Ten tweede ont- plaatsbewijzen uit de wereld bleek
heeft echter tot nu toe met be- breeld mwel op kaart als op contro- te zijn geholpen, hadden wij tot
hoorlijke tegenslagen te kampen lestrook het seienummer. En ten slot nog een kort interview met FC
gehad. Niet alleen àjn deuitslagen derde is op de valse ploaabewl2en Miserabel's technisch directew de
van diverse wedstriiden te wiiten hetwoord 'GRATIS' niet ofgedrul(. Peuk. Wii vroegen hem hoe Ki
geweest aan arbitraire dwalingen, Wij hebben ilan ookhetvermoefun' dacht met ziin team FC Kantoor
maar bovendien heeft de ploeg dot dere plaatsbewijzen niet alleen partij te kunnen bieden.
moeten toestaan dat Marcel'Tac- zijn ventrelo in een poging om toch
kle' Visser de gelederen woegtij- nog een aantal FC l(antoor aan- Voor de rangschil*ingvan FC I(mdig heeft verlaten. Het is geen hangen te trekken, maar bovendien toor en FC Miserabel geldt ieÍs ge,

geheim dat diverse spelers van FC bedoeld zijn geweest om grof geld (f lijlcwaardigs. Zoals FC Miserabel
Miserabel al verscheidene aanbie- 22.50 per toegangsbewiis) te verdie- pzien het kaliber van fu ploeg veel
hoger op dc ronglijst thuis hoort
dingen van met name buitenlandse nen.
hoort FC l{mtoor in feite veel lager

te stoan. Het venchil tussen beidc bij gevallen oP Mohomed 'Stormptoegen is in we*eliiliheid niet zo ron' MoWttori" een sPeler die met
groot. Eigenliik mu het een biizon' zijn zowel verdedigenfu als aanvalder aantrel*eliik duel ktnnen wor- lendc capaciteiten die Brethoniere
dcn. FC l{ottaor heefi in feite moar niet alleen uit dc wedstriid'kon spehem
een spelerbinnen dc gelederen waar len" maat die rclfs in staat is
geven.
deegte
eigen
van
eenkoekie
op een aparte manier rckening mee
gehoudcn dient tè worden. Alleen
het tnoeiliik om ie
die pingeldoos.... Hoe heet'ie ook al Voor de rest is
een
op
tactisch
Ploeg als FC l<an'
weer ?? .. Brethoniere of z.o. Het was
Bii dit team is winte
stellen.
in
toor
mijn bedoeling een wiiwilliger te
d.at n oP de rand
belangriik
m
nen
vinden om deze voetballer hekmaal
reglementen toede
volgens
het
van
uit de wedstriid te sPelen. OP miin
gaot
Hoogstwaar'
we*
gestone
te
gc'
vraagwerd eèhter m enthousiast
met een
welweer
u
schijnliikaillen
fu
Rick
reageerd zelfs fuor lccePer
veld
het
gastspelen
meer
of
'vaste'
heb
Heide, dat ik zelf een kewe
inlcomen.
hiermoeten makcn. Miin keuze is

Tenslotte vïoegen wij de Peuk of
hij nog een speciaal trainingsprogremma voor zijn pupillen in Petto
had.

Een troiningskatnP is voor

deze

wedstrijd niet nodig. De enige voor'
bereiding die FC Miserabel nodig
heeft is puur PsYchisch. DoordaÍ ze
tijdens hun fogeliikse werlaoamheden af en toe het hun tegenstanden
geconfronteerd wordery worfun zt
zo gemotiveerd dat ik niet z'ou weten
woÍ hen stral* nog kan tegenhouden.

Han di Cap

Doelmàn zondebok na nederlaag
Krijgt keeper wije transfer??
nen we die naam niet ergens van?) Vandaar daÍwe voor deze oplossing
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op het vliegtuig naar Birmingham. gekozcn hebben.
Na de zoveelste nederlaag in suc' Reden genoeg vooÍ onze verslagcessie van FC Miserabel liikt nu geveÍs om een nader onderzoek Nieuwsgierig naar de 6sning van

eindelijk een zondebok gevonden
te ztin. Keeper Rick de Heide die
in de wedstrijd FC Miserabel-FC
I(antoor tot 10 keer toe achter
(uit) het net moest vissen liikt mo'
menteel persona non grata tc qin.
Hoervel er, volgens een overgroot
deel van de trouwe fans, voor de
voor deze wedstr[id zeer emotio'
neel opgeladen doelman weinig
eer aan deze urcdstriid te behalen
was gen'eest, lijkt hii tot het mik'
punt van alle blaam te ztin.

FC Miserabef dat zeker in het
eerste krrartier zsker niet de mindere van FC Kantoor bleek te zijq
werd in het tweede deel van de
wedstrijd compleet weggespeeld.
Nadat FC Kantoor uit een zeer
rommelige situatie op ongelukkige

wijzn zner onverdiend de leidi"g

de vaste aanhang woegen

naar een en ander in te stellen.

de veelbesproken keeper gold.

Op dit moment wtl ik nogniet al te
veel uitspralccn

omtent dez lwestie

doen. Het is was dat wii von mening zijn dat het optrefun van Rick

Kantoor was, kon FC Kantoor, dat
naar alle waarschijnlijkheid volnde
gens seizoen onder de naam

Ego-trippers'

uit zal

niet geheel conect ia geweest. Naar
onze mening hefi hii zich tiidcns
dez,e wedstrijd veel te veel bezig gehoudon met het uitvechten von ziin
vete met Rob Terlouw.
Volgens ons is hij er meer oP gebrand geweest om dcn speler tegen
te houdcn dan de bal. Zeker dc laconieke manierwaarop hii dc bal in
dc eercte helft tegen Rob Terlouw's

Iedereen heeft wel m'n hoop commentaat op hetry maarze moeten er
eent zelf maar eerut gao& staan. De
hele wedstrijd fuor is hij als schietschijf gebruild. Zekcr in de eente
hetfr heeft hij nog heel wat balleq

zier

nog net uit lcwamen. Bovendien kan

die Rob Terlouw, wat dan m'n
situatie voorbij lamen.

lsurs,fglling, stapte keeper Rick de
Heide gistermorgen in alle woegte

vergezeld door ene Jacobs (Ken-

Hii turÍde

het zelfs niet aan om hembii een
1 voonprong uit te spelen.

6

ik moet eerlt nog zien dat ze
een betere lcceper latnnen loiisen

Nee,

Die kneper van FC l(antoor
dCIt dc beste keqter van dc

Tenslotte hadden

heet
hele

k*

*ij

graag de me-

ning van Rick de Heide znld ge-

hoord maar gezien de omstandigheden leek het hem beter op dit
moment geen oommentaar te leveren.

werd ham moesten denken.

Als gevolg vat deze enorme te-

ge-

weldige voetballer moet zij4 hem
toch mooi niet in een één tegen één

integer

Meute, werd de sÍetighsid w.armee het doel van FC Kantoor Na deze enigszins ontwijkende
werd bestormd afgestraft met nog antwoorden vroegen wij de Peuk
3 tegendoelpunten voor rust, en wat meer op de man af wat wij dan
ook nog eens 6 na de rust, zodat wel van het vertrek naar Birmingaangetekend.

ver-

schil*elijk hard op hem af werden
gevuur{ nog net zndanig weten te
beroeren dat ze er via poal en lat

competitie te ziin, maa,r waar Rick
toch zl<cr een dcrdc van fu potenDit alles zou nog niet m erg Sewee§t tiele fuelpunten heefi weten te k2'
zijn ols hij niet voor dc wedstriid al rery heefi hii toch het enige schot
zijn boekje te buiten gegaan wos dat op zijn doel is losgelaen door
daor een openlijke pogtng te doen moeten laten gaan. Dat is wel
om dc scheidsrechter, die toch echt 100Vo.

komen,
slechts moeizaam op de been blijven. Helaas voor FC Miserabel, en bekcnd staat als een
omtekown.
de weer in grote getale aanwezige

voor de einduitslag t-10

aao

in dc wedrtrijd tegen FC l(tntoor die voak van heel dichtbii

had genomeq was het goaltjesdief hoofd poidc kan echt niet door de
Erwin nKamikaze" van Campen die beugel. De enige fatsoenlijkc actie
met een werkelijk schitterende van Rickwas dan ookin de tweede
goal zijn team weer helemaal in de helfg toen hij dez.elfde Rob Terlouw
race bracht. Gedurende de hierop in een één tegen één situatie van het
volgende fase, waarin FC Misera- sconen af wist te houden.

bel zeker niet de mindere van FC

*ij

één van de trouwe aanhangsters
Als eerste woegen wij technisch hoe zij over het optredenvan de in
directeur nDe Peuk' of het waar opspraak zijnde keeper dacht.
was dat eÍ een wije transfer voor

Overigens

blijft fC Miserabel er

alles aan doen om publiek te trekIn aflvachtingvan de dingen die
men gaorr, hebben wij besloten om ken. Het enige team met een spon'IUïi
sor, een technisch directeur en een
Nck disciplinair te schonen.
gefunanzisnlijks atrl.htng, heeft nu
vonden het echterbeter als hii
iets extra's bedacht. Tijdens
weer
rende dez,e peiofu niet in contoct
nog
resterende wedstrijden, zal
de
met de oveige spelen mu komen.

er een support(st)er van het jaar
verkozen worden. Gedurende de
nog resterende wedstrijden zullen
er punten worden toegekend aan
de meest enthousiaste en meest

aanmerking te komen is echter wel trekken en hoe men met znveel
dat men bij alle nu nog resterende toeschouwer brj \ilil houden wie er
wedstrijden aanwezig moet zijn.
het meest origineel is.

