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Dinsdag a.s. staat een ware tobber op het programrna van het E 0 V -Zaalvoetbal
de tvíEe onderste ploegen FC 0NDERAAN en P0 BULL D0GSrrroeten tegen
elkaar. De inzet is enorm hoog want h.et gaat om de allerlaatste
plaats die nu nog in bezit is van Fc 0nderaan die een slechter
doelsaldo bezit (tt-ea) dan po Bull Dogs (z-l-SS) beide Dloecren
bezitten NUL punten. ln ieder geval krijgt een van de oloegen bij
winst drie Dunten of krijgen beide ploegen één ount!e bi ! gel i jksoel.
De absolute toBwedstrijd begint om 17.15 uur in Soorthal de Beverbol
te Bolnes. Vooraf moet kamoioenskandidaat Fc Aooieraat winnen om in
het voetspoor te b I ijven van Fc 0verwerk, d i t moeten zi.j doen tegen
het altijd lastige ploeg van The Specials deze duel begint om 16.30 u
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LAGEN in 1997: Fc 0nderaan-- Fc Overwerk 0-10; Po Bul I Dogs-
2-3; De Testtíkels - Black Devils 9-6; The Specials-Tik

lS0 Stars - Fc Appieraat 0-3; Fine Young Animals * P0 Bul I
0verwerk - Black Devils 3-2; Fc 0nderaan - Tik Tak 0-9;
- Fc 0verwerk 0-2; Fine Young Anímals - Fc Apoieraat 1-5
- The Specials 3-1 en lS0 Stars - Black Devi ls 6-5.

Heer over deze wedstri.jden ín het Soor:tblad Knudde Magazine.---

STAND E 0 V - ZAALV0ETBAL tr)$-rr97 (t/n 17 feb.)
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Zendmast Stàat boven op Holec Kantoorwedstrijden E O V -Zaairo"tbal; WedstKees Bouman:,rDe Hans Sege., ,"n ttot".en nog veel meer (onder voorbehoud).
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Ïea mg0notsn besohuldigen Cess Bouman

on hij dr.eigt mot ssn Advooaet

Sportblad Knudde afdel ing Misdaad 0psporing werd enige weken ge-
Ieden getipt dat Cees Bouman waarschijnl ijk wordt betaald om te
voorkoÀen dat ztn medespelers van Fc 0Nderaan scoren' Telkens bij
doelpogingen van medespelers staat hij altijd in de ban van het
schoi ioAàt het leer altijd via hem niet in het doel belandt'
I.laarschijnl i jk wordt hij door hoge f unctionarissen van lnkoop
zwart betaald om met opzet te falen in z'n eigen ploeg Fc 0nder-
aan. ln vele duels kreeg ook Cees Bouman vele doel rijpe kansen
om tot scoren te komen maar altijd weet hij een oplossing om het
net niet te raken zelfs niet op enkele centiemeters van de doel-
I ijn en een leeg doel Vooraf het grote duel tegen hevïge
concurent P0 BULL DOGS kreeg uw mi sdaadvers I aggever een tel efoon-
tje dat een bewijs is van met opzet falen of in de weglopen bij
*àd"spelers tegen waarschijnl ijk een forse vergoeding, want Cees
Bouman dreigde met een ADVOKAAT -als we dit publ iceren' "

Vreemd want die Advokaat is al weer jaren weg bii de afde-
I ing lnkoop of komt Heintje AdvokaatDavids voor de zoveelste
rnaai terug....? ln de wedstri jd tegen P0 Bul I Dogs wat 9el ijk
opg i ng tuisen de twee TOBteams probeerde uw mi sdaadvers I aggever
speciaal op Cees Bouman te letten en kwamen tot de onthutste
conclusie dat ztn medespelers wel I icht gel ijk hebben in hun be-
schuldiging, want bij het beslissende doelpunt -de 0-1 achter-
stand- ontstond ui t een enorm balverl ies van ... Cees Bouman die
wel zeer ijverig was en fanatiek om het al lemaal te verbloemen'

Kees de VriesHi lk ,misdaadjournal ist Sp' Kn' '-----
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Sportblad Ko,,dde Media Groep
ie een onzinai§e concem metvele
lnediarnaata&apeiieu rcolc
tllNteraet @portblad}uudde.
r*f*ebn\CANAL MIN (-l U t-
5euerFotoPenbral(# &
Ka"dde iíilL',rsn in mei 2000 is
SFORIBLAD KNUDDE 25 ;aar
een waardeloocblad

Door een enoÍÍle §roei van onze Íantastische
*r.rJ.loz. onJernerninE zoeken wii een:

DE FUiICTIE: pc prcstntJírcctcur van d" §po*bl"d Kn"dd" [rilcd;" (-"p ís ncrgcns ,o.d"t *.ht"thatd, gh".g"., rcísburcu

cr cíndrdalctcu,i Lortor, zonécr sccrctarcs (n/"), §íct zomaar cón rccctarcs*, maar íemand àie zo ""elziéigís 
datjc b1t, ,o,

dcnkcn datjc níct te vindcn ís. (Jít cilàríng wctcn *" gcl"Lkg b"t".- Lnji1 "at"utl5L "oL
Als cccrctarcssc ondcretcunjc d" u"ruchíllcnde aÍd"lngn mct dc 'crschíllcndc 

Jírcctcurcn ran dc §po*blad K""dd" |vlcdía §rocp
zoalc l-flNtcmc@sportbladLnudJc.tmfweb.nl; CANAL-, het cnigc waardclozc bl.d SFORTbLAD KNUDDfs{)itgcvc,
fotofcrsbrro'K""" d" K.uJd" fl;ll';pamaast wcrl.jc voor ccn aantal rcJaLtíemcdo*tL".e ,"t dc gcnocrd" ,Íd"lítg"t m"r.

'oo.al 'oo. à. "{àeling5p.*bl"d Kn"ddc fraxia cn àircctie.5p"*bl"d Knrdd" Mcdi" §-"p .. flooÍJt"drlctíc §po*blad

l(nudJc.

Jc *"rlaaamhcJcn bcstaan ondcr mccr uít hct ,"r"g- ra, dc agcnéa,hct zclfatanJíg tc woord staan van onzc Llantcn 0"2crc) uít h«l
dc LnuddcwcrclJ c, hct organi*rcn van rcíren, Jc rc*.t íntcnsícf amcn mct collcga+ccrctarcó* Spo.tbl"d Kn"ddc §ccrctaríaat

fJlyf{ fowcr§gstcns, díc aamcÉ m€tjou zittcn ín dc xcrctaríaatàírcctie §po*blal l(n"JJc }vl"Ji. (tocp'

!c.dct vezotg)c àc inkomcnJc cn uí'gaandc documcntcn organicccrjc blicenlomatcn cn bcnjc b"*.of L." bi íntemc cn cxteme P'G
rcalt het Spo*bl"J l("udJc \,/ollcgbal ("1". O"L bet i\ d"gcnc àk rclatícgcschcnken cn broórrc" bcEtclt cn de ,oomad

blhoudt 
"an 

hclc organisatíc.

0E EISEil: \,/oor dczc afu;cccl"rJ" Íunctic ís het van bclang datjc ccn zccr posítícvc uítstraling bcít Jc bcnt inítíatícfrlL, h"bt ""t
stc*c pcrsoonll;thcíd cnjc h"k 

"cn 
go"d k""ddc ;"ztht. $chccreíng van hct Kottcràmac taal ís vcrcíaL Jc lunt ovcmcg mct omc

mccat

*rrÀcloz" Íiguur À" KnuJdcloogjc wíltjc graag ,crdcr ontwíl<lcclcn cnje hcbt ccn gczotJc Josís hunonAls j\ jczJf ha;n h"tkc"t,

bcnjc hct lcvcn dcba-1s dat àconvíndbarc rccrctarcsrc gclutL§ nog bcstaat

Beloning: fcngrc*ígcrcrlcfccratctzccrvccl*arrJ"ringrlo,
(aritrc nrycljl.heJcn rirl,tíng *n"gn"nt volop aanwaig

fioeJc sccunJairc r,$"iJ""*rrrardcn (/(nuJJc {lQ)

ftg.lrr/ogisà "" n"Jitd, *à.*"1, .a"lrtgon tcl uít van Jc *bctícpruccdurc!

l/mr inlíchtingcn ovc. Jczs functíc, fllg "a" 
d". l{"r# horfd aíJ ,§cattaiaat Sp.Kn. HMA.

57*Lt J"o {rrctícja aan? .}uur da1i" solliciuacbicf nct curículun vitac rr;ran

,Sportb/"J /("udJ" lvtcd;a Qmcp tnw pirectíc pcradrcs, pc ftcyo$pcctalist oíons hooídlcantoon

ftctícísaaat )I ;zrcl AL RiJJctcrL.-Dolncs'
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"Sportblad Knud.dc"

OPROEP AAN ALLE DAMES VAN HOLEC RIDDERKERK

Het is alweer enige jaren geieden dat er voor het laatst werd gevoetbaid door de HOLEC
RIDDERI(ERK DAMES. Door allerlei omstandigheden viel het damesvoetbal weg doordat vele
dames van het toneel verdwenen, daarom willen wij proberen om in dit nieuwe zaalvoetbaiseizoen
twee damesvoetbalteams te laten speien als proef en daarna mogelijk te besluiten om de

STICHTING DAMESVOETBAL: 'SPORTBLAD KNUDDE' te heroprichten. Ais er tenminste
voldoende belangstelling voor is zoals dit in de jaren rond 1978-1986 was. SPORTBI-AD KNUDDE
treedt op als de absolute HOOFDSPONSOR en er komen waarschijnlijk nieuwe shirts, maar eerst

moeten we weten of er voldoende belangstelling voor is. De teams gaan spelen onder de namen van

FC TIEPMASJIEN of FC BJOETIEKEES en DE PARJUM GIRLS onder leiding van de

Hoofdcoach de oprichter van het damesvoetbal de zeer bekende meest waardeloze figuur aller
tijden: DE KNUDDELOOG. Sjefdékiep wordt weer de hoofdredacteur van SPORTBLAD
KNUDDE: Keessie Hilkman.

