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E.O.V.-Zaalvoetbal

vertegenwoordigde teams

Kopie aan

Datum

1

:

De Eikels
HDS Bytes
FC Miserabel
Bestuur E.O.V.
Aanvoerders alle teams

:

Agendapunten voor deze vergadering waren:
1 Verkiezen bestuur E.O.Y.-Zaalvoetbal
2 Evaluerenlopendezaalvoetbalseizoen

ad 1: Bij gebrek aan overige kandidaten is het voorgestelde bestuur unaniem
aanvaard. Het bestuur wordt vanaf heden vertegenwoordigd door:

-

ad

Kees Hilkmann
Ernst de Pleyt
Rick de Heide

(Voorzitter)
(Penningmeester)
(Secretaris)

2: Tijdens de lopende competitie is gebleken dat enkele spelers uit

diverse

teams telkens weer als gastspeler bij andere teams optreden. Ondanks de
reglementen voor het huidige seizoen is het fenomeen gastspeler uit de
hand gelopen. Het bestuur zal zich derhalve buigen over nieuwe reglementen voor het komende seizoen. Deze reglementen zullen tegelijkertijd
met de inschrijfformulieren voor de nieuwe zaalvoetbalcompetitie verschijnen.

Het bestuur van het E.O.Y.-Zaalvoetbal wenst alle teams alvast een prettige
vakantie toe.

R.A. de Heide

f)emonstratievoetbal in Beverbol
Afuezigheid arbiter bederft pret niet
Ridderke*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

Miserabel zonder scheidsrechter
doorgang vinden. Helaas blijkt
het voor deze mensen niet mogelijk om vroegtijdig af te zeggen,
zodat er Yoor een vervanger gezorgd kan worden. Gelukkig voor
de wederom in grote getale opgekomen Meute mocht het deze keer

de pret niet drukken. Zowel de

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 lukte, maar hij had goed
een van die tegendoelpunten had gezien dat de hele ploeg een beetje
het duo van Campen/de 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 om tussenRick de aftrap, waarna Erwin vau door te schieten. Alleen mikte ik een
praktisch de middenstip af, via een beetje naast het doel.

aanvoerder van De Eikels als van
FC Miserabel bleken zo verstandig om de weinige incidenten op
een gemoedelijke en sportieve wijze aÍ tc handelen. Mede hierdoor,
en misschien ook een beetje omdat van de verdedigers van de Eikels
er eigenlijk niets meer op het spel scoorde. Aan fantasie scheelt het Rick, is dit soort schoten niet eistond, werd het een bijzonder de ploeg niet, dat moge duidelijk genlijk jouw specialiteit?

zin.

aantrekkelijk duel.

De kracht ligt bij ons in het feit dat

Voor de wedstrijd tegen FC Mise- Even daarna werd het mooiste we over
rabel hadden de Eikels maar liefst
3 geleende spelers ingezet, zodat
zij de wedstrijd op voorhand met
5-0 verloren hadden. Het was echter jammer dat de Eikels hiervoor
juist drie behoorlijk goede voetballers hadden gekozen, omdat an-

ders het duel wellicht

nog

aantrekkelijker zou hebben kunnen worden. FC Miserabel keek in
de beginfase echter tegen een bij-

zonder groot overwicht aan, en

een groot aantal spelerc be-

doelpunt van de wedstrijd en mis- schikken die elkaar pima aan kunschien wel de hele competitie ges- nen vullen. Net als ik heeft Envin
coord. Voor het begin van de een bijzonder goed schot in de bewedstrijd hadden wij al lachend nen. Misschien schiet hij zelfs nog
toegekeken hoe FC Miserabel aan wel gentakkelijker dan ik. Bovenhet oefenen was om hoge voorzet- dien denk ik dat hij een beetje overten in te koppen; alsof je daar in dreven bescheiden is. Volgens míj
de zaal kans voor krijgt. Hadden probeerde hij opzettelijk de bal via
wij het even mis. Het was Jurgen die verdediger in het doel te schieBolscher die de vanaf links door ten. De bewuste verdediger stond
Erwin van Campen hoog voorge- namelijk totaal niet op te letten en
geven corner bij de tweede paal in op deze manier bleef de bal net bui-