De uagen die wij ons stelden is of
fantasierijke supporters. Voor- FC Miserabel nog wel van deze
waarde om voor de hoofdprijs in stunts nodig heeft om publiek te

----- Gene Reus -----

a

I

/
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Trouw Yan De Meute \rordt betoond
Tactiek doet Tik-Tak de das om
ste man als doetnan verraste en §ng opereren. Gezien het resultaat
Rick de Heide op eenvoudige wii- kan ikniet zegen dat hii daar ongelijk in heeft gehad. Ik moet trou'
Na lang wachten bl[ikt het geduld ze liet scoren (3-2).
wens ook zegen dat het mii best
van De Meute dan toch eindelijk
geval kan ik
beloond te worden. Na maanden' Opnieuw een schitterende combi- wel is bevallen. In ieder
eneryie
overtollige
miin
routibeter
doar
lang geen enkel punt behaald te natie, ditmaal afkomstig van
basisOver
het
doel.
in
dan
bracht
tot'ijt
hebben, heeft FC Miserabel van' nier Cees van Die,
is
Dat
oordelen.
wil
ik
niet
plaatsen
in
stelmiddag de vollewinst oP Tik-Tak wederom Rick de Heide
direc'
technische
voor
wijze
tcwestie
geheel
eigen
I een
Opmerketijk feit was dat de veel ling, die op zijn
wereldie toch
omstreden keeper en aanvoerder (snoeihard en onbenullig) het le- teuren. fe moet in dit
wat
met
liet
beoppassen
al
zo
ie zegt.
van FC Miserabel voor deze gele' der in de linker bovenhoek
de
genheid (niet onverdienstelijk) in landen en tegelijkertijd
ruststand bepaalde oP 4-2. Dit De geruchten gaan de ronde dat
de spits verscheen.
schot werd overigens later door niet de technisch directeur achter
Al meteen vanaf de aftraP oefende De Knuddeloog, de enige dit plan steekt, maar de sponsor.
FC Miserabel een overwicht uit oP voetbalcriticus die niet serieus Hoe sta je er tegenover dat een
sponsor zich met het sPel van het
Tik-Tak, hetgeen al na enkele mi- wordt genomen, betiteld als.....
team gaat bemoeien?
nuten resulteerde in een 1-0 voor-

Ridderkerk 14
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1992,

sprong. Nienrand mindel dan A-sociaal !!
keeper... eh, gelegenheidssPits
Rick de Heide meldde zich om de In de tweede helft was het

oP-

openingstreffer op zijn naam te la- nieuw Jurgen Bolscher die te kenten zetten. Uit een wijwel onmo- nen gaf voor een vast contract in
gelijke hoek wist h,j, oP aangeven aanmerking willen te komen, door
van Mohamed "Stormram" opnieuw op z.eeÍ beheerste wijze
Mokhtari, op voortreffelijke wijze na een goed uitgespeelde aanval
volgens de door technisch direc- scoorde. Even ler:h het eroP of FC
teur De Peuk opgelegde wijze Miserabel opnieuw aan de beken(snoeihard en onbenullig), via de de inzinking ten onder zou gaan.
Door een tijdelijke verslaPPing
vijandelijke keeper te scoren.
van de aandacht kon Tik-Tak Profiteren door tot 5-4 terug te kounderdog
de
of
Even leek het erop
men. Maar opnieuw bewees de
E.O.V.-zaalvoetbalvan de
Stormram zijn waarde voor FC
moneen
op
competitie regelrecht
Miserabel. Na een goed oPgezette
maar
zou
stevenen,
sterscore af
aanval wist hij zijn welverdiende
wist
overwicht
ondanks een enorm
1-L.
doelpunt te maken en bePaalde hij
tot
komen
te
Tik-Tak terug
de eindstand op 6-4.
Miserabel
FC
van
Het antwoord
van
De
lang
uit.
niet
bleef echter
FC Twente geleende middenvel- Na afloop van de wedstrijd hadden
der Jurgen Bolscher zette nin tij- wij een kor interview met (ex-?)
delijke werkgever oP zeer keeper Rick de Heide. Wij woebeheerste wijze verdiend oP een 2- gen hem of de ingrijPende wijziI voorsprong. De weugde duurde gr"g io de opstelling betekende dat
echter niet l"ng, want opnieuw hij gepasseerd was en of hij vond
wist Tik-Tak, zii het tegen de ver- hij gezien het resultaat een basishouding in,tot2-2 terug te komen. plaats in de spits had afgedwongen.

Zelfs al zou De Reprospecialist met
dat idee ziin gekomen. l4tat dan
nog? Het resultaat is onDcttend
goed geweest. Die vent moeten ze
een lintje geven. Bovendien heefi de
Reprospecialist ziin bliik van waordeing gegeven. Om de overwinning
te vieren verírelct het hele team vanavond nog op ziin kosten naar Euro
Disney. En ik heb zelfs vanmiddag
het woord viifde ing horen vallen-

Wij wisten de gehaaste keePer nog
snel te vragen of hij de volgende
wedstrijd opnieuw in de sPits zal
verschijnen.

Ik zal verschijnen, over de Positie
beslis ik niet.

7-ondq dat wij nog in staat waren
hem te feliciteren met de behaalde
overwinning verdween de aanvoerder in zijn auto en zette koers richting.... Parijs ??
Vervolgens woegen wij een van de
leden van De Meute of dit nu was
waar aj al die wedstrijden oP gewacht hadden.

Het antwoord van FC Miserabel
volgde door een werkelijk schit- Ik weet niet of ik me gePasseerd
voelen. Enkele dagen voor de Dit is waar wii altfid
terende splijtende pass van de
ben.
Stormram, waarmee hij zowel laat- wedstrijd veftelde de Peuk mii dat
het hem beter leek als ik in de sPits

in geloofd heb-

I

Zijn jullie vandaag teweden ou"r-,
de prestaties van FC Miseraber?
Meer dan

dat.
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even sloegen wij de leden vao I Geoiet, en drink met maten !!

stromen oncler het
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Ferix r. raties

---

The Main Event: Holec Allstars
HDS Iaijgt koe§e van eigen deeg
dediger te kunnen zijq potdicht te klemvast. Schade: 1 bloedende bo-

Ridderkerk, ?3 apr rl 1992

Voetbalkijkend Ridderkerk kon
vandaag het hard ophalen, want
na de boeiende wedstrijd van FC
Miserabel tegen de Bull Dogs,
hadden enkele sportievelingen nog
iets extra's voor de toeschouwers

in petto. In plaats van FC Weiziging trad vanmiddag een team van
Holec Allstars aan tegen het lijst-

zitten. De Allstars konden na enkele minuten opgelucht adem halen toen opnieuw de stand in hun
voordeel veranderde. Even later
liet HDS zien hoe weselijk ousympathiek zij kunnen zijn. Nadat de
Allstars zo sportief waren geweest
om uit een voor de tijdwaarnemer
annex scheidsrechter (weet U nog
wel) onwaarneembare situatie toe
te geven dat er een corner moest
worden genomen, was HDS zo onsportief om na de hieruit voort-

competitie te zijn door niet zoals
het hoort de bal terug aan de te-

Mohamed Mokhtari, Arnould Hamar de la Brethoniere en Rick de
Heide, die dit keer weer eens post
tussen de palen had gevaL

ten en opnieuw zou men zich af zou wordeu omgezet in een 0-5

alle teams van de zaalvoetbalcompetitie was de crème de la crème

bij elkaar gsschraapt om het tegendeel te bewijzen. Om maar een
voorbeeld te geven: Rob Terlouw,

kunnen wagen of een scheidsrechAl snel werd de bedoeling van de ter niet enkele onnodige blessures
Allstars duidelijk. Afdrogen van voorkomen zou kunnen hebbeu.
de gedoodverfde kampioen. Al in Een van de HDS-ers raakte zelfs
de eerste mings[ opende Rob Ter- zo gefrustreerd dat hij schopte

louw voor de Allstars de

score.