Nu zal er bij vele dames twijfels of angst ontstaan omdat men totaal niet kan voetballen. Dit is nou
helemaal niet erg want het gaat tenslotte enkel maar voor de lol. DUS GEEF JE OP !!!!!

Alle dames die bij Holec Ridderkerk werken krijgen deze oproep, óók de dames die op 'inleenbasis'

of wat dan ook bij Holec aanwezig zijn. Er hebben al enige dames toegezegd dat zij meedoen VUL
DAAROM HET ONDERSTAANDE STROOKIE IN (ook als je niet meedoet) en geef of stuur deze

-per interne post- op naar:
STICHTING DAMESVOETBAL: "SPORTBI-AD KNUDDE,

of enkel: Kees Hilkman (Hin) is voldoende.

T R I M, OM EEN BEETJE BEWEGING !!!

DOE AAN DAMESVOETBAL BIJ

DE STICHTIN G DAMESVOETBAL: "SPORTBLAD KNUDDE,

voor de gezelligheid.

DAMESVOETBAL VOOR EEN BEETJE BEWEGING, ONTSPANNING EN HUMOR !:!

---- Keessie Hilkman ---
P.S.: Het is mogelijk dat er dames zijn die deze brief niet hebben ontvangen en toch mee willen

doen. Deze dames kunnen zich per telefoon alsnog opgeven: Tst. 5476.

NAAM: VOORNAAM

WOONPI-AAf,S: ....................

IN DIENSTBU HOLEC?
GEBOREN IN:...............
OF "INLEEN''tr

tr
Jaja
neenneen

AFDELING
Ik wil WEL/niet mee doen als voetbalster bij de Stichting Damesvoetbal

"Sportbiad Knudde" (s.v.p. doorhalen wat niet gewenst is!)

BU NIET REDEN:.......

VERDERE OPMERKINGEN:

o
Noo
o

Dezebon afgeven aan of opsturen naar: Kees Hilkman (Hin)
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PROGRAMMA E.O.Y . ZAALVOBTBAL

ALLE I{EDSTRUDEN T{ORDEN GESPEELD IN SPORTIIAL DE BEVERBOL BOLNES.

dinsdag 7 Januar"i L997 a.s.z

16.30 uur: Fc Onderaan - Fc Overwerk

L7.L5 uur: P0 Bu11 Dogs - IS0 Stars

O-lo
z-3

dinsdag 14 Jarruari a.s.:

16.30 uur: De Testtikels - Black Devils

L7.L5 uur: Ïhe SPecials - Tik Tak

di n s d a e 2L -iarruar.i a.s.:

16.30 uur: ïS0 Stars - Fc APPieraat

L7.1,5 uur: FÍne Young Animals - P0 Bu11 Dogs
I

dinsdag 28 ianuari a a.

16.30 uur:. Fc Overwerk Black Devils
L7 .L5 uur: Fc Onderaan Tik Tak

dins d a e 4 februari a.s.:
16.30 uur: De Testtikels Fc Overwerk
L7 .L5 uur: Fine Young AnÍma1s Fc Appieraat
dins d a s L1 februari a.s.:
16.30 uur: De Testtikels ïhe Specials
L7.L5 uur: fSO Stars Black Dev11s

dinsdag 18 februari a.s.:
16.30 uur: The Specials Fc AppietaaL
17 .L5 uur: Fc Onderaan PO BuIl Dogs

d i n s d a g 25 februari a-s-:
16.30 uur: IS0 Stars Tik Tak

17 .15 uur: Fine Young Animals Black Devils
d insdas 4 maart a.s.:
16.30 uur: De Testtikels P0 Bu11 Dogs

L7 .L5 uur: Fc Onderaan The SPecials
d i n s d a s 1-I- maart a.s.:
16.30 uur:FC Overwerk Fc APPieraat
L7 .L5 uur: Fine Young Animals Tik Tak

vanaf 18 maart volgt een bekerkompetitie met twee poules'
********* wedstriidén kunnen NfET verschoven worden ook niet voor
wintersportvakanties etc .
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D" K"udàsl oog
De terugkeer van Sportblad Knudde na vele maanden met een Speciale

ttinter Edtitie 19g7 is aool "ià 
ui; H"ià" niaderkerk met enorm veel

ge j ui ch ontvangen ' .Hel aas l'ààg-at ieaartiiu te veel pos i t ieve reak-

ties zoveel zelfs dat we t"n s[oed'gtgadering moest uitschrijven om-

dat het enige-wa;'à;loze-ui"a-'n" ruin 22 j""i !""poqulair wordt'

Di t is juist nï;; Jà àótlt;;ïrïng''"n-spo?tblad Knudde het moet

gewoon een hopeloos waaratilot ui"o ur iiven-lnders^raken we ui t koers

ZO ziin we ooit begonnen en zo willen *Ë-Éf ijven:-sportblad Knudde

mag niet verloi"n !""n door het enorme suksel' bij zoveel sukses

moeten we zelfs hei Utad gaan-opfreffen'-V"ndaar dàt we echt waarde-

loos blijven, gemaakt aool-àu meest dramaiii"n belachelijk uitziende

mensen achter Sportblad Knuàà" i=i" p"g'i'ni t"tt) ' De redaktieleden

is al jaren een h'are t"tp'in de mediawereld' het taalgebruik is ge-

bassecrd oP egt Rotterrrrdams en het wort eens tijd dat er een egte

Rotterdams Woórdenboek oP de mart komt na de boekàn van de bekende

Rotterdamse schri jver Ja' ó;Ati"arAen:t'De Terugkeer van 0ooe'Herfst'l
(gaat over aÉ-*ooidenschat-;;; Rotttta"'i en 'àn 

dezel fde schri jver

,,tíar zesg.et 
'il)te 

val d;n'ï"gïï;;-i;;"t over een ware speurtocht

naar het dialekt van Rott"la"'Íi t""" absolute aanraders

De Sportblad Knudde Uinter Editie "g7 moest de oplage in enkele dagen

drastisch verhogen, zoveel vraag was naar dat winternummer'

De meeste vragen van le zers t'"'i |Janneer komt er een volgend nummer?

Nou hier is i; dan een Speci"ie Lente Nummer 1997 net heel veel

saaie onderwerpen zoal' rt"i:É o V -zAALVoETBAL dat ook al een behoor-

I ijke confl i;l'À"'i t bij ;; ["t'verse kampioen Fc 0verwerk' daar

stopt de hoofdsponsor.rDe i";;";ii"i"r itiï met onmiddel I ijke ingang'
rDe Reprospeciaï ist' is o'a' druitk"r van Sportblad Knudde en het

adres van l'lolec Ridderkerk is al jaren sPonsor van de voorloper van

Fc 0verwerk: Fc Miserabel de 'o"tÉalploen'"n 
Tekenkamer Machinebouw'

Sportblad Knraàe mag uiteraard geen 'o"tËtltta'n 
in het E 0 V Zaalvoet-

bal sponsere;-;; ;títctief ie uÍi;ven' "t t""n de Stichting Damesvoet-

bal maar dàal is al jaren sti I 'ui 
aktiviteiten helaas'

ln het jaar 2000 als Sportblad Knudde 25 iagr bestaat wi I len wij de

Holecdames in een speciale wedstrija *""r'zien vlammen' tot die tijd

kunnen ze natuurlijk oeren";-;" ziLn a"""'melden bij Sportblai'Knud-

de. Dames gaan altija 'ooi' 
dus als-er genoeg melden kunnen ze brJ

wiize van sPreken morgen "í 
voetbal len in de Beverbol '

Sportblad Knudde fel ici teert Fc ONDERAAN met de mooiste plaats bereikt

in het E O V - ZAALVOETBAiT- D E 0 N D E R S T E :::::

En kondoleren Fc 0verwerk met het behaalde nietszeggende kampioen-

schaP en fel iciteren met a"-ànot*" ellànde die men heeft behaald met

een niet speelgerechte speler" " '

oooo

-3-
Knudde I oog 0me Kees

namens de Redakt i e van Sportblad Knudde'

/qnr Nu-o.ru lggT .