ten 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 nieu-

0-4 achter. Pas toen begon

Erwin van Campen bracht in de
twaalfde minuut met een splijtende pass aanvoerder Rick de
Heide aan de linkerkant in stelling. Wij verwachtten dat hij op de
hem bekende wijze uit zou halen,
maar tot onze verbazing nam hij
de bal aan met links, wachtte, eu
lirulde de bal met een elegante

l-

je de laattekenen. ste drie wedstrijden als voetballer
Een goed geplaatste corner van meegemaakt in plaats van als keeRemko Tippens, nam hï met per, blijft datzo?
rechts aan en schoofhem in en beweging met links langs de verraste Wat ntij betreft wel Ik heb stralcs
een gesprek ntet de sponsor en een
keeper.
aantal van de spelers. Als het aan
Wij waren bijzonder nieuwsgierig nij ligt, houden we de ploeg zo veel
naar het korte onderonsje van de mogelijk bij elkaar. Bovendien heb
heren van Campen en de Heide ik infomteel al een toezeging van
dat was voorafgegaan aan het facco, ntijn opvolger in het doel, dat
tweede doelpunt van FC Misera- hij volgend jaar bij ons blijft. Zo

de weer die het laatste doelpunt voor we seizoen; we hebben

ploeg behoorlijk te draaien, en was
zij in staat een vuist te maken.

FC Miserabel aan liet

lrcb ik even oficieus ook al toezeg-

§ngen van Erwin van

Campen,
Guus Braam en Remko Tippens.

Betekend

dit dat je

een dames- wordt gebracht, kom ik daarvoor 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 daarrnee suggereren dat wij op
Over onze prestatie ben ik best te- voorhand al zoudenwinnen. Ikben
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 lamnen die een behoorlijk balletje kunnen
winnen. Wij hadden dit jaar een trappen. Ik denk zelfs dat die geteam waarvan er nog geen twee spe- combineerde kraclten een goede
lers ooit met elkaar hadden gevoet- kans tegen ons huidige team zouden
bald. Toch hebben wij van tijd tot maken. Wel wil ik de individuele
tijd aardig paftíj kunnen bieden en dames uitdogen. Ik duf narnelijk
een enkele wedstijd zelfs tegen de best te beweren dat er binnen Holec

Waarheen ging

je ook al weer

op

vakantie?
Polen

Ik hoop datje van rerzenhoudt.
Doe

ik

Bedankt voor je gesprek.

ok.

Het lijkt ons een bijzonder leuk

om een damesteam tegen de
Benjamin
van het E.O.Y.-Zaaleen viendschappelijke tegen FC
voetbal
te
zien spelen. Vandaar
Heb je dan helemaal geen negatie- Miserabel durven te spelen.
genegen
wij
zijn om die blufgodat
ve gevoelens over dit seizoen?
yar, FC Miserabel terug te lazer
Dat lijkt me een gewaagde uitten halen van zin vakantieToch wel. Ik vind het erg jammer spraak.
Wij hopen dat de
bestemming.
dat er geen damesteam heeft meegeHolec-dames
bereid zijn om hiedaan. Ik weet dat er een aantsl zeer Ach, ik ga vanaf het konrcnde weekraan
mee
werken.
Zo ja, wl dan
te
getalenteerde dames rondloopt, mij eittde zes weken op vakantte. De besnel
de
onderstaande
coupon aan
juli
helaas zijn zij met te weinig om een wuste wedstijd zou ergens ín
naar.
een
stuur
die
compleet team op de been te bren- ploats moeten vinden. Tijdens mijn
gen. Er zijn er wel genoeg maar he- vakantie hou ik wel conÍoct ntet het
lqas hebben de meeste danrcs iets te thuisfront, en sls er inderdaad een Annelies Veenboer (VBR)
veel moeite otn over die bewuste vokallig danrcsteant op de been
----- Cor Respondent ----drempel heen te stappen.
verhouding in rnoeten verliezen.