verdedigng kon HDS profiteren
en kon Willem van de 7*e een afstandsschot op het doel van de
Allstars lossen. Rick de Heide
raakte de bal weliswaar nog aan,
maar kon de gelijkmaker toch niet
voorkomen. Daarna waÍen het
echter de Allstars weer die de
touwtjes in handen schenen te
hebben. Het doel scheen met Rick
de Heide, af en toe ondersteund
door Arnould HdlB die dit keer
liet zien ook een waardevolle ver-

overwim.ing voor HDS.
Ons is niets bekend gemaal( en wat
ons betreft hebben wij dan ook (verdiend) gewonnen. Het bizane ís dat

naar alles wat bewoog. Eigenlijk de speler van HDS die protest zou

Maar HDS gaf te kennen zich niet best wel een leek gezicht omdat er
zomaaÍ gewonnen te geven. Ook een bromvlieg door de zaal vloog.
zij vochten voor de eer. Maar Rick Tot diep in de tweede helft bleef
de Heide leek zijn vorm van we- de stand 2-2. Typerend was dat
leer terug gevonden te hebben eu een in eerste instantie listig lijkend
verdedigde zijn doel met zijn leven balletje van HDS hen uitehdelijk
(ook letterlijk zoals later zou blij- de das om deed. Rick de Heide
ken). Door een slordigheid in de liet ziet echter niet verschalken

i_.+-

aangeslagen

trapte hij de bal over de vijandelijke achterlijn om zodoende tijd te
hebben om var deze botsing bij te
komen. Opnieuw bewees HDS de
meest onsportieve ploeg van de

genstander te geven, maar geriloon
in eigen bezit te houden. Hoe het
ook zij, hot mocht niet baten. Dit
keer zegevierde het recht en 3-2
werd de eindstand. Na alloop hadvloeieude achterbal gewoouweg den wij amper gelegenheid om de
opnieuw een corner te nemen. spelers van de Allstars te intervieRick de Heide was hierdoor uit wen. Zij zochten direct na de slijpositie, en de bal werd simpelweg tageslag (eo voor de Miserain het lege doel gewerkt. Meu bel-spelers zelfs dubbele slijtagemoest in plaats van een prijs voor slag) de douches op. Snel vroegen
de nummer een prijs voor de wij uog hun reactie op het gerucht
meest onsympathieke ploeg uit- dat HDS protest zou hebben aanreiken. De rest van de wedstrijd getekend op het alternatieve teem
werd bijzonder faua[iek uitgevoch- van FC Weiziging en dat de uitslag

aanvoertnde HDS. HDS dat aI
enige tijd rond bazuint dat er binnen HMA geen team bestaat dat
hen kan verslaan, krceg vanmiddag de schrik vau haar leven. Uit

f-

venlip. Enigszins

hebben aangetekend niet eens bij
Holec werlaaam is. Het schijnt een
broer te zijn van een vut de wel rcglementaire spelen. Als er een prÈ

test is ingediend behoren wii dat
binnen 24 uur te horery ndot mi
nog tijd hebben om te reageren- We
overwegen om dsn een tegenptotest
door een dhect op het doel ge- in te dienen tegen het onreglemenschoten comer. Hij pakte de bal tair meedoen van de bewuste speler.
klemvast en gooide hem direct uit Het ís gewoon onbeftend kinderuaar de op scherp staande Rob achtig van HDS, want voor de aan-

Terlouw, die op zeer beheerste
wijze scoorde. De frustraties liepen bij HDS zo hoog op dat één
van de spelers van HDS een poging deed om keeper Rick de Heide in het ziekenhuis te doen bellnden. Maar zoals gezegd verdedigde hij het doel met zijn leven en
hij pakte de bal dan ook gewoon

vang van de wedstrijd hebben zii te
kennen te geven wel akkoord met de

opstellitrg van ons team te 8aa4.
Bovendien, de naan van het tesm
zegt het al: FC Iïeizi§ng en een
wijziglng dat was het wel!!

----- Ger Echtigheid

---

Miserabel dupe yan arbitrale afwezigheid
Afwezigheid scheidsrechter kost FC Miserabel twee punten
Bull Dogs had de FC het scoretr waE maar wij gokken op Mohaweten te beletten. Opmerkelijk med Mokhtari of Erwin van CamAIs twee zaalvoetbalteams aan el- was echter wel de 6anis1 waaÍop peq die tot ons genoegen weer
kaar genaagd zijn, is een scheids- de Bull Dogs Fc Miserabel van het eens in de basis te vinden was.
rechter onmisbaar. Indien in een scoren af hielden. De doorgebroscheidsrechtcr dan toch ont- ken Rick de Heide werd gewoon- Het geluk duurde echter niet lang
breelrt wint in het algemeen het weg aan de arm vastgehouden. want PO Bull Dogs kon van een
team dat anders verloren zou heb- Eeu dergelijke overtreding is nor- gat in ds ysldsíliging profiteren,
ben. Yanmiddag werd deze regel maliter een strafschop en twee mi- daar FC Miserabel alles op alles
wederom bewezen. FC Miserabel, nuten (eigenlijsk zelfs een match- moest zetten om de achterstand
moest in de wedstrijd tegen PO penalry waard maar door aÍweag- ongedaan te maken. Aldus, eindBull Dogs beide punten inleveren, heid van de scheidsrechter gingen stand (hoewel onterecht) 24.
omdat opuieuw een scheidsrechter de Bull Dogs wijuit. Z,e waren bovendien ook onsportief genoeg om Helaas hadden wij weinig tijd om
dn plichtverzuimde.
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niet toe te geven dat er inderdaad na aÍloop van deze zeer boeiende
wedstrijd de meest opvallende
Hoewel FC Miserabel, zeker in een overtreding was begaaa.
het begin van de wedstrijd, het bespelers te intervieweq omdat entere van het spel had, moest de Wij woegen na afloop van de wed- kelen van hen zich op moesten madapper vechtende ploeg toch met strijd de betrokken Miserabel spe- ken voor'the Main Evenf rran de
lege handen naar huis keren. AI in
mening omtrent dit dag. Hierover verderop meer. Wij
minuut
woegen nog even kort aan Mohade eerste
bracht ex-keeper incident.
med Mokhtari wat hij dacht dat er
Rick de Heide leven in de brouwerij door met het linker been venij- Het is sowieso al vreselíjk onsympa- mis was gegaan.
nig op de buiteukant van de paal tliek om een deryelijke ovenreding
uit te halen. Twee minuten later in de zaal te maken. Ik was op dat Die Bull Dogs maalden constant geeen schot van enonne afstand, dit- moment op volle snellrcid en zou niepíge overtredingen. Net genoeg
spel te hale4
maal met het rechter been, dat ook op zeker gescoord hebben. Als om iemand uit
genoeg
maar
onopvallend
om niet
door de keeper van de Bull Dogs ik op.dat monTent niet zou hebben
gezien
door
de
tijdwaarnemer
te
moeizaam tot corner kon worden ingehoudery zou ik een behoorlijke
lannnen
minuten
ging
worden.
Hierdoor
met
verwerkt. Nog vijf
later blessure geisceerd hebben. Op het
was het raak. Men spreekt wel moment zelf realiseer je echter niet name Rick het wat teveel met afeens van een schot uit de tweede dat er geen scheidsreclfier aanwezig standsschoten proberery omdat l«ormaar dit schot kwam dan is, en venttacht je eigenlijk dat er ge- te combinaties zonder scheidsrechwaarschijnlijk wel uit de zesde, of floten gaat worden. Oveigens wil ik ter onmogelijk waren. Dat neem ik
zplfs wel zevende lijn. Voor de ver- gelijk zegen dat ik niet vind dat dit hem ntet lcwaliih want híi kan beandering weer eers met het linler, de schttld is van de tijdwaamemer hoorlijk van afstand schiaery geuien wel zo onnozel hard (daar heeft Cees Hillsnann, want hij kan on- ge hetgeen hij de afgelopen twee
hij waarschijulijk patent op aange- mogelíjk vanuit de tijdwaamemers- wedstijden heefi laten zien. Bovenwaagd), schoot Rick midden door cabine een deryelijke geniepige en dien zou hij, met wat meer geluk dc
het doel, dat de keeper de bal niet snteige overtreding zíen. Ik ben al held van de wedstijd zijn geweest
vast kon houden (1-0).
blij dat lij er tenminste wel altijd is. en muden wij hebben gewonnerL
Helaas kan je dat van SOMMIGE Maar als je mij nu wilt uansercn ik
moet het veld weer op.
Op zeer gelukkige wijze wisten de scheidsreclten niet zegen.

leruijo

ijn

lijq

Bull Dogs de stand in hun voordeel om twee buigen. Twee doel- Na rust liep PO Bull Dogs tegen Wij wilden nog iets aan Rick de
punten van Perry Vriesekoop eu de verhouding in verder uit tot l.-3. Heide wagen, maar die was al
de stand werd 1-2 in het voordeel Even leek het er op dat het recht druk doende met een verkleedparvan de Bull Dogs. In de tussentijd (en dus ook FC Miserabel) alsnog tij. Hrj verwisselde zijn voetbalshirt
had FC Miserabel echter wel zou zegevieren. Geheel terecht voor iets waarin wij hem veel beter
steeds het beter van het spel ge- krabbelde FC Miserabel terug tot kennen ......2ijn keeperstrui. ??!!
had, en zelfs ook de meeste kan- 2-4.Ín de melee kondeu wij helaas
..--- R.E. Fereeloos --sen, rnaÍu het slopende spel van de niet zien wie de doelpuntenmaker
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HMA Allstars fel bekritiseerd
De Rolls Royce van het zaalvoetbal in opspraak
Ridderke* 5mei 192

wedstrijd die bewuste geleende speler zou zijn.