=
§pcrr7m? kuuLlt
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Fc Overwerk speelt
vals met

vreemdeling
Dat Fc OVERT/ERK een ware titelkandidaat is'.is alleen té zien

aan de rangl i jst want aan-het voetbal overtui'gd deze ploeg niet'

Fc 0verwerk weet maar moei I ijk tot scoren te Éomen in vele wed-

§trijden ,on"i"i '"t de hakkÉn over de sloot;Zoals onlangs tegen

DE TESTTIKELs"à"atàit seizoen verrassenlgoed voor de dag komt

(2-0 zege voor Fc 0verwetli-"n de BLAcK óevtls- I"t slechts 3'2
ln die wedstrijd had Fc 0verwerk enorm veel geluk en was zelfs

een gelijkspel te veel geweest' Maar desondaÀks weten ze elke

duel te winnen en de p'nttn te pak!9n-met uiters matig voetbal '

Dan die ,..tit"n over de DOELHAN V'AN Fc 0VERt''ERK" "
Hoe heet hij eigenl ijk, ";-;;ik; 

afdelins werkt hi.i bij Holec?'t?

???????????1????? votgen! à" waanzinnigé a-an'91rder van camoen

bij Produktontwikkel inó" "' Nou Sportbíad Knudde weet wel beter

en weet hee I goed da.t d i; Érwin van Campen enorm I i egt ' Het be-

stuur van E O-V Voetbal moet in deze zaak eens een u!tspraak in

doen want dit is Kompetitievervalsing en een kampioenschap

onwaardig. Het E O V Zaalvoetbal is alleen bestemd voor Holec-

medewerkers. De sPon'o'. ioà ReproSpecial ist) en de voorzi tter
(Kees van den-iu;ïkhi it) 'wil len ouit door deze vrPemde doelman

en absurde praktijken van-de aanvoerder en overige spelers met

àn*i dder r i j[. :::::r-:::rB::":ïï,t!-!l3rwert'

Fc APPIERAAT mechine haPeÍt
Fc APP IERAAT maakt geen f outen en b lirït meedoen om het kampioen-
schap met Fc 0verweik, beíde Ploegen-staan nog gel ijk maar de

oloeq van de gebroeders I pskamp hebben nog al ti j9 :tn betere
I;;i;"i;".-i"ér't hapert de scoringsmachine enigszinds in 1997'
i.g"n ISO STARS won het slechts met 3-0 en dat werd pas bereikt
in de slotfase tegen het stug verdedigend spelende ploeg dat
terensgevaarl i jk i"t met de éo,nters ' FINE Y0UNG ANIMALS kon

zelfs zeer rur?assend tegen Fc Appieraat oP 1-0 vo?rsProng komen

*""r. de kampioenskandidaàt kon alsnog vrij eenvoudig- de score
oÀ.utten in een l-5 zege ook al geen grote ui tslag' THE SPECIALS

(of;;.te wel ook de zeurders genoemd) maakte tegen Fc Appieraat
io, nu toe de meeste doelpuÀt"n in één wedstrijd: drie maal en

even I eek het erop dat THE SPEC IALS voor een sensat i e 9i ng zorgen
maar in de tweede helft speelde Fc Appieraat een zeer goede wed-

strijd en won ui terst verdiend met 3-7 tegen de Specials dat
zich had versterkt met o.a. Rob Terlouw maar ook hij kon Fc Aopie-
raat n i et afhouden van een voortreffel i jke tweede hel ft i n een

aantrekkelijke duel - Kees Dwaasma -q-
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Fc Onderaan staat
Onderaan

Weken hebben we ui tgekeken naar het TOBduel tussen P0 BULL D0GS

en Fc ONDERAAN het wachten werd beloond want tot de al lerlaatste
seconde was het b i j zonder amusant en sPannend ' Een ware rek I ame

voor het E o V Zaaivoetbal, de amusantswaarde was dan ook zeer

hoog en de tpàf[rr"i i i.it zoals het hoort: KNUDDE plus iedereen'
kon uitvoerig lachen om vele mislukte akties maar iedereen deed

z'n stinkende best ofll boven een ander te stijgen' Hegl lang bleef
het gelijk opgaan al was PO Bull D0gs m'eer aan de bal' kreeg ook

de meeste ,"oii ngskansen maar de counters van Fc 0Nderaan waren

ui terst geva"tl i;k al Ieen kregen zii h"i bal letje niet in het
netje... Fc Onóeraan had de-pech O1t Kees Tym hopeloos uit vorm

was, want hij I iep nogal afwezïg in de zaal rond en juist hij is
de belangrijkste speler van Fc ónderaan' Bovendien verloor Fc 0n-

deraan de concurentiestrijd doör de hoge snelheidstrei n van Po

Bul I Dogs Perrie Vrisekoop-(j;"9f dat zrn zus Bettina gestoPt is
met Ping pongen) en de 'ui" 

-""n'i jzingen van Johan Timmerman waar-

door zelfs een Tedje Taartmans beter van gaat voetbal len" '

Heel Iang bleef het f-1 en daarna lang 1-2 en het wachten was op

de gel i jkmaker maar zoal s g"'"ga kreeí t" 0nderaan ondanks "vele
goede mogel ijkheden de bal niei meer in het doel en zelfs in de

al lerlaatste seconde moest keeper Arie de Ruiter voor de laatste
maal gaan vissen: 1-3 een gef la-t9"f !=-=:se'en !9 0NDERAAN staat
waai het al Ieenrecht oP freéft: DE LAATSTE PLAATS'--Mafkees-'

Nu,utl Te Huun oP \tDEo,..@
Vi àeo Fitm zuhhR l(.uou ldg

f"^ ti\'n 5e",o'lc} dq à" t.k;d* ViàeoGne4rL Hans Wierïrga
ouev d" rv\e€lt Waa'àeJoz" Figa,^r q.\tc, t5à". 25 )AÀR Krv,^»ru-o
}'31 HoLEe Tèrooerrl<ec;k een cphlinnenàe Vi deo .

TE tluu8, qg kttu>oa
V IOEOÏHCE§ o'o'' bi dctee'o§pocialirè'
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Fc Overwerk
KAMPIOEN

met een

vleze sm aak
en bloed

De al lerlaatste wedstrijd van het seizoen moest bepalen wie Holec
srerkste ploeg is van f,ét zaalvoetbalseizoen 1996'972 Fc 0VERt''ERK

of Fc APPlennÀf. Beide ploegen stonden gelijk in Punten hadden alle
wedstrijden gewonnen maar fé Appieraat had aan een gel ijkspel genoeg

door een veel beter doelsaldo.'Fc 0verwerk moest wínnen in deze toP-
per die enorm saai begon waarin vrijwel níets gebeurde' Toen Rob

Terlouw voor vi j f mi nuten werd weggestuurd door de al tij d zeer
strenge Kees ,"í Wingerden kwam "i-gel 

ijk wat meer leven in het
duel. Fc Appieraat piobeerde in die vijf minuten niets te doen'
wi Ide het duel Pas echt beginnen als beide ploegen vol Iedig waren'
Maar juist in aï" vijf minuten straftijd scoorde Fc 0verwerk met

drie man de l-0 door Frank Wgd. De rust werd bereikt met een 4-1
voorsprong voor Fc 0verwerk. De tweede hel ft begon zeer sensatio-
neel, na ruim lt minuut spelen Iag eI plotsel ing heel veel bloed
op de zaalvloer nadat twee-(k;irraiae) iroofden rnàt weinig haar (s1er
lpskamp en Rob Terlouw) tegen elkaar botsten' De wedstrijd moest
even gestaakt worden om hei enorme gat te dichten met een tulband
op spéelde Rob Terlouw de partij yit en naar een kampioenschap'
Toch kwam Fc Appi eraat bi j een àchterstand van 5-1 heel di chtbi j
de gel ijkmak"t' (S-a) het wachten was daar ook op toen Fc 0verwerk
opniéuw lo"tloeg na een fout van de keeper van Fc Appieraat'
Daarna Iiep Fc óverwerk uit naar een l'\ overwinning en de titel
is binnen. ln deze wedsltrijd een juiste uitslag, het verschil tus-
sen Fc Appíeraat en Fc 0verwerk lag bij de keepers'
0ver het sPeelrechtig ziin van de keeper van Fc 0verwerk in het
E O V -Zaalvoetbal dàar is het laatste woord nog niet over gespro-
ken. De tuchtkommissie van het E 0 V -Zaalvoetbal kan beslui ten om

de kampioensbeker niet ui t te reiken.. " ' Fc Overwerk is kampioen
met een vieie bijsmaak en veel bloed. -MaFkees'-' -?-
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De sponsor (tDe ReproSpeci a I i s t' ) en de voorzi tter Kees van den
Herikhi lk hebben besloien om voor het behalen van de titel van
Fc 0verwerk geen extra premie uit te keren. Zelfs een kampioens-
receptie boyéotten zii, ook een felicitatie voor het team werd
niet door de sPonsor en voorzi tter aaÍI'rd€jrsPelers''overgebracht-wel
door Sportblad Knudde. Maar ook wij vi nden di t kampioenschap niet
juist door het meedoen van speler die niet werkzaam is bij Holec'
É"n deze dagen besluit de sPonsor en de voorzitter of zii doorgaan
met Fc 0verwerk, zoals het nu ui tziet stoPPen zi i daarmee'

Ellack Elewils Den nict mosr winnsn
ts het kampioenschap van BLACK DEVI LS vorig sei zoen aankomen
waaien doordat Fc Appieraat minder sterk speelde? ln ieder geval
is de gel ijkenis met Ajakkes en Black Devi ls bijna hetzelfde" '
ln 1991 kon Black Devils in de kompetitie zelfs geen wedstrijd
winnen. Tegen DE TESTTIKELS werd met 9-6 verloren in een aantrek-
kel ijke auét. Tegen Fc OVERtTERK had Black Devi ls meer verdiend
dan de 3'2 nederlaag een gel ijkspel was zelfs juist geweest in
een opnieuw zeer aantrekkel ijke wedstrijd - Zelfs tegen de lS0
STARS werd door Black Devi ls verloren met 6',i in misschien wel
de beste wedstrijd van dit seizoen als klap oP de vuurpijl werd
zelÍs verloren van FINE YOUNG ANIflALS met 7:'6.