geen zeven dames zijn te vinden die idee

a

!u A,

IAAT 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 vríendschappelijke wedstrijd tegen FC Miserabel. lk ben echter van

tot

op vakantie

(handtekening)
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Een uitga.ve van: PER.SBURO:rKees de Knudde H1lk'. Hoofdkantoor Sportblad Kr:udde:
Kees }Li1l«nann;Retiefstraat 35 ;2987 AL RïDDERKERK-Bo1ne s;Te1:01804-14584 OF:
HOLEC Rf DDERKERK : Lichtdnrkkkerii : "De Reprospeci-alis ten " lste verdieping kantoor
(Kees Hillqnann/Marjan van Pelt) ) toesiel:- 5476

FC KANTOOR DOORGELTCEÏ ÏEGEN DE DRAATERS EN FC UTSERABEL

Zoals beloofd komen we terug op de r'redstriid van de maand: Fc KANT0ORDE DRAAIERS van 3 maart j.1: in de Beverbol. fn een zeet aantrekkelijke
wed.strijd won Fc Kantoor onverdiend van het collectief sterk spelende team van De
Draaieis. Aan vooral keeper Arthur Hukom en niemand anders heeft Fc Kantoor te danken dat men deze wedstrijà alsnog wist te winnen, op de allereerste plaats hield hij
Fc Kantoor met fabelachÈige redàingen op de been vooral in de periode toen de Draaiers met 2-1 voor stond weid Fc KanÉoor totaal onder de voet gelopen vooral dankzij
uitblinker Brain Leer.iarden en bjj vlagen door het briljante spel van de Draaj-ers
weggetikt. Maar zoals gezegd de beste-keeper van het E 0 V -zaalvoetbal Arthr:r Hukom
fLiàÍa zijn ploeg op de Èeen. Voor de rust kwam Fc Kantoor a1 tegen de verhouding in
met 1-0-.roór dóor-de enorm tegenvallende Robbie Terlor:sr. Daarna kwam De Draaiers
verdiend. op voorsptrong door twee fantastische doelpunten van de eerder geloemde
Brian Leeuwarden (of Ieewaarden ?). Na de nrst kwam Fc Kantoor op zeer gelukkige wjjze
op geli3ke hoogte, de arbiLer zag een bal.over de zijliin gaan toen Piet fpsk?mp-dit
zijn
:iriËt iog vool de $n wist te vóorkomen (de ba1 moet in:rners in z'n geheel de lijn kon
bevond
moment
dat
op
scheids
maar
toegegeverr
positie
de
gepasseeid! )
die
in de
hij het nooit beoordelen op die p1ek. Maar doordat enige spelers van Fc Kantoor 'Lenorirechte appelleerde floot hij ai en mocht Fc Kantoor de ba1 intrappen en daar u-1t
viel op zeàr orgelukkige wgzà de onverdiende geljflonaker val Rob Terlouw' In zo'n geva1 hoàrt de scËeidsreóhtei naar de tijdwaarnemer te ki3ken die op een hoogte kan beoordelen of een ba1 uit was of niet. Sneu voor De Draaiers omdat die tijdwaarnemer
na afloop verklaarde dat de ba1 niet uit r^ras en een kadootje voor Fc Kantoor was
daarmee óen feit. Daarna kwam de uitblinkende keeper Arthlrr Hukom naar voren en
schoot keihard 3-2 in een werkeU3k schitterend schot in de roos en scoorde daarmee
misschien we1 het mooiste doelpr:nL van dlt seizoen binnen. Even nas De Draaiers na
deze bombardement van Hukom van slag zodat de hevig geïriteerde Arnold Hamertje Tik
eenvoudig kon scoren: 4-2 toch lsram de Draaiers nog Lerug via Brain L' maar door
het walgéliÍe tjJdrekken van o.a. Arnold Hamar de 1a Brethoniere -die een ba1 die al
uit was nog eet trap na gaf- die zeer veel geluk had dat hij niet voor tuee ninuten
naar de stlafbank ràest Ëteef de winst voor Fc Kantoor gehandhaafd' Fc KanLoor di-e
ons helaas doet denken aan PSV Öie ook vele wedstrijden met het Srootste geluk treten
te winnen en die bij het Srote uvoetbalpubliek ook minder sympaLhiek is' Maar mede
dankzij een klasse doèhan (ertfr,rt Hukom) de pr:nten binnen halen en ook zo'n speler
doet Àee j.n een zaalvoetbalwedstrijd en behoort bij de ploeg van Fc Kantoor '
Kees Cornelis