Voor de ware voetballieÍhebber
nas het een lust voor het oog
maar Yoor een enkele vierderangs sportcriticus vormen zii
een mikpunt van spot. Het is nog
maar amper een week geleden
sinds de HMA Allstars hun de-

buut

in de E.O.V.-zaalvoetbal-

competitie maakten, en nu aI
gaan er geruchten in de meest

mindenvaardige roddelbladen
dat de leden van dit team geschorst zouden moeten worden.
Reden genoeg voor onze sport-

Vervolgens stelden wij Rob Terlouw dezelfde waag.
Toen men mij vroeg of ik zin had
orn met FC Weiziging tegen HDS
te spelen, heb ikverdergeenvragen

gesteld.

k

gtng er vanuit dat FC

Weiziging slechts een speler te kort

kwam en daarorn een beroep op
mij had gedaan.

De volgende in de rij was Ar-

veld vencheen was het voor mij
net zo'n venassing als voor ieder
ander. Voor het be§n van de wedstrijd heb ik nog aan de aanvoerder van HDS gewaagd of zij met
de opstelling akkoord §ngen. En

zij hebben zelf ingestemd. Ik begtjp dan ook niet dat er nu ineens

beweerdwordt dat de HDS met 5-0
gewonnen zou hebben.

Zij

hebben

geen protest ingediend. Bovendien,

hoe kunnen ze, ze spelen nlf met
iemand die niet eens binnen HMA

journalisten om dit sterrenteam

nould Hamar de la Brethoniere.
Toen wij hem eveneens dezelfde

eens nader te belichten.

waag stelden antwoordde hij:

zaalvoetbalcompetitie,J volgens
mij nog steeds voor Holec-mede-

in het verleden altijd
het geval is geweest, wordt ook
dit jaar de media weer gebruikt

FC Weizi§ng is een team van mijn
eigen afdeling. Toen een van de
vaste spelen van FC Weizigingmij
woeg of ik hem wilde vervangen
orndat hij zelf verhinderd was, heb
ik rnij verder niets afgevraagd. Ik
had ook geen idee dat bijna het

werkcrs,

Zoals ook

om enkele smaakmakende personen uit de E.O.V.-zaalvoetbalcompetitie de grond in te boren.
Terwijl enkele sportievelingen
hun best doen om het publiek
datgene te geven wij het recht op
heeft, worden zij even hard door
de wel bekende aan de wal staande stuurlui de grond ingeboord.
Voldoende aanleiding voor de redactie van dit blad om de spelers
van de HMA Allstars de gelegenheid te geven hun zijde van het

hele team uit ingeleende
mu bestaan.

spelers

wij

Marco

Vervolgens woegen

van de Steen, de enige wel reglementaire speler in het team van
HMA Allstars (FC Weiziging),

hoe het mogelijk kon zijn dat

verhaal te vertellen. Ten eerste

om zijn mening omtrent de dreigementen met betrekking tot de

gng.

tuchtcommissie.

Ik

weten wat ik ve*cerd
heb gedaan. Mii is gewoon gewaagd of ik er iets voor voelde om
met FC Weizi§ng tegen HDS te
voetballen.

de

In

de reglementen van

E.O.V.-malvoetbalcompetitie

staat dat het is toegestaan otn met
een geleende speler te spelen.
wist niet beter dan dat ik voor deze

k

rs. De

E.O.V.-

Tenslotte hadden wij nog een
kort gesprek met een meestal nogal spraakzaam persoon, die zich
tot nu toe opvallend stil had gehouden. Wij woegen HMA Allstars-keeper Rick de Heide om

Ik

denk dat alles vreselijk wordt

oveftrokken. Alle negatieve beicht-

gevingen over de HMA Allstars
vloeien voort uil een en dezelfde
bron, en dat is een blad dat vol
staat met fouten. Ten eerste is men

HDS Bytes loopt te zeuren. Door

bii de redactie van Sportblad
Knudde (ik mag het best met
naatn noemen, want het is echt
geen reclame) niet eens in staat
mijn naam goed te spellen. Zo is
ook de naam die men aan ons
team heeft gegeven ve*eerd gespeld. Men schnjft daar over een

wat ongelukkige omstandigheden

Holec Schorem Team, maarwaar-

complot tegen de HDS bytes

begrijp niet wat iedereen hier

opeens over een complot tegen de

Ik zou niet

werkzaam

zijn visie op het geheel.

geen van de ingeleende spelers
een vermoeden zou hebben gehad van het feit dat hier om een

woegen wij FC Miserabel's
stromram Mohamed Mokhtari

l-

vanger hebben gezorgd. Helaas
hebben zij in hun enthousiasme
vetgeten dit bij de aanvoerder te
melden. Geloof me, toen ik op het

heeft de coordinatie bij FC Weiziging een beetje af laten weten. Helaas waren vnjwel alle spelen van
FC Weià§ngvoor de wedstrijd tegen HDS verhinderd. De meeste
van deze spelen was echter zo enthousiast dat zij zelf voor een ver-

schijnlijk is bedoeld het Holec
Score Team.

Volgens

mij zit er bij

Sportblad

Knudde gewoon een vreselijk gefrustreerde venlagever. Het valt
tenslotte ook niet mee als er linla

en rechts om ie heen concurreren-

de bladen rnet een viel grotere
diepgang als paddestoelen uit de
grond schieten.

Tu slot wil ik nog dit zegen. Zelfs
al zou er sprake zijn geweest van
opzet om een lcwalitatief dermate
hoog team op de been te brengen
om de HDS Bytes de plaats te wijzen" dan nog valt de individuele
spelers van de Allstars niets te
verwijten. In de reglementen staat
alleen dat een tearn dat rneer dan

een gastspeler in het veld brengt
(bij protest binnen 24 uur) dc wedstrijd met 5-0 verliest. Er wordÍ verdcr helemaal niet gesproken over
straffen voor indiviàtele spelen. In
het hele reglement valt verder ook
nergens te lezen dat de wedstrijdleiding zich het recht voor behoud
om indien nodigvon de opgesteldc
regels af te wijken. Dus dat hele gedoe met die tuchtcommissie is ......

Ik wil echter

nog een ding zcgen.
Als ik of eenvan mijn medcspelen

toch voor de tuchtcommisie moet
venchijnen, dan sleep ik die vent

van SPOTblad Knudde voor de
burgerrechter.

Wij

staarden nog even naar de
rug van de veelbesproken keeper

die zner gedecideerd

wegliep.