I SO STARS t roeft BLACK DEV I LS af en T I K TAK

ln een zeer boeiende duel versloeg lS0 STARS kampioen BLACK DE-
VILS met 6-5 in een zeer aantrekkel íjke wedstrijd waar vooral
Johan Dronkert ui tblonk tegen over Peter Salacroup, hij over-
trof Salacroup op al le fronten. Na afloop gooide Peter Salacroup
in de kleedkamer van teleurstel I ing ziin voetbalschoentjes weg...
Dat Johan Dronkert uitblonk had vooral te maken omdat íe enige
dagen eerder carnaval had gevierd in 0ss en daar een hele mooie
blauwe blonde had ontmoet... maar hij moest helaas terug naar
z'n logeeradres.... weg mooie blauwe blonde....
Ook TIK TAK werd aan de kant geschoven door ISO STARS (nu zonder
Egbert Kant) op vrij eenvoudige wiize in een matte duel die lS0
Stars met 5-2 verdiend won. Ook in dit duel had Johan Dronkert
een zeer belangrijke aandeel in de zege al was hij minder op
dreef als tegen Black Devi ls nu scoorde hij wel twee keer fraai.

lS0 - S tats ei ndigl st er k

SP0BTBLAD TilUDDE -B-



Titel Fc Overwerk
VoorzïUer sr,SgDmoRorn opspÍa alr sn?PeN o
ohSttE:D[,N

p D00R
KefftR.

Nog nooit in de historie van het E 0 V:Zaalvoetbal is er zoveel *
.*óties/kritiek geweest op een kampioenschap van een voetbalteam 3aals nu van Fc 0verwerk. De titel werd beh""la in de allerlaatste ;r
kompetitieduel juist tegen de enige concurent en f avotig! Fc Ap- EÉ
pieraat en in ale spannende topduel won Fc 0verwerk verdïend *E
daar is geen twijfeï ,ogelijk. Haar de maníer waaroP Fc 0verwerk 2e
dit seizoen zich preseniu".à" met een keep.er die NIET werkzaam is Jrà
bij Holec dat kan absoluut niet door de beugel. Vele wedstrijden A=
won Fc 0verwerk door de kwaliteit van die klasse keeper o'a' tegen -
De Testtikels;maar vooral tegen de Black Devils maar ook tegen GEI
Fc Appieraat die trouwens geen ophef maakt over deze keeper' ,ÉZ
Dat zorn speler die NIET wérkzaam is bij Holec meedoet in de E 0 U33
-Zaalvoetbalkompetitie is natuurl ijk kompetitevervalsing en waar !l
gaat het naar toe als de Holecvoetbalbond di t toelaat?
Juist ja, dan zien we het volgend seizoen vele ploegen met spelers
van trpurkl asse d ie n iet werki""rn zi in b i j Hol ec maar ui t de PTT-
Telekompetitie en zal spelers waar fràt E O V 'Zaalvoetbal voor is
opgezet verloren gaan. Dan zi in onze Holecsterren niet meer te
zién: en komen tpelers all van Campen;Terlouw;|Iestgaard;Moktha-
r i ; Di j kshoorn ; Dobbel aa r ; Bouman I de P I eyt ; Hazen ; I pskamP ; de Va I k enz'
niet meer aan de bak. Fc 0verwerk is behoorl ijk in de fout gegaan
vooral ook omdat men met een enorme leugen tegenover een verslag-
gever van Sportblad Knudde bekend maakte dat die omstreden doelman
bij de afdeling Produkt Onthrikkeling werkzaam is.
De voorzitter kees van den Herikhilk en de sPonsor de ReproSpecia-
I ist waren niet op de hoogte geweest van deze mafiapraktijken va!
de huidige aanvoerder Erwin ,à, Campen en wi I len dan ook met onmid-
del I ijke ingang stoPPen met al le aktiviteiten bij Fc 0verwerk'
Kees van den Hérikhi lk reageerde dan ook zeer woedend.oP deze-kwes-
tie en is hevig teleurgestàta in de houding van (eens)rzijn jon-
gens'. Tevens íaakt hij bekend net als de Éoofdsponsor om de beloof-
à" kampioenspremie plus kampioensfeest niet uit te reiken' Kees van
den Herikhilk:rtDan gooi ik I iever die premie in de noord" '"
0ver enige dagen komen de bestuursleden bijeen van de HolecVoetbal
B0nd om over à".e omstreden kampioenschap van Fc 0verwerk te bespre-
ken en zal naar al le waarschijnl ijkheid de tuchtkommissie van het
E O V -Zaal voetbal adviseren ó, tó besluiten de kampioensbeker NIET
uit te reiken. Dan hoeven de spelers van Fc 0verwerk ook niet meer
te zeuren om een kampioensfoto voor in de Kortsluiter te plaatse!'
Trouwens de Kortslui ter is een PERSONEELSBLAD voor medewerkers die
bij Holec werken Kortom diskwal ificatie van Fc Overwerk I ijkt
de enige oplossing. Het omstreden kampioenschap van Fc 0verwerk ziin
dan ook vele verl i ezers door dit verboden geval, de enige winnaar is
Sportblad Knudde die di t smakel ijk ui tgebreidt kan publ iceren en de

oplage zal zien stijgen van he.t Énige *"ardeloze blad' Trouwens ook
de lezer zal bl ij =ij" van deze "onil 

i"t want die krijgt dit smake-
I ijke artikel heàrl iJk voorgeschoteld. ln ieder geval smaakt di t
naar meer en wordt dan ook vervolgd. Gelukkig kunnen we weer roepen:
Vuilnisman kunnen deze zakken Fc 0verwerk mee in de container?????7

-Keesagt (juristverslaggever) en Mafkees (reporter)
P.S.: Reaktie van de ROTER/DE Klok/Gemeente Reiniging: §POBTBIAD

Het is wel chemisch af val ... ... -g- I0IUDDE. ,



I>F,F,r UITSLAGEN t<x{< STAND xs,'€*

ALLE UTTSLAGEN

Tik Tak Black Devils 7-LO
IS0 Stars Testtikels L-4
Fc Appieraat- Tik Tak 18-0
Overwerk PO Bu1l Dogs 6-5
ISO Stars - Onderaan 4-3
The Specials- PO Bu11 Dogs 7-2
Fc Overwerk - Tik Tak 11-5
fso Stars The Specials 2-6
Fc Appieraat.-Black Devils 5-0
Fc Onderaan-Black Devils 3-11
FÍne Young A.- The Specials 3-4
Onderaan - Appieraat 0-15
Fine Young A - Overwerk L-5

UITSLAGEN IN 19971

Fc 0nderaan - Fc 0verwerk 0-10
de Testtikels- Black Devils 9'6
ISO Stars - Fc ApPieraat 0-3
Fc 0verwerk - Black Devi ls 3-2
De Testtikels-The SPecials 3-1
Fi ne Young Animals-APPieraat 1-5
The Specials-Fc Appieraat 3-7
lS0 Stars - Tik Tak 5-2
De Testtikels-P0 Bull Dogs 10-5
Fc 0verwerk - Fc Appieraat 7-4

SP0BTBLAD
rguuDDE

Overwerk - The Specials 8-2
PO Bull D.-Fc Appieraat 0-18
Fine Young A.-Onderaan 11-1
The Specials-Black Devils 3-3
Fine Young A.-Testtikels 1-5
fso Stars -Fine Young A. 7-2
Testtikels - Fc Onderaan 8-4
PO Bu1l Dogs - Tik Tak 4-9
Testtikels -Appieraat 1-5
fso Stars -Overwerk 1-3
PO Bul1 Dogs-B1ack Devils 5-9
Testtikels - Tik Tak 9-3

P0 Bull Dogs - lS0 Stars
The Specials - Tik Tak-
Fine Young A.-P0 Bull D.
Fc 0nderaan - Tik Tak
lS0 Stars - Black Devils
Testtikels - 0verwerk
Fc 0nderaan-P0 Bu I I Dogs
Fine Young A-Black Devi ls
0nderaan - The SPecials
Fine Young Animals-Tik Tak

E.O.V. ZAALVOETBAL
l99e -gz

98
97

0

0

1 24 80-12
2 21 \9-28

2-3
3-6
6-5
0-g
6-5
0-2
1-3
7-6
0-5
0-5

Eindstand
1. Fc oVERI.TERK (tek.kamer Mach.) 9 9 0 0 27 55-20

kampioen seiz oen 1996 -1997
======================================================================
2. Fc APPIERAAT (Y24)
3. De TESTT I KELS

4

5
6

7

8

I SO STARS
THE SPEC IALS
TIK TAK (Y23)
BLACK DEVI LS (ROS Y9/Y5)