----

zestien mÍnuten lang erg veel moej-te met een van de
Tegen Fc IíISERABEL had. Fc
1-1 gezwakste ploegen van het E O V -Zaalvoetbal' Op het scórenbord stond heel lang
Kantoor
Fc
kon
noteerd p." ii"r ÍrlÍrruten voor de rust stortte ltiserabel geheel- in enis
ieder keer maar
Opnerkelift
eÍndstand'
1O-1
en
ruststand
eenvoudig uitfoien-naar 4-L
niet lukt
weer bij Fc Kantoor d.at iedereen voor zich zelf loopt te voétba11en en a1s het Het is
Miserabel'
vooral tegen zich zelf loopt te voetballen, zo ook tegen het zwakkeweet
te trekken van
publiek
aat'tal
meest
het
Miserabel
Fc
dat
ons trouwens heel vreemd.
ook ieder
a1le d.eelnemende ploegen. Deze aanhang -ook weI DE ÈíHnE genoemd- zijn dan
zitten ki3ke1?
keer maar weer de u:itblinkers lv-ant r*:ie gaat er nou naar zt'tk brandhout
gespecialiseerd
Tevens is het een raadsel dat deze ploeg een sponsor heeft die zeer
achter dezé ploeg staat ' AJ-s deze reprospec-ialist hun
sch{int te zijn
zà sfàchf maken als Fc MISIRABEL voetbalt dan raakt deze firma zo ztin
produkten net ";-.;;;;Éàui"a
klanten lisdjt.
geschreven door andere
Bovendien is het zeer vreend dat over l{iserabel zoveel wordt
daÍ kan beter geplaatst
mediabroru:en atJ spàituiàír""aà", 'àoa"-"*'-a1 dat papier
op de markt '
worden in de enige mediabront rtàr'""igà waardeloze Uiaà d'ac daarvoor
' i'
Knud'd'e1oog ftne Kees -----'
Kees CorneÍiu
verschijnt. even.
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Hallo, ik ben ueer thuis bij mijn oorspronkelijke baas. Ook ik uou er
eens op uit in de vakantie[ijd en ik heb alle reiOsttdsen bekeken
maar zag geen goeie hotel en besloot toen als miJ.n vakantie-oord
ta kiezen: vahantie in eigen land en dich bij huió... dus koos ik
voor vakantieoord HOLEC SÍIi T SLIKKERUEER. Na- enige urrken van zuerven
op het ttrein-kreeg ik 9en fantastische onderlomàn omdat nergensde
borden uan fZimmer freir uras te bekenrrëÍte Het distrlktkantooitJe van
Sportblad KnudderHolec Smit Slikkerv€BErTekencentrala urerd miJÀ onderkomen uaar het heerli Jk vertoeven Lr€rsr I k kreeg daar v an alleà:
Eten;Drlnkenivlooienbandieen naam etc.... het ,,ras kortom sen goed
hotel en tk raad iedereen dat adres aan! ! ! Vooral voor hun sieciallteit, de overheerliJke btikkiesru,aren voortreffeliJk. Nou kreeg ik te
horan dat het eten;drlnken etc. door de beheerder ulrd ingezaíeId vla
een aktle van:TGEVEN U00R LEUEN KAT HOLEKKIET biJ de persóneelsleden
van Holec Smit Sllkkerveer, omdat ik totaal geen óefd bij ma had voor
eten te kopen u,eld mlj at dat eten etc. oooi GIFÍEN
GEGËVEN!!l
qfJ miJ, thuis uas T€n noqal verdrietig en ziJn mlj op maandag ? sept.
j.l. uezen komen halen. Dit deed me pf jn, omdaË ik óeei., af scheíd heb
kunncn nemen van U en ben dan ook met Éegenzln ,""f,cg""n.
Dus zal ik
ueleens terugkomen omdat ik het hier enoim naar re-zfn had.Ik u,ou
zelfs-voorgoed hler bfijvenrmaar mtn baas uou ms niet krrliJt...
Ik zel daarom ook Jullle noolt vergeten vooa de btJzonder fastvriJheid
ln.het biJz..nder het verzorqen van miJ. Het is Jàlmar da[ ik niàt
iedereen heb kunnen bedanken voor de gàede zorgeà
on miJ persoontJel
daarom doe ik dat vla Sportblad Knuddà persdieÀst. Het geld rrlat oier
is voor mtn elgenllJke verzorging gaat near de [Jereld Nàtuur Fonds.
Met gemengde gevoelens neem ik hiermee afschald van Holec Smit Slikker-