Tuchtcommissie of niet, de vlam
is in de pan geslagen.
----- Cor Rectie

----
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fnplaats van Fc I4TEIZIGING trad een HOLEC"AILSTARS" aan tegen IIDS---Bytes-4!k$.,39
alteÀàtieve ploeg zj.ch, die beter voor de naam van HOLEC SCHORB'I ÏEAM
"àffià"-à"2ó
had moeten kiezen. Op die-bewuste dinsdag 28 april i.1.-kwam de arbiter ook niet
àpdug"r, zodat de hooidtijdwaarnemer (die ér wel a1tÍLjd is) deze.moeililke taak opzich
de spel.r* Ë, achter glas hoog in de nok van de Beverbol zj-t. Daar ziet men minder
hoofdtijdmomenLen aIs in de zaai onrdat je er te ver vanaf zit bovendien krijgt -de
waarnemer heel veel bezoek in àe speciale VfP-box zodat hij niet altijd naar het spel
kan ki3ken. Veel te weinig drukt hij-dan op zoemer bij momenten llaar het wel nodig is,
maar na tien mj-nuten speélU$d had de trooiddgdwaarneÍner moeten besluiten om een einde
te maken aan de geweldàdige strijd tussen HDS-Bytes en Holec Schorum Team en uit protest naar huis gàan. s'I"fiódags ioor de slagpartg hoorde men al gelui'den op het kantoor dat men HDÉ we1 effe eei lesje wiI gevén ondat dÍe ploeg te veel buiten hr:n
schoenen zouden lopen .. .. Eerst krfraÍr tntaico v/d Steen -die als enige-v-an Fc I^leiziging
meespeelde- met de'mededeling dat de rest van de ploeg wordt aangevuld door^andere
spelàrs van verschillende afóelingen van kantoor èn aócepteerde tevens een 0-5 neder1àag dat reglementair vast §taat.-Uiteraard had de wedstrijdleiding tot deze besltrit
oàËgàkor"""anders komt biLjvoorbeeld Tik Ïak met spelers van PSV, Ajax of Feyenoord
in hét E O V -ZaalvoeLba1... Het had dus een duel-moeten zÍ$r met niks op het spel
maar de praktift was geheel anders, in de zaal stonden een stelletje bandiete.n die
op elkaars leien hadàen germ:nt of er een E\ropa-Cup op let spel- stond' Het duel
tussen HDS-Bytes en Holeó Schorem Team liep totaal uit de hand het werd een enorm
ordinaire scÍroppartij niet a11een omdat er geen arbiter aanwezig hTas Inaar vooral omd.at er spelers in nàt veld slonden die plo[seling leden aan verstandverbijstering of
een behoàrh3ke computertik (de meeste zitten achter zo'n ding) hadden opgelopen'
De frustatiès Hepen bÍ1j het tuiS van HDS Bytes en Holec Schorem Team zo hoog op dat
er zelfs lichte gàwondàn vielen, al is het een groot wonder dat er geen ernstige
slachtoffers vi-eïen die weggedragen moesten worden. Het Holec Schorem Team wilde
hoe dan ook HDS verslaan mèn was-zo bezig met het uitvoeren van het slagveld dat
men vergat te wj.sselen zodat een tutoktharí we1 13 minuten op de bank moest verbijten
omdat vooral een v/d Steen, Itramar de Ia Brethoniere en Rob Terlouw zi.ch zelf zo
goed vinden dat men schijt hebben aan medespelers, wat een stelletje idioten die
àenken beter te zí1jn dan-wie dan ook. Het is dan ook logisch dat deze spelers-nooit
het hoogste nivearl hebben gehaald in deze sport door vooral gebrek aan mentaliteit'
Voor eeil wedstrijd wil Rob Íerlowr altild eerr bal om zich in te schieten terwijl de
wedstrijd ervoor nog bezig was, zo'n e[oÏst is deze waardeloze figuur die toch ook
moet wèten dat ditnenoolUs hinderlift is voor spelers die op dat momenL bezig zÍtjn'
de
É grootsLe dwazen in deze geweldadige duel waren de broer van Arthur Ebink enDeze
Ïik-ge:roemd'
Hamertje
weI
ook
genoemde Arnold l{ama; de Ia Biethoniere
""rà"r
twee spé1ers moeten door de Tuchtkonrnissie van de Holec Voetbal Bond flink aangepakt wàrden, wat zij deden kan helemaal nj-et door de beugel. DfE Arnold Hamerje Tik
is echt getikt, ,"Íf" z'n handen kon hij niet thuis houden na een stompzinnigevanaktie
van EbinË op keeper RÍk de Heide. Natuurlift zÍfn ook andere wezenloze akties
m-S Bytes en Holec Schorem Team niet goed te praten dÍe waren ook
"spelers"
"lscirandalig te noemen. Heel de wedstrijd bestond uit vele waanzinni'ge incidenten,
niet a1leén door gtove overtredi-ngen maar ook speelde vrijwel elke speler eigen
rechten en raaktei velen echt ovei de rooie. Bijvoorbeeld bij een cornerbal die volgens de andere partÍ$ achter zott ziyt geweest en daaruit viel een doelptrnt toen werd
ï.riiwef iedereen helemaal krankzinnig. Hierna volgde de meest smerigste overtredingen over en rrTeer en tras iedereen ovér het kookpr:nt heen. I"tisschj-en is het beter dat
de Tuchtkonrnissie aIle "spelers" tot de orde gàat roepen die aan deze grof schandalige vertoning hebben meegedaan. Het is janrner dat de cellen in Nederland zo overvoÏ zijn want à1 deze belaót"tigk. hopeloze zttaat gestoorde-figuren horen achter slot
en grËndet. ZlJ verpesten het Ée1e E O V - ZaalvoeLbal en dat dient gestraft te
worden.
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(Kee-q

I{ALGBLfJKE Ger

lste verdieping

kantoor

Echtigheid

Walgeljjk was ook het verschijnen een dag na de schandaliSe vertoning van een zekere
Ger Echtigheid die in een werkeljjk misselijk onzinnige schrjjve liet blijken een ProHolec "Allstars"houding te hebben en dus nogal wat onwaarheden bevat. Door het
riooljournalastiek van deze persoon drjjft hij de partljen nog verder uitelkaar en
,-.
dat is niet de bedoeling van het E 0 V - Zaalvoetbal dat is opgezet om juist veru,
broedering binnen Holec te kweken. Een goed voorbeeld van verbroederlng was een
Z
q. week voor deze slagveld toen ploegen van DE DRAAIERS en TURBO TfNf'S een vo1 uur
G
demonstratie gàf ,ru., vol amusement waar ook geen arbiter aanwezig was maar dat
N IE een
ook niet nodig ,.à. Het r,ras een genot om daarnaai te kijken waar de HUMOR voorop
u, 4 stond. Maar deze ploegen bestaat uit heel gewone (frabrieks)jongens dat kan men
c.l a* niet zeggen van HDS en HOLEC SCHORED'I TEAM dat bestaat uit kantoorpikken die schijntr,
i baar elkaar niet mogen en daarom hun vetes uitvechten op een voetbalveld. SCIIANDE!
Vullnisman wanneer kunnen deze za7<ken mee? 0h morgen, dan wordt er grofvuil opgeu, haald. Het is dan we1 te hopen dat dit grofvuil naar een andere planeet wordt afgeU'
u,
want anders tast het de ozon\aag aan of is er sprake van bodemvervuiling.
z , schoten
Simsamsodamineraalwaterstralendegodfriedvanbouillonblokkies nog an toe. .
7 lll wat
een zootje dat tuig van HDS BYTES en HOLEC SCHORUM TEAM ! ! !
o
- De Knuddeloog en Mafkees .------
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UTTGESTELDE TiIEDSTRTJDEN OPNTEUW VERPLAATST.
De voor 5 mei vastgestelde wedstrijden zijn opnieuw verplaatst, a1s er nieLs tussen
komt worden de inhaalwedstrijden tussen Fc APPIERAAT en TfK TAK plus de Tekenkamer
Tractlederby tussen DE BOSJESMANNBI en Fc WEIZIGïNG gespeeld op dinsdag 26 mei a.s.

Let op de speciale aankondigingen van SPORTBLAD IC\IUDDE E 0 V "69 AGENDA.
Reden voor afgelasting op 5 mei j.1. was: De ambtenaren \,íaren weer eens vrij
ten.
r{aren de Sporthallen in Ridderkerk

en

TN STAAT VAN BESCHIILDTGTNG GES TBLD.
gerucht gaat dat op aandringen van de Hoofdtijdwaarnemer die ook in de tuchtkom?, Het
missie zit de volgende spelers in staat van beschuldigingen worden gesteld: De
van Arthur Ebink en Arnold Hamar de la Brethoniere. Deze twee spelers r{aren
Ép§' broer
betrokken b{ de uit de hand gelopen duel tussen }IDS BYIES en HOLEC SCHOREM TEAM
("A11stars"). De tuchtkonrnissle van de Holec Voetbal Bond gaat onderzoeken of deze
CLrt', spelers aansprakelijk
worden gesteld. I{aarschijnlijk doet de tuchtkonrnissie dan een
uitspraak dat wijst op een schorsing of waarschuwing. Ook is het mogeljjk dat a1le
spelers van HDS BflES en HOLEC "Al1stars" (Schorem Team) een flinke schorsing of
waarschuwing krijgen. Geruchten gaat dat Ebink een schorsing krljgt van 2 maanden
en Hamar de 1a Brethoniere minstens drie maanden. Overige spelers kunnen een wedstrijd krijgen of een geldboe te behoort ook tot de mogeliikheden. -Keesagt-.
OPBRBNGST 'DE HfLK" NAAR LISABON: NAAR IIET GOEDE DOEL ! ! !
:
Eigenlijk had op woensdag 6 mei "De Hi1k" 1n Lisabon moeten zijn, omdat enlge weken
a
J)
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geleden door do1 enLhousiastelingen vrjjwillig en spontaan geld werd opgehaald.
Helaas gaat de reis niet door omdat Monaco de weg versperde van Feyenoord naar
Europees roem. Vanaf nu lusten r,rij geen Franse kaas meer ... Er is flink wat geld
opgehaald en net als de opbrengst van de nieuwste CD van Feyenoord Saat dit naar
het goede doel: Stichting Sophia Ziekenhuis in Rotterdam. DANK U NAMENS lm$ ! ! ! !
-hoofdredakteur: Keessie Hill«nannP.S.: T0T ZIENS (heel misschi-en) zondag 10 mei a.s. op de Coolsingel ....
SDRïBIÀD KNUDDE

het enige waardeloze blad dat onregelmatig verr

_--<
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Demonstratievoetbal in Beverbol
Afuezigheid arbiter bederft pret niet
Ridderkerk