(kampioen van seizoen 95-96)
F I NE YOUNG AN I MALS

29-30
35'3\
46-60
52- \8

9 32-\3

15
13
12
10

?==!3=31::=::::========= ===========?===l===9===9=====f== ==2!=2!========

10. Fc oNDERAAN (tek. Tractie) 9 0 0 9 0 12-76

TOELICHTING: De verrassing van het seizoen is het uitstekend pr
ren van de volgende ploegón: De Testtikels; lS0 STars (opmerkel i

eindsprint in í97);r. 0vórwerk (toch DE kampioen);Fc-Appieraat
scorende ploeg);fiÉ Tak (door de inbreng val gastspelers);The S

cials (vooral-goed gekleed in de middenmool);Fine Young Animals
(met de absol uie smàakmaker van het sei zoen i n de ploeg: George
Valk);Fc Onderaan (fraa het moei I ijk met teamgenoot die bal len i

scori ngsmogel i jkheden wi st tegen te houden) ; TEGENVALLERS D lT S

De tamIioeó ,"-n het vorig seiioen BLACK DEVILS (wist de'laatste
wedstrijden niet te winnen) en ondanks de ijver: P0 Bull Dogs'
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ALLE UTTSLAGEN

Tik Tak Black Devils 7-lO
ISO Stars Testtikels L-4
Fc Appieraat- Tik Tak 18-0
Overwerk PO Bu1l Dogs 6-5
IS0 Stars - Onderaan 4-3
The Specials- P0 Bul1 Dogs 7-2
Fc Overwerk - Tik Tak 11-5
fso Stars - The Specials 2-6
Fc Appieraat-B1ack Devils 5-0
Fc Onderaan-B1ack Devils 3-11
Fine Young A.- The Specials 3-4
Onderaan - Appieraat 0-15
Fine Young A - Overwerk 1-5

UITSLAGEN IN 19971

Fc 0nderaan - Fc 0verwerk 0-10
de Testtikels- Black Devils 9-6
ISO Stars - Fc ApPieraat 0-3
Fc 0verwerk - BIack Devi ls 3'2
De Testtikels-The SPecials 3-1
Fine Young Animals-APPieraat 1-5
The Spec i a I s- Fc App i e raat 3-7
lS0 Stars - Tik Tak 5-2
De Tes tt i ke I s-P0 Bu I I Dogs 1 0-5
Fc 0verwerk - Fc Appieraat 7-l+

SP0BTBLAD
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Overwerk - The Specials 8-2
PO BuIl D.-Fc Appieraat 0-18
Fine Young A.-Onderaan 11-1
The Specials-Black Devils 3-3
Fine Young A.-Testtikels 1-5
fso Stars -Fine Young A. 7-2
Testtikels Fc Onderaan 8-4
PO Bull Dogs - TÍk Tak 4-9
Testtikels -Appieraat 1-5
fso Stars -Overwerk 1-3
P0 Bul1 Dogs-Black Devils 5-9
Testtikels - Tik Tak 9-3

P0 Bull Dogs - lS0 St'ars
The Specials - Tik Tak-
Fine Young A.-P0 Bull D.
Fc 0nderaan - Tik Tak
lS0 Stars - Black Devils
Testtikels - 0verwerk
Fc 0nderaan-P0 Bul I Dogs
Fine Young A-Black Devi ls
0nderaan - The SPecials
Fine Young Animals-Tik Tak

E.O.V. ZAALVOETBAL
lgge -97

98
97

0

0

2\ 8o-rz
21 \9-28

2-3
3-6
6-5
0-9
6-5
0-2
1-3
7-6
0-5
0-5

Eindstand
1. Fc 0VERITERK (tek.kamer Mach.) 9 9 0 0 27 55-20

kampioen seiz oen 1996 -1997
============================= == == ====================== = ==============

FC APP I ERAAT (Y2\)
De TESTT I KELS

1

2
2

3

4

5
6

7

8

I SO STARS
THE SPEC IALS
TIK TAK (Y23)
BLACK DEVILS (ROS Y9/Y5)

(kampioen van seizoen 95-96)
FINE YOUNG ANIMALS

9
9
9
9

5
4
4

3

4
4

5

5

6

0

1

0

1

15
13
12
'I 0

930 9 32-\3

g.Po BULL D0GS 9 I o 8 3 31-6\
===== = ===== == == ==== == === ================= ====== ============ ==== == == == ==

10. FC ONDERAAN (rer. Tractie) 9 0 0 9 0 12-76

TOELICHTING: De verrassing van het seizoen is het uitstekend Preste-
ren van de volgende ploegón: De Testtikels; lS0 STars (opmerkelij.ke
eindsprint in í97);F'c Ovérwerk (toch DE kampioen);Fc-Appieraat (meest

scorende ploegl;fik Tak (door de inbreng vair gastspelers);The Spe-
cials (vooral-goed gekleed in de middenmoot);Fine Young Animals
(met de absoluie sràakmaker van het seizoen in de ploeg:George.de
Valk);Fc 0nderaan (fraa het moei I ijk met teamgenoot die bal len in
scoringsmogel ijkheden wist tegen i. houden); TEGENVALLERS DIT SEIZ0EN:
De tam[ioeí u"í het vorig seiioen BLACK DEVILS (wist de.laatste 5

wedstrijden niet te winnen) en ondanks de ijver: P0 Bull Dogs''lo-

29-30
35- 34
\6-60
52'\8

r
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persberi cht van DE REPR0SPEC IAL I ST -dat zi i stoPpen met
onsor zi jn- van Fc 0VERtTERK volgde natuurli jk een reaktie
woedende nieuwe voorzitter Erik Jorien Campema. Via De

ReproSpecial ist kregen wij van Sportblad Knudde het volgende
brief van Fc 0verwerk. H!erna volgt het kommentaar van Sportblad
Knudde, de ReproSpecial ist wi lde niet reageren wel de oud-voorzit-
ter van Fc Miserabel/Fc 0verwerk Kees van den Herikhi lk.

@ ttFC Overwerkff g
DOOR EENVOAD STERK

Classificatie:
C,ottfidcnticcl

tudderkerk, 4 april1997

Geacht bestuur "Reprospecialist', in het bijzonder voorzitter van den HerilÍtilk,

\Vii hóben met veóazing kennis genomen van uw persbericht betreffende het terugtnek-
ken als {xrnsor van 'FC Overwerk". Allereerst waren wij al verbaad over het feit om
zulk een belangerijk bericht via de media te m@ten vernemen. Na zoveel jaren van

samenwerking hadden wij allerminst oen persq)nlijk onderhoud met de heer van den

Herikhilk verwacht.

Volledig met stomheid geslagen waren wij echter zeker niet' Gezien het sinds vorig jaar

ingezstte wanbeleid van uw firma, veóeest ons niets meer. Vooral het optreden van uw

voorzitter van de Herikhilk werd ons de laatste tijd een doorn in het oog. IVd kunnen het

ons als competitieleider en serieuze voetbalclub niet langer permitteren, in veóand
góracht te worden met een louche en malafide figuur die zich telkens weer in twijfelach-
tig beschonken toestand in de media manifesteert. rilij vermoeden ook dat de vele lel*en
naar de media over transferbesprekingen met eventueel nieuw aan te trekten spelers in de

pe.rs, mede 8e danken zijn aan de sensatiezucht van deze persoon.

Bovendien waren wij als club 0och al niet erg te spreken over de door "de Reprospecia-

list" gesponserde materialen. 7a zijn de laatst geleverde shirts van de spelers allemaal

verschillend van kleur, terwijl "Fc Ovenverk' toch al jaren in het overbekende rode tenue

op s'werelds velden te bewonderen is. Erger nog is dat de kwaliteit van de shirts van dien

aard is, dat de spelers regelmatig geplaagd worden door allergieverschijnselen en

ingebrande rugnummers (voor zover dezn al aanwezig zijn).
Ook de voorzieningen tijdens trainingsstages en uit-wedstrijden waren minimaal. De
hotels tijdens de trainingsstages waren vaak onbewoonbaar verklaarde woningen in staat

van verval. Bovendien moesten de spelers met eigen vervoer zich naar de wedstrijden
begeven.

Wij als club voelen ons zwÍEr gedupeerd. De media stelt alles in het werk om "Fc
Overwerk" de zwarte piet toe te schuiven van de toenemende supportersproblemen.

Vooral het persbureau "Knudde" heeft hier een grote vinger in de pap. Er zijn duidelijk
aanwijzingen dat onder druk van dezr zogenaamde media, de Holec voetbdcompetitie
verziekÍ en vervalst word. Dit heeft voorat het stelselmatig saboteren van onze voetbal-

ploeg tot gevolg gehad. Hieronder worden enkele na te trekken feiten opgesomd die enig

licht werpen op de handelswijze van deze media, met stilzwijgende goedkeuring van de

f,rrma "Reprospecialist" :

r
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@ ttFC Overwerktt v
D@R EENVOUD STERK

Halverwege de competitie wordt de keeper van "Fc Overwerk" ontslagen bij Holec
Ridderkerk. Daar de club toch al geen wisselspelers had werd besloten een nieuwe
keeper aan te trekken. De gehele Holec firma werd afgezocht naar eventueel
gerchikte kandidaten. Deze bleken niet te vinden te zijn. Bovendien bleek de
sponsor "Reproprutsers" niet bereid te zijn enig transfergeld op tafel te leggen.
Daarom heeft de ploeg zijn toevlucht genomen tot een stagiair. In de media is hier
veel ophef over gemaalÍ en de meest wilde indianenverhalen werden gepubliceerd.
Er wordt zelfs met een zaak voor de tuchtcommissie gedreigd!