I

veer. Tot zlensr sÍtlkrsnlkrsnikrsnikrsnlkrsnlkrsnlklsnlkrsnikrsnlkrsnii
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Jnrclg.n naam iS§ilveStff maar ik bf lJf Holekkie mool ulnden
ull ik nu §ilUCDLq.Holekkie genoemd ulorden. o...
. o o. anders kom ik bij jullie terug! ! ! !
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Een Unieke Service en
Uitgave van: SPORTBLAD
KNUDDE INFORUATTE-DTENST

Voor Opgave: Kees Hill«nann; Retiefstraat 35; 2987 AL Ridderkerk Te1: 01804-14584
OF: IOLffi RIDDERKHK; Lichtdrukkerij:"De Reprospecialisten" (Kees ilin/Marjan van Pelt)
lste verd. kantoor kamer 1..25 telefoon: 01804 - 4 5476
OPROEP:

Er is uit een onderzoek gebleken dat er afde lingen zijn die deze mededeling
niet op de publikatieborden hangen of eraf halen. HAIG DEZE }íEDEDHJIG 00K
OP DE PUBI-TKAÏTE MRDEN EN IÀAT DEZE EA}GEN

E.O.V. ZAALVOETBAL 1992
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EN }!ET DE VOIJGEIIDE.

- 1993

vakanties zíE er voor de meesten weer op zodat ook nu weer de nieuwe
Y -ZaalvoeEbalkompetitie op dinsdag 8 september j.1. is be
a een moeizame inschrijvingprocedure van de ploe gen doen er ipvSonnen.
van
rige seizoen nu tien ploegen mee aan een HELE kompe Litieseizoen13L99Z9 3 dus alle teams met een Èhuis en een uit-wed strijd in Sporthal van
idderkerk-Bolnes : DE BEVERBOL. Oude bekende namen treffen wij ook nu
erinh et nieuïre 8.0.V.-ZaalvoetbalkompeEitie aan zoals: ti telverdedigHDS -Bytes ; Fc I,Ieiziging; Turbo Tini 's ; P0 Bu1l Do gs; Fc Appieraat;
U
,. Fc Mise rabel; Tik Tak en Fc Kantoor. Spoorloos verdwenen zijn: Fc Wikkel
( een sympathieke team van Gebouw:Y8); De Draaiers (die vorig seizoen b
lagen voortreffe
voetbalden); Fe E lca (ooit een TOPteam in de jarenU §
achti ) en lhree oe n
0

f,/

n

>r^l

kj\

il

\hra

nnen lror
IEIIWE RELEASE 3.2 genoemd, een naam waarvan nÍemand iets van begrijpt behalve hun zelf hopel U k dus een belachelijke naam voor een voetbalteam waÈ ook
kort leven z aI gaan hebben vo1-

nso

e meest. toepasse

an ders genoemd:

3

eerste twee duel gespeeld: Fc KAIIIOOR had geen kind aan die
FINE TOIUI{G AI.IIMAI§ en !Íon rnet 5-2.
\de tweede duel kwam tit elverdediger mS-BnES pas in de tweede speelhelft opdreef
ordat hr:n tegenstander helemaal op lrtls. Fc I{EIZfGIIIG lisram zeer verrassend mel
voor te staaÍr en op dat moment rÍas het ook zeer verdiend bijna geloofden wij in een
regelrechEe sensat,ie maar helaas was bij Fc Írleiziging de accu geheel leeg en kon I-IDS.
Bytes alsnog de achterstand ombulgen met schitterende doelpr:nten (aan beide zijde) in
een overr.r-irm-ing: 9-3 .
*s
Kees Hilkmann
*
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pROGRAHÈ{A

PROGRAUUA
EOV -,69
ZAALVOEïBAL+++++
******* Dinsdag 15 september a.s. in Sporthal:De Beverbol
16.30 uur: Fc Ií I S E R A B E L - EET I{IEIII{E RELEASE 3.2
L7.L5 uur: PO BIILL DOGS
- Fc A p p ï E R A A T
******* Dinsdag 22 september a.s. fa Sporthal:De Beverbol BOLNES
16.30 rrur: Pc K A I{ T O O R
- E D S t gy T E S
17.15uur:ïf K TAK
TI.Nf 'S
-TURBO

Animls-fg IÈizi.g:iÍrg;L7.L5 u:!t[serabel-80 g1IL
P"i"1?**t*.P"1: 16.3O u:Fine Yong
l-

t,

rslegioen niet 8a uw zu1len gaan scanderen volgens onze deskundi 8en op
t gebied van ge dr ag van voetbalsupporters etc.
de transfermarkt is door de vele ploe gen behoorlijk druk gehandeld \
spelers vooral Fc Kantoor; Het Nieu we Release 3.2;PO Bu1l Dogs;
§,
The F'ine Young Animals hebben behoorl ijk geinvest.eerd in spelers en de
toekomst moet gaan blijken of dat geen miskopen waren....

,&ii
\4t

naam voor een voeLbalploeg: De E e1s s70r
nu
THE FINE YOUNG ANIMALS, ook a1 een naam !Íat een su ppor-

Dogs

È

I

PROGRAMMA E.O.Y. ZAALVOETBAL L992 - 1993
Op de valreep hebben zich nog twee teams ingeschreven voor de zaalvoetbalcompetitie
1992-L993, zodat we dit jaar met tien teams van staÍ gaan. Dit zijn:
Team

1.

HDS-Bytes
2. FC Weiziging
3. Het Nieuwe Release 3.2
4. PO Bull Dogs
5. FC Appieraat
6. FC Miserabel
7. FC Kantoor
8. The Fine Young Animals
9. Tik Tak
10. Turbo Tini's

Aanvoerder

Tel.

Shirt

f.Corlemeyer

550y5320

wit

T.Steehouwer

5627
5918
5766
5693
5624
5520
5300
5734

E.Kant
T.Tessema
P.Ipskamp
R.de Heide
J.van der Tuin
E.de Pleyt
J.Verbeek
J.Boogaards

oranje

wit
rood

wit
pÍum
geel

(Y7)

Het voordeel dat tien teams (vergeleken met de dertien teams van het vorig seizoen) met
zich mee brengt is dat elk team vaker kan voetballen. Het nadeel is echter dat het lastiger
is om een goed wedstrijdschema samen te stellen.
Er is dit jaar gekozen om een volledige competitie te spelen (dus elk team speelt twee
keer tegen elkaar). Het bijbehorende programma staat op de volgende bladzijden vermeld.
Helaas beschikken wij twee weken te kort over de zaal om het programma volledig af te
werken. Vandaar dat bij de laatste vier wedstrijden geen datum staat vermerld. De
wedstrijdleiding zal te zijner tijd met een gepaste oplossing voor dit probleem komen.
Hierover zullen alle aanvoerders vroegtijdig worden ingelicht.
Tot slot nog dit. Het komt voor dat sommige teams de ene keer twee weken achter elkaar
moeten spelen en de ankere keer drie weken niet. Onze excuses hiervoor, maar het was al
lastig genoeg om het programma samen te stellen.