9

juni 1992

boog om en over de toch niet echt bel, vandaar dat wij de beide heklein uitgevallen keeper van de Ei- ren voor het douchen nog even insucces- kels in de linker kruising.
terviewden.

Voor de zoveelste maal in
sie moest een wedstrijd van FC

stond, werd het een bijzonder

Vanaf dit moment werd het score- Erwin, waar hadden jullie het over
bord op 5-0 gezet, en hebben wij voordat jij het tweede doelpunt
de actuele stand niet echt meer scoorde?
bijgehouden. In de tweede helft
kreeg FC Miserabel er echt zin in. Rick vroeg aan mij of ik het aanHoewel er ook nog een enkel te- durfde om direct vanaf de aftrap op
gendoelpunt viel, waren zij toch het doel te schieten. Ik zei dat dat
zeker niet de mindere ploeg. Na toch nooit luhe, maar hij had goed
een van die tegendoelpunten had gezien dat de hele ploeg een beetje
het duo van Camperíde Heide stond te slapen, bovendien stonden
even een kort onderonsje in de ze zo over het gehele veld verspreid,
middencirkel. Vervolgens nam dat het niet moeilijkwas orn tussenRick de aftrap, waarna Erwin van door te schieten. Alleen mikte ik een
praktisch de middenstip at via een beetje naast het doel.
van de verdedigers van de Eikels
scoorde. Aan fantasie scheelt het Rick, is dit soort schoten niet eide ploeg niet, dat moge duidelijk genlijk jouw specialiteit?

aantrekkelijk duel.

zijn.

Miserabel zonder scheidsrechter
doorgang vinden. Helaas blijkt
het voor deze mensen niet mogelijk om woegtijdig af te zeggen,
zodat er voor een vervanger gezorgd kan worden. Gelukkig voor

in grote getale opgekomen Meute mocht het deze keer
de wederom

de pret niet drukken. Zowel de
aanvoerder van De Eikels als van
FC Miserabel bleken zo verstandig om de weinige incidenten op
een gemoedel[ike en sportieve wijze aÍ te handelen. Mede hierdoor,
en misschien ook een beetje omdat
er eigenlijk niets meer op het spel

De kracht lig! bij ons in het feit dat

Voor de wedstrijd tegen FC Mise- Even daarna werd het mooiste we over

een groot aantal spelers be-

rabel hadden de Eikels maar liefst doelpunt van de wedstrijd en mis- scltikken die elkaar pima aan kun3 geleende spelers ingezet, zodat schien wel de hele competitie ges- nen vullen. Net als ik heeft Erwin
zij de wedstrijd op voorhand met coord. Voor het begin van de een bijzonder goed schot in de be5-0 verloren haddbà. Het was ech- wedstrijd hadden wij al lachend nen. Misscltien schiet hij zelfs nog
ter jammer dat de Eikels hiervoor toegekeken iroe FC Miserabel aan wel gentakkelijker dan ik. Bovenjuist drie behoorlijk goede voetbal- het oefenen was om hoge voorzet- dien denk ik dat hij een beetje overlers hadden gekozen, omdat an- ten in te koppen; alsof je daar in dreven bescheiden is. Volgens mij
ders het duel wellicht nog de zaal kans voor krijgt. Hadden probeerde hij opzettelijk de bal via
aantrekkelijker zou hebben kun- wij het even mis. Het was Jurgen die verdediger in het doel te schienen worden. FC Miserabel keek in Bolscher die de vanaf links door ten. De betntste verdediger stond
de beginfase echter tegen een bij- Erwin van Campen hoog voorge- namelijk totaal niet op te letten en
zonder groot overwicht aan, en geven corner bij de tweede paal in op deze manier bleef de bal net buiten het bereik van de keeper.
mede door het feit dat zij reeds kopte. Een ware beauty.
een maand lang niet gevoetbald
hadden, stonden zij al wij snel met Tenslotte was het Rick de Heide Wat zijn de plannen voor het nieu0-4 achter. Pas toen begon de weer die het laatste doelpunt voor we seizoen; we hebben je de laatploeg behoorlijk te draaien, en was FC Miserabel aan liet tekenen. ste drie wedstrijden als voetballer
Een goed geplaatste corner van meegemaakt in plaats van als keezij in staat een vuist te maken.
Remko Tippens, nam hij met per, blijft datzo?
Erwin van Campen bracht in de rechts aan en schoofhem in en betwaalfde mi[uut met een splij- weging met links langs de verraste Wat mij betreft wel. Ik heb straks
een gesprek met de sponsor en een
tende pus.'Snvoerder Rick de keeper.
santal van de spelers. Als het aan
Heide aan de linkerkant in stelmij
ligt, houden we de ploeg m veel
li"g.W,j verwachtten dat hij op de Wij waren bijzonder nieuwsgierig
mogelijk
bij elkaar. Bovendien heb
hem bekende wijze uit zou halen, naar het korte onderonsje van de
ik
infonneel
al een toezeging van
maar tot onze verbazing nam hij heren van Campen en de Heide
lacco,
mijn
opvolger
in het doel, dat
de bal aan met links, wachtte, en dat was voorafgegaan aan het
jaar
hij
volgend
bij
ons blijft. Zo
krulde de bal met een elegante tweede doelpunt van FC Miseraheb ik even officieus ook al toezeg-

.a

§ngen van Erwin van

Campen,
Guus Braam en Reruko Tippens.

Betekend

dit dat je

een dames- wordt gebracltt, kom ik daanoor te-

team uitdaagt?

ru8.

Hoe kijk je terug op het nieuwe Uitdagen is zo'n groot woord. Als ik
seizoen; ben je teweden?
een damesteam uit zou dagen zou
ik daamtee suggereren dat wij op
Over onze prestatie ben ik best te- voorhand al zouden winnen. Ik ben
vreden. Er lopen teams rond die al wel de laatste die dat zou willen bejaren ieder week met elkaar voetbal- weren, want ik weet dat er behoorlen. Dat zijn teams waar je een eer- lijk wat danrcs binnen Holec zijn
ste seizoen nooit van zult kururcn die een behoorlijk balletje kunnen
winnen. llij hadden dit jaar een trappen. Ik denk zelfs dat die geteam waaryan er nog geen twee spe- combineerde krachten een goede
lers ooit met elkaar hadden gevoetbald. Toch hebben wij van tijd tot
tijd aardig partij kuruten bieden en
een enkele wedstrijd zelfs tegen de
verhouding in moeten verliezen.

Waarheen ging

je ook al weer

op

vakantie?
Polen

Ik hoop datje van reizenhoudt.

Doeik
Bedankt voor je gesprek.

kans tegen ons lutidige team zouden
maken. Wel wil ik de individuele ok.

dames uitdagen.

Ik durf namelijk

best te beweren dat er binnen Holec Het lijkt ons een bijzonder leuk
geen zeven dantes zijn te vinden die idee om een damesteam tegen de

een viendschappelijke tegen FC Benjamin van het E.O.Y.-Zaalvoetbal te zien spelen. Vandaar
Heb je dan helemaal geen negatie- Miserabel durven te spelen.
dat wij genegen zijn om die blufgo-

ve gevoelens over dit seizoen?

Toch wel.