Regelmatig omgekochte scheidsrechters. Vaak werden prachtige sFeltjes voetbal-
techniek van "Fc Overwerk" doodgefloten door de scheidsrechter. Schrijnend
vooröeeld hiervan was het zonder enige reden afgekeurde openingsdoelpunt van
"Fc Ovenverk", tijdens de 11 maart jongstleden gespeelde finale tegen 'Fc Appie-
raat". Of dit nog niet genoeg was werd de scorcnde speler mk nog eens zonder
opgaaf van reden 5 minuten van het veld gestuurd!

Eerdergenoemd voorval hadden wij graag voor de Tuchtkommissie vóór laten
komen, om aan de hand van de camerabeelden het ongelijk van de scheidsrechter
te bovijzen. Achteraf blijken toevallig juist deze beelden niet meer te traceÍen
zijn. De betreffende band van de wedstrijd blijkt te zijn zoekgeraakt in het
videolaboratorium van sportblad 'Fc Knudde". (is hier nog sprake van een

ongelu§e?)

Tiidens de finale wordt eerdergenoemde speler, de internationaal gevreesde spits
en smaaknaker R. Terlouw, dusdanig bewerkt door een tegenstander dat dezr,
vreselijk bloedend aan het hoofd het sfijdtoneel moest verlaten. De tcgensander
ging vrijuit. De scheidsrechter verklaaÍ na de wedstrijd dat hii toevallig net wat
kauwgom onder zijn schoen vandaan peuterde op het fatale moment en daardoor
niets gezien had.

Maar ondanks deze voortdurende sabotage haalde nFc Overwerk" toch de felbegeerde
kampioenstitel binnen. Kwaliteit verloochent zich namelijk nooit!

Normaal gesproken wordt in de eerstvolgende kortsluiter uitgóreid verslag van het
kampioenschap gedaan, met bijpassende fotoreportage. lVij moeten de uiutodiging voor de
fotosessie nog steeds ontvangen. Ook de ons toóehorende beker is ons 4 weken na dato
nog steeds niet uitgercikt. Wij hebben echter ook geen signalen opgevangen dat dit binnen
afzienbare tijd zal gaan góeuren. \Ve laijgen de indruk dat persbureau "Knudden alles in
het werk stelt om het behaalde kampioenschap van "Fc Overwerkn in de dooSot te

stoppen.

Dit alles lijkt ons voldoende om een openbare enquete commissie aan het werk te stellen
om deze competitievervalsing tot op de bodem uit te zoeken. Wij denken hierbd aan een

commissie-voorzitter van het kaliber van Traa.

Ondanks dat de prestaties van onze ploeg niet in verhouding staan met de minimale
vergoedingen, hopen wij toch dat de achterstallige betalingen en spelersgelden voor eind
van deze maand gestort worden.

Blij dat wij hieóij ons wurgcontract met u beeindigd hebben, verblijven wij hoogachtend
(en kampioen),

Erik Jorien Campema
voorzitter voetbalclub "Fc Overwerk"

§P0BTBLAD
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tQ doeb er nu aan
KornpeLitie Vaudsïn9 ?

o
kommentaar oP bericht Fc 0verwerk aan de ReproSpecíalist

Daor: Keesagt en Keer cornetis.
Sportblad Knudde heeft ontzettend moeten lachen om de ui terst

domme reaktie van Fc 0verwerk aan de ReproSpeciaI ist. Het is een
zeer lange nietszeggende reaktie geworden van de heer Erik Jorien
Campema Iwie is aià-belachel ijke kerel eigenl ijk?). Het valt ons
op dat hij om het onderwerp -de NIET speelrechtige keeper- heen
diaait en niet weet wat de uitdrukking K014PETlTlE VERVALSING
betekent. Bovendien haalt hij andere randverschijnselen bij zoals
het niet goed functioneren van een arbiter in ziin ogen. Dit slaat
he I emaa I ne rgens op om zö aan .te va I I en oP een s che i ds rech te r,
de HolecVoetbalBond moet deze,luitlatingen van Campema als klacht
behandelen bij de gedragscodecommissie aan het adres van de arbi ter.
Dat Fc 0verwerk zo reageert op het vertrek van sponsor De ReproSPe-
cial ist is logisch maar men gaat wel heel erg ver om daarbij ook
Persburo ' Knudder en Sportb I ad Knudde daar i n te bet rekken
Sportblad KNudde en 'DE REPR0SPEClALlSTrstaan geheel los van elkaar
hebben niets met elkaar te maken omdat men twee verschi I lende be-
drijven zijn met twee verschillende directies. Het enige wat de
ReproSpecial ist voor Sportblad Knudde doet is het drukken van dit
waardeloze blad en het is een BIJKANTOOR (regio Holec Rrkerk) van
Sp.ortblad Knudde meer is het niet. Dan de beschirldigingen van deze
dwaas dat Persburo rKnudder een grote vinger in de pap heeft in de
Holecvoetbalcompetitie tdat verziekt en vervalst wordt' slaat hele-
maal nergens op. Als er iemand bezig is die de kompetitie oP een
verschrikkel ijke manier de kompeti tie vervalst en verziekt dan is
dat Fc 0verwerk wel dat met een niet speelrechtige doelman meedoet
aan deze kompeti tie, dat doet dus níet Persburo rrKnrr of Sportblad
Knudde maar inderdaad Fc 0verwerk. Sportblad Knudde is in di t geval
een onafhankel ijk objectief waardeloze Sportblad.
Het is wel juist dat er voorlopig geen kampioensfoto wordt gemaakt
voor de Kortsluiter omdat de HolecVoetbalB0nd nog uitspraak moet
doen in deze zaak. Mocht de HolecVoetbalBond beslui ten dat de beker
wordt uí tgereikt volgt er een foto maar zoals het er nu naar ui tziet
zal de HolecVoetbalBond beslui ten dat de Beker NIET wordt ui tgereikt.
Dan volgt er geen foto, bovendien moet zotn foto voor de Kortsluiter
gemaakt worden in opdracht van de redaktie van de Kortsluiter en díe
is nog niet gegeven omdat zij waarschijnl ijk ook vinden dat op zo'n
foto geen persoon mag staan die niet bij Holec werkzaam ziin omdat
de Kortsluiter een blad is voor HolecPersoneelsleden.
Erik Jorien Campema wi I namens Fc 0verwerk een oPenbare enquete com-
missie aan het werk stel len om deze kompetitevervalsing tot op de
bodem uit te zoeken en denkt daarbij aan een commissievoorzitter van
het kal iber van Traa. lnmiddel s ziin er twee kandidaten die dat wi I-
len doen de hefen JaDub (Jansen-Dubbeldam). Sportblad Knudde vindt
dat Fc 0verwerk geen bodemprocedure ón het werk moet stel len maar de
Holec Voetbal Bond en die moet twee onafhankel ijke commissieleden
aanstel len. Trouwens als Fc 0verwerk het over komoetitievervalsing
heeft daar zijn zij het meest schuldig aan om met een NIET speel-
rechtige keeper aan te treden. Dat zii enorm gezocht hebben naar de
opvol gi ng van keeper Ri ck hebben we ook vraagtekens. Fí ne Young A.
kwam met George de Valk waarom strikt Fc 0verwerk E. Yntema of Kps
niet als keepàr? -15-
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E eer. Kor.roenLaÀr lerro5nadi*.
De directie van de ReproSpecialist wilde geen kommentaar leveren
op de reakt i e van Fc 0verwerk aan hun adres '
tJel wilde de ex-voorzitter Kees van den Herikhilk dit kwijt:
rrEen kat in het nauw maakt rare sProngen en het is duidelijk dat
mijn nieuwe opvolger Erik Jorien Campema met modder: gooit richting
een voortreffàt i;Ie sPonsor De Reprobpecial ist waar vakmanschap en

service hoog in Éet vaandel hebben staan' Het zou best mogel ijk
kunnen zi in dat De ReproSpeci al i st Fc 0verwerk gaat boycotten
of Iangzaam-aan-akties wat betreft Tekenkamer Machi neBouw als er
Repro 7 ptotter werk moet worden geleverd' Al zegt een woordvoer-
der van de ReproSpeci al i st dat Tekenkamer Mach i ne Bouw gewoon

zakel ijk worden behandeld." Sportblad Knudde neemt geen enk'el
maatr"g.l tegen Fc 0verwerk vindt wel de kritiek niet juist maar

wij juichen zulke sensatie verhalen altijd toe dan komt zo'n hope-
loós-waardeloze blad tenminste vol met nog meer onzin'

E 0.v -BekeÍVoetbala

De Testtikels - The SPecials
Fine Young Animals-P0 Bull Dogs
Fc Appieraat - P0 Bull Dogs

STAN
POULE A

o

UITSLA GE N

TIK TAK 1

BLACK DEVILS I

Fc 0VERWERK 0

ISO STARS 1

Fc 0NDERAAN 1

-krl Gt'"hs-

Black Devils-lS0 Stars 7-2
0nderaan - Ti k Tak 0-9
F i ne Young A. -The SPec i a I s

9-6.