R.A. de Heide
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Dinsdag 8 september
16.30-17.15 FC Kantoor

17.15-18.00 HDS-Bytes

- Fine Young Animals
- FC Weiziging

Dinsdag 1,5 september
16.30-17.15 FC Miserabel
17.15-18.00 PO Bull Dogs

- Nieuwe Release 3.2
- FC Appieraat

Dinsdag 22 september
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 Tik Tak

- HDS-Bytes
- Turbo Tini's

Dinsdag 29 september
16.30-17.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 FC Miserabel

- FC Weiziging
- PO Bull Dogs

Dinsdag 6 oktober
16.30-17.15 Nieuwe Release 3.2
17.15-18.00 FCAppieraat

- Turbo Tini's
- Tik Tak

Dinsdag 13 oktober
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 Fine Young Animals

- FC Weiziging
- HDS-Bytes

Dinsdag 20 oktober
16.30-17.15 Nieuwe Release 3.2

17.15-18.00 FCAppieraat

- PO Bull Dogs
- Turbo Tini's

Dinsdag 27 oktober
16.30-17.15 FC Miserabel
17.15-18.00 FC Kantoor

- Tik Tak
- Het Nieuwe Release 3.2

Dinsdag 3 november
16.30-17.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 PO Bull Dogs

r-

FC Miserabel
Tik Tak

Dinsdag 10 november
16.30-17.15 FC Weiziging
17.15-18.00 HDS-Bytes

- Turbo Tini's
- FC Appieraat

Dinsdag 17 november
16.30-17.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 FC Kantoor

- Het Nieuwe Release 3.2
- FC Miserabel

Dinsdag 24 november
16.30-17.15 PO Bull Dogs
17.15-18.00 HDS-Bytes

- Turbo Tini's
- Tik Tak

5

2

8

3

J

1O

Dinsdag 1 december
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 FC Weiziging

- PO Bull Dogs
- FC Appieraat

Dinsdag 8 december
16.30-17.15 FC Weiziging
17.15-18.00 Fine Young Animals

- FC Miserabel
- FC Appieraat

Dinsdag 15 december
16.30-L7.15 Nieuwe Release 3.2
17.15-18.00 HDS-Bytes

- Tik Tak
- Turbo Tini's

Dinsdag 22 december
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 Fine Young Animals

- FC Appieraat
- PO Bull Dogs

Dinsdag 5 januari
16.30-17.I5 FCMiserabel

17.15-18.00 HDS-Bytes

- Turbo Tini's
- Nieuwe Release 3.2

Dinsdag 12 januari

16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 FC Weiziging

- Turbo Tini's
- Tik Tak

Dinsdag 19 januari
16.30-17.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 HDS-Bytes

- Tik Tak
- FC Miserabel

Dinsdag 26 januari
16.30-17.15 Nieuwe Release 3.2

17.15-18.00 FCWeiziging

- FC Appieraat
- PO Bull Dogs

Dinsdag 2 februari
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 Fine Young Animals

- Tik Tak
- Turbo Tini's

Dinsdag 9 februari
16.30-17.15 FC V/eiziging

r

17.15-18.00 HDS-Bytes

- Nieuwe Release 3.2
- PO Bull Dogs

Dinsdag 16 februari
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 FC Miserabel

- Fine Young Animals
- FC Appieraat

Dinsdag 23 februari
16.30-17.15 FC Miserabel
17.15-18.00 HDS-Bytes

- Nieuwe Release 3.2
- FC Weiziging

Dinsdag 2 maart
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 PO Bull Dogs