Ik

Dat lijkt

me een gewaagde uit- zer yan FC Miserabel terug te la-

ten halen van zijn

vind het erg jammer spraak.

dat er geen damesteant heeft meegedaan, Ik weet dat er een aantal zeer
getalenteerde dames rondloopt, mij
helaas zijn zij ruet te weinig om een
compleet team op de been te brengen. Er zijn er wel genoeg maar helaas hebben de meeste dames iets te
veel moeite ont over die bewuste
drempel heen te stappen.

vakantie-

bestemming. Wij hopen dat de
Ach, ik ga vanaf het konrende week- Holec-dames bereid zijn om hieeinde zes weken op vakantie, De be- raan mee te werken. Zo ja, vul dan
wuste wedstijd zou ergens in juli snel de onderstaande coupon aan
plaats ,noeten vinden. Tijdens mijn een stuur die naar.
vakantie hou ik wel contact met het
tltttisfrotÍ, ett als er inderdaad een Annelies Veenboer (VBR)
voltallig dantesteont op de been
----- Cor Respondent -----

::

:JA, L/AAT DIE BLUFGOZER MAAR TERUG KOMEN!!!:
(naam)

tk

(afdeling)

(afkorting)
(toestel)

vind dat het maar eens tijd wordt een te laten zien dat er ook door Holecdames gevoetbald kan worden. lk doe daarom graag mee aan de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Miserabel. lk ben echter van

tot

op vakantie.
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(handtekening)
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De Toer
Frans
r,/eer begonnen en
op
afdelingen
geld
je
uit te geja
om
gegokt,
gokken,
Holec
bent
verplicht
bij
nou
jarenlange
is van
vies
niet
die
ven aan een
bestaande Organisatie
op je
NÏET
helemaal
mag
bjjvoorbeeld
vele fraudeleuze handelingen. Je
je
aanop
die
voor
de
computer
favorieten
eigen
wedden hrant dat doet
wijzing van die Organisatie de nummers en renners hebben bepaald.
Meer hierover straks meer maar nu eerst even terug naar het EK-VOETBAL
ORGANTSATOR EK.VOETBAL POI'LE

TS

SPOORLOOS

Voor het EK-voetbal kon je ook gokken bij een organisatie dat een
zusterorganisatie blrjkt Ée zijn van de ToerOrganisatie dat bleek uit
onze onderzoek. Deze organisatie ging precies hetzelfde te werk a1s
de Toer de Frans Organisatie ZfJ bepaalde de uitslagen anders was
bÍfvoorbeeld Denemarken -notabene een campingteam- nooit Europees Kampioen geworden. De OrganÍsator is aI weken zoek is met vakantie werd
er gezegd maar is gezien in Zweden om de ui-tslagen vast te stellen
vandaar dat Anneliès Veenboer deze voetbalpoel won en dat bezorgd al
de nodige vraagtekens bij dit voetbalEKpoel.

BrJ ORGANTSATTE TOER DE FRANS EOLEC
De Toer de Frans CompetitÍe bij Holec Rídderkerk is in handen van een
zeer profesionele groepering die zelfs mafiapraktÍ$ken toepast om ongehoorzame deelnemers te straffen. Vooral de Onafhankelí$ke Belangen
Bond Voor Eerlijke Deelnemers Aan De Toer De Frans Competitie Bij Holec
Ridderkerk dat opgericht werd in L99L en kortweg ook we1 de 0.B.B.V-E.
D.A.D.F.C.B.H.R. "91 genoemd is slachtof fer van de misselijke praktiiken
van de Organisati-e Toer de Frans Competitie BÍ$ Ho1ec.
Het begon in 1991 toen de bestuurleden van de OBBVDADFCBIIR"9I in het belang van
UAFTA PRAKTIJKEN

het onderzoek en deelnemers aan de Toerde Frans Competitie geld moesten beleggen
b1j de Engelse Boolqnakers en kwamen er verdiensteli3'k mee voor de dag zodat men goed
kon investeren in het voortzetten v€u;t het onderzoek naar fraudeleuze handelingen
van de organisatie in het belang van de OBBVDADFCBIIR"9I.
De Organisatie Toer de Frans Competitie Bij Holec heeft op a1le tereinen dit jaar
stevig toegeslagen na onze onthullingen van vorig jaar. Allereerst bedacht men
een uitstekend plan om b1j de verhuizing van Tekenkamer Machineboulu van de eerste
verdieping naar het nier:r,re pand de Lichtdrukkerij maar niet mee te verhuizen zodat
deze op zrn plaats bleef zelf wekenlang moederzi.e1- a11een achter b1eef. Het is
iedereen bekend dat de Lichtdrukkerij:"De Reprospecialisten" de belangri,lkste brein

is van de OnafhankeUgke Belangen Bond Voor Eerlijke Deelnemers Aan de Toer De Frans
Competitie Bij Holec Ridderkerk en tevens distriktkantoor is van Sportblad Ihudde
het enige waardeloze blad dat ksram met de fraudeleuze handelingen van de Toer de
Frans Organlsatie b1j Holec in dat blad. fn Maart begon de Organisatie al te stoken
in de goede verstandhouding tussen de twee reprospecialisten Kees Hin en Marj-an
want volgens hen moest Marian van Pelt de loting gaan verrichten omdat men nr-ist
dat de OBBVEDADFCBHR"9I daarmee niet akkoord zou gaan en kweekte daarmee tot hun
weugde enige onmst tussen Hin en Marian precies zoals zij dat wilde.
Enige maanden eerder werd troulrens eerst l{athilde de trlinter uit de Lichtdrukkerij
door de Toer de Frans Organisatie geloosd omdat zij een enorme eentreid vormde met
Kees Hin en dat is bij deze groepering niet wenseliJk.
Ondanks dat Marian de OBBVEDADFCBIIR"9I verwijt haar niet te vertrowÍen is de verstandhouding tussen Hin en M. opperbest en zal de organisatie daar binnenkort net _l_
zo gaar, ingrijpen als toen met Mathilde...

DrxsDcE llt JuLt a.,.s. t" I0ISERnBEL doq4t llotsc)$rnEs urT lll
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0ok moest de afdeling LichtdrukkerÍ1j: "DE Reprospecialisten" verdwijnen
bij Machinebouw vond de Organisatie Toer de Frans Competitie bij Ho1ec,
tot al die tijd viel deze afdeling onder Machinebourr nu is dat onder
de afdeling Tractie. Deze beslissing is een enorme overwinning van
deze organisatie omdat Kees Hin in z'n hart altijd een Machinebouw/ROs/
Service blijft en dus behoorlijk zeer deed bij deze interne verhuizing
dat moedwillig is opgelegd door de Organisatie Toer de Frans Competitie
bij Holec. Door deze verandering denkt de organisati-e meer vrij spel te
hebben omdat men nu niet op de vingers worden gekeken doordat de Onafhankelijke Belangen Bond Voor Eerlijke Deelnemers Aan de Toer De Frans
Competitie Bíqj Holec Ridderkerk hiermee is versplinterd.
LOÏING TOER DE FRÀNS OPNTEUIJ

OI{RECET}íATTG

De loting van de Toer de Frans L992 zou plaats vÍnden op donderdag 2
juli j.1: om 09.00 uur precies maar de hóofdrolspeler vàn de Organisatie
Toer de Frans Competitie BÍ$ Ho1ec was nog in "bespreking" met een andere topfunctionaris over de verdere verloop van de Toer de Frans dat nu
tot de allerlaatste etappe is geregeld wie er gaan winnen. De loting
werd daarom uitgesteld tot circa l-0.00 uur en deze werd verricht door
de nietsvermoedende Janie van Prooyen rrTaar beide partí$en een dag ervoor
tot overeenkomst was gekomen. Net a1s vorig jaar werd er opni-euw Serommeld bij de loting toen kwamen de voorzitter en de vj-ce-voorziLter van

de

OBBVEDADTDFCBHR"9I

als eerste en laatste uit de prullenbak

dus

waren de loten voorzi-en met een duidelijke merkteken. Dit jaar kwam de
voorzitter Kees Hin niet uit de trekking voor, zfin naam werd geschrapt
voor een geheel andere naam: Hka. Daarom is de loting onrechtmatig en
moet deze loting geheel herzien worden. De juridische adviseur Keesagt
schreef daarom namens de Onhanfhankelijke Belangen Bond Voor Eerli$ke
Deelnemers Aan De Toer De Frans Competitie Bij Holec Ridderkerk de volgende brief aan de direkteur van de Organisatie Toer de Frans Competitie

bij Holec !