5-2
2-4
7-2

D STAN D

POULE: B

1. Fc A.PP IERAAT
2. TESTT 1 KELS
3. F I NE YOUNG A

4. PO BULL DOGS

5. THE SPECIALS

3

3

3

3
0

I
I
2

2

2

3

3
0

0

0

I
2

3
\
5

9-0
7-2
0:0
2-7
0-9

7-2
5-2

I1-10
6-9
8- 14

Na het beeindigen van de kompetitie is op dinsalg-]8 maart j'l' een

bekerzaalvoetUJlkompetitie begonnen' Er ziin geli jk.al twee opmerke-
I ijke ui tslagen te noteren- fiHf YOUNG ANIMALS -zonder De Pleyt- ver-
loor opval lend van PO BULL DOGS met 2-\ en BLACK DEVILS won eindel ijk
weer eens na ,i;i ndderlagen oP rij 'van de zwaar tegenval lende lS0

STARS met maar I iefst 7-2. 0pvat lend is dat bij Black Devi Is Salacroup
niet meespeelde door een blessure en bij ISO Remko van Driel en Johan

Dronkert. Bovendien ià het vreemd dat als Jan Smidt meedoet lS0 STARS

bijna altijd verl iest... DE TESTTIKELS víon met gemak van THE SPECIALS

met 5-2 en T I K TAK verPl etterde Fc ONDERAAN -zonder sta- i n-de-weg-
Cees Bouman met 9-0.0ok in de tweede wedstrijd verloor THE SPECIALS

kansloos van FINE YOUNG ANIMALS met 6-g doordat George de Valk vele
scoringskansen van Sjakie/Robbie etc' wist te keren en de voorwaart-
sen van Fi ne Young voortreffel i jk scoorden i n een aantrekkel i jke duel '

Fc APPIERAAT had Iot diep in de tweede helft moelte met P0 BULL D0GS

maar won wel verdiend met 7-2. De rest van het bekertoernooi volgt -lU-
die wedstrijden moeten nog gespeeld worden'

]._
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+++++++++ N 1EUT.,E OPVOLGER KEES VAN DEN HER IKH ILK+++++++

Het zal iedereen wel duidel ijk zi j n dat Erik Jorien
Campema de n i euwe opvol gei i s van Kees van den Her i k-
hilk als voorzitter van Fc 0verwerk. Een andere spon-
sor na het vertrek van De ReproSpecial ist is nög niet
gevonden er gaan wel geruchten dat een Az i jnfabri kant
kandidaat is omdat iedereen het zuur krijgt van dat
Fc 0verwerk.
+++++++++++++++ SJEF IPSKAMP VRIJ GESPROKEN +++++++

De tegenstander (S;ef lpskamp) die Rob Terlouw dusdanig
heeft bewerkt (volgens Erik Jorien Campema) treft geen
enkel schuld. Dit heeft de Tuchtcommissie medegedeeld.
Het was gewoon twee harde koppen tegen el kaar i n een
rechtstreekse duel. De Tuchtcommissie is wel hevig te-
Ieurgesteld in de domme uitlatingen van Erik Jorien
Campema na dat bloedstol lend duel.

D
D

Rotterdammers.
met

I
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NIEUUE VILLA VOOR ARIE HORDIJK BELEGT VAN

TOER DE FRANS GELD

Volgens de B.v.E.T.D.F.V.H.G "9t (Belangen Y"':liging Een Eerl Ijke
Toer De Frans Voor Holec Gokkers oDoericht in 1991) heeft de voor-
zitter van de Toei ijà Ét"nt Holec'góttur 0rganisatie Arie Hordijk
(Hod, Tekenkamer Hachine Bouw) van alle winst en mogel ijk van het
àe.tn.r.rsgeld van de afgelopen jaren een fantasti.sche vi I la
ó"t""trt eriens i n Ri dderkerk . Deze Toer De Frans Holec Gokkers
óig""isatié raakte enige jaren geleden in het nieuws doordat het
j;;;;;;; iia,, is zoeksér"àkt en noolt is teruggevonden' 0ok schijnt
Hod elke etappe-ui tstàg v"n te voren aan de echte Tour de France
di rectie doot. a. g.u"n'un ,ij gehoorzamen hem zodat de renners in
de door Arie Hod iangegeren volgorde de finish berèilien' Het zou

niet vreemd zijn dat-aÍ het t'zwàrte verdiende geldttin zrn nieuwe
fruis heef t gesioken.... líeken, dagen' uren is. Arie Hod bezig ge-
r"reest om al les rond te krii9en. De Belangen Vereniging Een Eer-;
I ijke Toer De Frans Voor Hóïec Gokkers overwoog enige weken 99le:
de-n om als jubi leumgeschenli aan jubi lares Arie Hod een symbol isch
geschenk te geven in vorm van een stuiver maar mdn zag daarvan af
omdat de kas van de Belangen Vereniging Een Eerl ijke Toer De Frans
Voor Holec Gokkers "91 leeg bleek te zijn'
lnmíddels onderzoekt de F.1.0.D. (fiscaie lnl ichti.ngen 0pspgringen
Dienst) of er urerkel ijk sprake is van winstgelden/ zwart geld
die Arie Hod in het huis heeft gestoken'

Kees de VrieshiIk -misdaadversIaggever Sp' Kn'----

++++++ KORT N I EUIíS ++++ BOVEN OP HET KORTE N I EUUS ++++

DE REPR0SPECIALIST deelt mede dat de achterstal I ige beta-
I ingen en spelersgelden niet.gestort worden op de rekening
van Fc 0verwerk, Vol gens een woordvoerder van de ReproSpec i a-
I ist bestaat er geen achterstallige betalingen.
+++++ DE HOLECVOETBALBOND heeft besloten om voorlopig de
kampioensbeker aan kampioen Fc 0verwer:k niet uit te reiken'
Men wi I eerst een onderzoek afwachten van de tuchtcommi ss i e
voordat men besluit om de beker uit te reíken. Het kampioen-
schap bl ijft voorlopig wel gehandhaafd totdat de Tuchtkom-
mi ss i e een ui tspraak hebben gedaan.
++++ SP0RTBLAD KNUDDE probeert het behaalde kampioenschap
van Fc 0verwerk niet in de doofpot te stoppen ' zoals Fc 0ver-
werk beweert. I ntegendeel d i t nummer bes teed te veel aandacht
aan de ti tel van Fc 0verwerk, inderdaad een kampioenschap
onwaa rd i g
++++++ Niet al leen in de media is veel ophef gemaakt met de

meest wí lde indiànenverhalen over de niet speel rechtige kee-
per maar vooral onder vele andere ploegen en spelers van het
E 0 V -Zaalvoetbal.

+++++++ KEEPER FC 0VERl,,ERK BREEKT P I NK. SAB0TAGE????

De omstreden keeper van Fc 0verwerk bl ijft voortdurend in het
n i euws. Vol gens een woordvoerder van Fc 0verwerk heeft h i j zrn
pink gebroken. Volgens voorzitter Erik Jorien Campema is er sprake
van sabotage of er daadwerkel ijk met opzet de pink is gebroken
is hoogst onwaarschijnl ijk omdat het gebeurde in een andere duel
dan van het E 0 V -Zaalvoetbal. tíat wel waar is dat voorzi tter
Erik Jorien Campema heel veel onzin uitkraamd.

Ecn tlie.er^le ReI(oRp poBrNE
George De Valk wi I t proberen om het rekord "Goudviskom
leegdrinken" te verbeteren dat oP naam staat van 8'F'
Goldwater ui t Chicago met l5 kommen. Hij gaat binnenkort
oefenen met de vi skom op de afdel i ng I nkoop en daarna
het aquarium in de hal.

I
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+++++++ BOVEN 0P HET N IEUWS +++ l'tAKELAAR RE lN 0S INGA +++++++

De laatste weken is spelersmakelaar/zaakbraarnemer/.begeleider
Rein 0singa druk bezig geweest om GE0RGE DE VALK (Fine Young A.)
onder te brengen bij Fc Bayern Hiinchen. Haar men kwam er niet ult
omdat Fine Young Animals zijn smaakmaker niet midden in het seizoen
wi.lden laten gaan. Frans Bekkenbauwer, 0él ie Heunet en Karel heins
Roemenieker wi I len nu na het voetbalseizoen op nieuw Praten met
0singa,/de valk en Fine Young Animals. De Valk is dan nog niet trans-
fervrij. Tevens probeerde Rein 0singa in een andere buitenlandse
reis ROB TERL0Utí (Fc Overwerk) te sl ijten aan een buitenlandse club
ook dat is niet gelukt. Nu overwegen George'lde Valk en Rob Terlouw
een andere zaakwaarnemer te nemen.

+++++++++++ B0VEN 0P HET N l EUtrS +++++ DE PLEYT NAAR TAP l E +++++

Terwij I Ernst de Pleyt eigenl ijk moest aantreden met zijl ploeg
,oor àe beker met Fine Young Animals tegen P0 Bul I Dogs (Z-t+ ver-
I ies) was hij op dat moment in Frankrijk bij waarschijnl ijk op
bezoek bij Tapie een deskundiger op gebied van bijzondere geldzaken
en listige omkoperij. l,te zijn benieuwd of het wat geworden is...