- HDS-Bytes
- FC Appieraat

Dinsdag 9 maart
L6.30-L7.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 Tik Tak

- FC V/eiziging
- Turbo Tini's

Dinsdag 16 maart
;16.30-17.15 Nieuwe Release 3.2

17.15-18.00 FCMiserabel

- Turbo Tini's
- PO Bull Dogs

Dinsdag 23 mazrt

16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 FCAppieraat

- FC Weiziging
- Tik Tak

Dinsdag 30 maart
16.30-17.15 Nieuwe Release 3.2
17.15-18.00 Fine Young Animals

- PO Bull Dogs
- HDS-Bytes

Dinsdag 6 april
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 FC Appieraat

- Het Nieuwe Release 3.2
- Turbo Tini's

Dinsdag 13 april

16.30-17.15 FC Miserabel
17.15-18.00 HDS-Bytes

- Tik Tak
- FC Appieraat

Dinsdag 20 april
16.30-17.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 PO Bull Dogs

- FC Miserabel
- Tik Tak

Dinsdag 27 april,

16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 FC Weiziging

- FC Miserabel
- Turbo Tini's

Dinsdag 4 mei

]_--

16.30-17.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 HDS-Bytes

- Het Nieuwe Release 3.2
- Tik Tak

Dinsdag 11 mei
16.30-17.15 PO Bull Dogs
17.15-18.00 FC Weiziging

- Turbo Tini's
- FC Appieraat

Dinsdag 18 mei
16.30-17.L5 FC Kantoor
17.15-18.00 FCWeiziging

- PO Bull Dogs
- FC Miserabel

Dinsdag 25 mei
16.30-17.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 HDS-Bytes

- FC Appieraat
- Turbo Tini's

Dinsdag l juni
16.30-17.15 Fine Young Animals
17.15-18.00 Nieuwe Release 3.2

- PO Bull Dogs
- Tik Tak

juni
16.30-17.15 FC Miserabel
17.15-18.00 FC Kantoor

- Turbo Tini's
- FC Appieraat

Dinsdag 15 juni
16.30-17.15 HDS-Bytes
17.15-18.00 FC Weiziging

- Nieuwe Release 3.2
- Tik Tak

Dinsdag 22 juni
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 HDS-Bytes

- Turbo Tini's
- FC Miserabel

Dinsdag

8

Dinsdag 29 juni
16.30-17.15 Fine Young Animals

17.15-18.00 FCWeiziging

- Tik Tak
- PO Bull Dogs

Dinsdag 6 juli

r

L6.30-17.15 Nieuwe Release 3.2
17.15-18.00 FC Kantoor

- FC Appieraat
- Tik Tak

16.30-17.15
17.15-18.00

Fine Young Animals
HDS-Bytes

- Turbo Tini's
- PO Bull Dogs

16.30-17.15
17.15-18.00

<ai-,J Gqqurtgs
"\ - Nieuwe Release 3.2
FC Weiziging
- FC Appieraat
FC Miserabel
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UITSLAGEN xxx STAND

xx>F PROGRAMMA

Uitslagen dinsdag 8 september
FC Kantoor
HDS-Bytes

- Fine Young Animals
- FC Weiziging

2
3

5
8

De stand na 2 rvedstrijden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

HDS-Bytes
FC Kantoor
Nieuwe Release 3.2
PO BuIl Dogs
FC Appieraat
FC Miserabel
Tik Tak
Turbo Tini's
Fine Young Animals
FC Weiziging

1

1

1

1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

I
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Het programma tot en met 29 september
Dinsdag 15 september
16.30-17.15 FC Miserabel
17.15-18.00 PO Bull Dogs

- Nieuwe Release 3.2
- FC Appieraat

Dinsdag 22 september
16.30-17.15 FC Kantoor
17.15-18.00 Tik Tak

- HDS-Bytes
- Turbo Tini's

Dinsdag 29 september
16.30-17.15 Fine Young Animals

17.15-18.00 FCMiserabel
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- FC Weiziging
- PO Bull Dogs

8

3

5

2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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