6eàchte heer Hordi;k

I

De Onafhankelijke Belangen Bond van Deelnemers aan de Toer de

Frans Competie bij Holec Ridderkerkr kortweg de OBBr heeft ons
geattendeerd op de door u georganiseerde Toer de Frans Competitie
Na controle vàn uw inschrijving bij het Nationaal Bureau voor
Kansspelen en Geldkloppersy moeten wij constateren dat uw
organisatie geheel onbekent isr en indiervoege niet bevoegt is
tot het organiseren van genoemde competitie.
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Onze relatie de OBB heeft ons tevens needegedeeld dàt de loting
betreffende de winnaars van de Toer de Frans reeds heeft plaats
gevondenr welks niet geschiedde onder bijziend oog van een
onafhankelijke niet gebonden vierde partij. Uit deze loting bleek
dat de voorzitter van de OBBr welke aan ur frauduleuze cornpetitie
deelneemtr niet was geselecteerdr doch in latere instàntie de
plaats heeft ingenomGrn ven een uhrer hendlàngers, welke vooralsnog
niet op de hoogte was gesteld van zijnde een handlanger en tevens
deelnerner aan de competitie.

tlij raden u ten strengste aan de onrechtmatig plaats gevonden
lotinq te herroepenr en wederom te laten plaats vinden uiterlijk
vrijdàg 3 juli 199? voor 15.30 uur.
Onze relatie heeft aangedrongen op uitvoering dezesr wààrbij wij
u middels dit schrijven in kenniB stellen tot treffen van
genoemde maatregelen. l'locht u niet tot uitvoerinq overgaan, dàn
zien wij ons genoodzaakt tot het nemen van passende maatregelen
als vastgelegt in de richtlijnen
volgens de Conventie vèn
Tiet jerksteradeel, wàarvàn àkte.
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De- n^cl't \an de ]qHFtn orgaqisat\e"
bij Holec.veegde alle

protesten
hraar
geloot
werd
van tafel en ""gààiaó-a. eisen ,od'at er niet opnieuw
hadden'
op
recht
Toer de Frans Càmpetitie
alle eerldke deólnemers ur.r-à"g;ujte
Toer De Frans Competitie

De Organisatie Toer De Frans Competitie
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Deelnemers Aan De

Voor

Bond
plan om de Franse vrachtwagelghauffeurs plus de Franse
van
is".,u
Bjj Holec Ridderkeit
maar om ook blokkaboeren Ín te schakelen om niet alleen de snelwegen te bíokkeren
roept de OBBVDATevens
des uit te voeren-ï;G de gehelà route van de tóer de Frans'
Competitie bij
Frans
de
DFCBllR"gl traar reOe;;; aà.Ï zijn a1le deelnemers aan de Toer
blokkeren in
te
Frans
Holec) om Zaterdag 11 juli en íonààg-t} juJi-a's' de toer de
VALKH\ïBURG. kom"allàn het is in het belang van,U" ' ' '
de Organisatie eindeli'jk
IÍij blijven net zolang op het parcours tot dat
Ëoegeeft dat zíj i; al dl" jaren fout zijn Seweest'
en
"àrr"
Zo is nog altijà hei"3tut 1984 góheet zoek dat de Fiscale rnlichtingen

De onafhankelijke

opsporin[en oienst (Ë.r.0.D. ) iog altijd niet heeft gevonden'
bij Holec heeft overigens-JNA
De Organisatie Toer de Frans Competitie
(i"-ópatacht"van
hen zelf!) van de loten'
"gestraft" voor het ;i";;1;;
de toer aan
men stuurde een fax naar Spanje om de eerste uitvaller vande
organisatie
wii dat
te wdzen die bÍ1j Jna ii z'n'plóeg had. Toch geloven
dit heeft gedaan om vooral Zand-in orrze ogen te strooien
door de Díafia
Onafhankelijke Belangen Bond voorzitter gestraft
Voor

OnafhankelÍ$ke Belangen BOnd
voorzitter (Kees Hin) van deDe
FRans Corípetitie Bij Holec RidderEerlijke Deelnemàrs Aan de Toer
Toer dà Frans Competitie Bilj Hokerk is g"".ràii door de Organisatie
protesteerde tegen de onrechtma1ec omdat a.r"-U.ià"Ët"fo"d terechtaà
uiilebtuste 3Z-jarige Spanjaard
k;;;;"
tige loting . Zljn toegewez";meei
starten wógens -darmklachten' uiterFrederico Echave kon niet
de mafia uit R'
aard werd aeze renner "vergiftigd'lis door
ook om te huilen dat zijn aIlemaal
De rest die Hin kreeg totgJ'à'"i
vooraan hebben gereden' Inderdaad
vijfde klas renners díe nog nooitbesteden
aan een goed doel maar voor
hadden wij beter het geld t"tt'tt'
iiàt-à"a"izoek is Hin"verplicht om mee te doen'
-Mafkees en Kees Cornelis ' -
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1i.00 uur tot 18.00 uur SPH(TAKBL a1s afsluiting van het E 0 V -ZAALVOETBAL-' SEfZOH{
Lgg1-g}. Fc MÏSERABEL daagt HOLEC DA}'IES u-it, dit wordt natuurlift een
^
ÍJl .rerloren zaak van de absolute smaalanakers van het E O V-Zaalvoetbalseizoen'
O Vooral a1s men de klinkende namen ziet in de opstelling van de dames:
KN.''
Q f" f'ónf'ffDABEL, met uiteraard de coach van de Stichting Damesvoetbal:"Sp'
evenMiserabel
Fc
dames
de
volgende
en
OlÍE
KEES
Seven
KNUDDELOOG
O # oo de bank
'- Ë t'i"" voetballes: Conny v/d' Zanden - van Gemerden; Corina Ku-iper;Annelies.VeenEdline Wever; I'lathilde de
1f fó.i; Melanle Spelde; frma van der Jagt - Pompstra;
zijn de volgende sterspeel
Helaas
v/d-Linden'
Denise
wi.rtó. en onderïoorbehoud:
maar ook zonder deze
Prooyen,
van
Jolanda
en
Treffers
Sonja
-r{a
verhinderd:
-sters
ge\'roon
in-maak-partijtje'
een
het
wordt
voetbalsters
voortreffeli3ke
? < twee
§ à De Toegang is gràtis dankzij de H@FDSPONSORS: LfCIITDRLIKKERU: "DE REPROSPECIA,I E LrSTmil (5po.,sór Fc MiseraÉel); E O v "69 afd. Voetbal Holec; ulteraard het
Ë { enise waaràeloze blad: SPORTBIÀD KNUDDE en uitgever: FOTO/PffiSBURO: 'KEES DE
ic'ruöon HïLK'. De hoofdsponsor van het damesvoetbal.bii Holec is sinds L9782
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Exclusief onthullen wí§ U
UfTSLAG VAN DE TOER DE FRANS 1992
di t kwamen wij bij toeval tegen dankzjLj een van onze medewerkers van de
af deling Lichtdrukkerij:"De Reprospecialisten". Deze medewerker drukte
pe r ongeluk op de verkeerde toets bij het doorgeven van tekeningen uit
de Electrostatische plotter. 0p het beeldscherm kwamen toen de volgende gegevens van de Organisatie Toer de Frans Competitie L992 bij Holec
di e alle deelnemers aan de Toer de Frans Competitle bij Holec krijgen op
ma andag 27 juli
a.s. met de volgende tekst:
ETIÍDRESTILÏAAT TOTIR DE FRAITCE 1992

1. Mok

Stm

2. Tsn
3. spr
4. Bsm

Jsn

5. Kpe
6. Dkr
7. Ska

Lbr

8.
9.
10.
11.
L2.
13.
L4.
15.
16.
L7.

Nse
Kps

Fbr
Byr
Hof
Shr
Jn1
Jna
Hdr

wgn
18. Hod

L9. hlin
20. Dbd
2L. Die
22. Hin

******** Dit is dus HET BEI{IIJS dat a11es al vast
staat ! ! !
******** A1s deze lijst op maandag 27 juli a. s.
niet hetzelfde is dan is deze veranderd
door de Organisati.e Toer De Frans Competitie b{j Holec.
******** Ook is het mogelijk dat deze lijst op enige
plaatsen wordt veranderd door de Organi.satie anders valt het frauderen we1 erg op.
Zeker nu omdat exclusief wÍg dit hebben
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(citaat uiL punr:L235a)

elke etappe uitslag moeten de eerste vijf deelnemers van het
toerspel naar een dopingcontrole, waarbif vooral gezocht wordt
naar het verboden rniddel: TES1OOSTEERON cekuu EPIETESTSTOOSTEERON
door middel van een urinemonster. Bij het plassen moet er Loezicht gehouden worden om sabotage te voorkomen. Elke deelnemer
die betrapt is op doping moet worden bestraft door deze met on-

middellÍ1ike ingang te schorsen en moeten hr:n verdiende (gok)geld
afstaan aan de Onafhankelilce Belangen Bond Voor EerlÍgke Deelnemers Aan de Toer De Frans ConrpetiÈie Bij Holec "91. ïn beroep
gaan bÍ$ bestraffing is niet mogelijk ook niet Íra een Kontraa
trX<spertieze.
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\
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(adjuntHEETH0OFDredakteur)
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LAY-OUT: Klaar-is-Kees
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