+++++++++++++ BOVEN 0P HET NIEUI.IS +++++ AH0NIAK CUP ++++++++

Het volgend seizoen krijgt het E 0 V Zaalvoetbalbekertoernooi
waarschijnl ijk een sponsor: net als bij het KNVB-Beker om de Amstel-
Cup. De Sponsor wordt waarschijnl ijk 'DE REPR0SPECIALISTT dat in
het verleden Fc t{iserabel en Fc 0verwerk sponsorde.
Het E 0 V -Zaalvoetbal Beker Toernooi krijgt dan een toePassel ijke
naam: om de Amoniak-Cup (aat hoort bij rDe ReproSpecialist').
++++++++ B0VEN 0P HET N I EUtrS +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HOLEC PIN.UP DAHES OP EEN KALENDER ????? ++++++++

tn het jaar 2000 als Sportblad Knudde 25 iaar bestaat wi I FötoPers-
buro Kees de Knudde Hi lk een bijzondere kalender op de markt brengen
Het moet een ka I ender worden zoa I s de bekende Tatjana-ka I ender dat
lezers fotors aan de wand kunnen pr:ikken van hun favoriete dame'
die met een minimum aan kleding haar bevalligheden tentoonstelt.
Dames kunnen zich nu al melden voor de fotosessies bij onze foto-

j raa f.
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+++++ BOVEN 0 HE N IEUtJS ++++ LAATSTE N lEUlíS +++++

Bij de gedragscodecommissie van de HolecVoetbalBond is een klacht
bi nnengekomen over ui tlati ngen van Fc 0verwerkvoorzi tter Erik Jo-
rien Campema (zie elders in dit nummer) aan het adres van de arbi-
ter. Via de Holec Scheidsrechters Belangen Vereniging bereikte
deze klacht bij de gedragscodecommissie. Zij kunnen de sinds enige
dagen nieuwe voorzi tter berispen met bijvoorbeeld het niet ui tvoe-
ren van het voorzitterschap - t/0RDT VERVOLGD I1
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VERKEERSCIIAOS VERT{ACET TN RIDDERKERK-BOLNES

Dinsdag a.s. voor de wedstrijd tussen PO BULL DOGS en FfNE YOUNG ANf-
MALS wordt een enorme grote verkeerschaos verwacht bii Sporthal 'DeBeverbol' Ín Ridderkerk-Bolnes. Er wordt een grote toeloop verwacht
van vele toeschour4rers die speciaal komen voor de smaakmaker George
de Va1k. De politie van Ridderkerk doet daarom een oproep aan het
publiek om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen van Holec
Ridderkerk naar Bolnes of met de fiets. Komt u Loch met de auto pro-
beer zoveel mogelijk te 'carpoelen' -rij met iemand mee- bÍgvoorbeeld
met de Speciale sne1le Sportblad Knudde Opel Kadett GSI die bij Sport-
ha1 de Beverbol een gereserveerde parkeerpLaals bezit. Speciale VfP-
personen (die b.v. Iid zijn van de Fanclub G.de Valk) kunnen hun auto
parkeren bij het Hoofdkantoor van Sportblad Knudde in de RetiefstraaL
(een zijstraat van De La Reystraat) daar zijn uitsluitend enige VIP-
parkeerplaatsen beschikbaar en is dan enige minuten lopen naar de
Sporthal. Bij Sporthal de Beverbol is maar een beperkte parkeerruimLe
en zal niet voldoende zijn voor het massaal opkomende publiek.

-Mafkees-.
ENOR}íE RTIN OP TOEGANGSKAARTEN.

BU de voorverkoopadressen en bij Sportblad Knudde Lezersservice is
een enorme vraag ontstaan naar speciale Sportblad Knudde VfP-kaarten
en andere toegangskaarten voor dinsdag a. s. in Sporthal de Beverbol.
Vooral bii veel dames is er belangstelling voor de speciale Sportblad
Knudde VfP-Kaarten, die recht hebben om zelfs in de kleedkamer te
mogen komen van hun idool en zelfs mag aanraken....
Sportblad Knudde is echter van mening dat de dames van fnkoop voor-
rang moeten krijgen om in aanmerking te komen van zo't'r speciÀle Sport-
blad Knudde VïP-kaarten, anders komt George de Valk niet aan voetbal-
len toe en moeten helaas de andere dames teleurstellen.
De dames van inkoop kunnen nu nog hun speciale Sportblad Knudde VIP-
kaarten bestellen bU Bespreekburo Sportblad Knudde of 'De ReproSpeci-
alist' toestel 5476. Wees er snel bij want het aantal VfP-kaarten is
zeer beperkt en op is op. Zo'n begeerde Speciale Sportblad Knudde
VfP-kaart is vooral op de zwarte markt enorm veel waard daar wordt
voor zo'Í7 speciale Sportblad Knudde Vip-Kaart grof geld voor betaald.

I{TNTER EDÏÏTE }íET GEJUTCH ONÏVANGEN.

DE speciale wintereditie van Sportblad KNudde is bij Holec met enorm
veel gejuich ontvangen. De oplage begon beperkt maar a1 snel moest
de drukker ('De ReproSpecialistr) het aantal enorm verhogen. Op de
redaktie kregen we dan ook de meeste vragen van: lranneer verschijnt
de volgende. . . . Dat weten wij niet want we blijven zeer onregelmatig
verschijnen misschj.en verschijnt de volgende pas in het jaar 2000.
Maar wi-e weet verschijnen we veel eerder a1s daar tenminste behoefte
aan is. -Kees Cornelis-.

l-
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I,,IaarschíLjnlijk blnnen tïíee weken raakL Fine Young Animals en het E O V-
Zaalvoetbal aà-à"iÉ. smaakmaker en vedette die men bezit alweer kwijt '
*àr,t op dondeiaàerÏaa"s 23 januari jongstleden is Ge6sgg: q: I-11I^-
plots.iirrg vertrókken naar Mtinchen voor een onderhoud met' de Duitse
topclub fö Bayern Miinchen. HU kan daar waarschijnlijk voor vier iaat
tekenen en is daar in overle§ met z'n zaakwaatnemer Rein Osinga'
Fc Bayern Miinchen is met een grote delegaLie in gesprek met de abso-
lute vedette van het E O V-ZaàLvoetbal 2e1fs presidenL-vootzitter
Franz Beckenbauer, manager Oelie Heunes, Karel Heinz Roemenieker
zijn ook bij het overleg betrokken. Fc Bayern Mtinchen wi1 George de

VaLK MET ONMIDDELLIJKE INGANG INLIJVEN en presenteren voor het Duit-
se publiek direkt na de wÍnterstop.
De leiding van Fine Young Animals is niet op-de hoogte van de blik-
sembezoek van George de Valk aan de BierHoofdstad van Beieren met

z'Ít zaakwaarnemer Ëein Osinga, maar liet we1 weten dat George
de Valk aan z'Ít contract moét houden en dus zeker dit seizoen van

-Door onze Speciale verslaggever Ma fkees-

een overganS I een sprake kan zijn.
A1s deze trans fer doorgaat is diL vooral een groot verlies voor de

juist opge richte fanclub George de Valk (dat nog een voorzitster
zoekt ! ) die dan ook waarschijnlÍ$k een I rootscheepse handtekening=
aktie wi1 gaan beg Ínnen via RTL-4 (ramP zender) om hun idool te be-
houden. A1s Georg e de Valk meL onmídde 11í1jke ingang vertrekt dan

kan Fine Young Anima 1s nog een transferbedra vragen van enige
miljoenen, na dit seizoen is hij echter trans rvrij en kan dan naar
elke andere c1ubg aan en dat lijkt dus Fc BaYe rn MUnchen te worden
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zitten andere Nederlandse t clubs r{eer eens te s1a 1'l 2?
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it extra editie komen we (helaas) nieL terug op
ge stemmetje van Jos Holthaus, w€l1icht meer in
blad Knudde Magazine
erman moet lrooÏkor"n bij de tuchtkommissie van hetons v

We1 d
EOV - Keesa t (Jurist SP. KN. )-.

DRI]KTE VTEL I*íEE

De verwachte drukte rondom de wedstrijd PO Bu1 »ogs^ en Fine-Young
Animals viel-ià"rÀ *". dit-Èwàm omdàt de meeste-fans van de Fan-
club G.d.V. ni-et kwamen opdagen. De Politie en de M'E' hadden vele
maatregelen gàtroffen bij Spoltn.t De- Beverbol onderander het plaat-
sen van vele à.à"Ét"tten Ui; de kleedkamer van Fine Young,Animals'
De woordvoerder vIn de Ridàerkerkse Politie sprak dan ook van een

rustig verlopen middag met geen enkel arrestatie en de M'E' ver-
veelde z: cin k;;ot: óoË de jËurnalisten van Spgrtblad Knudde had
op enorm veef--sàtoonheid górekend in de Beverbol maar moest het
doen met een sielletje dwàze die trachten te voetballen en het oog

wi1 ook eens wat van een knudde-journalist'- Mafkees-'
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DE TESTTIKELS had weinig problemen met P0 BULL D0GSz 5-2.
Fc APPIERAAT -zonder Sjef lpskamp- versl ikte .bijna in een versterkte
team van FINE YOUNG ANlt'tALS, pas ín de allerlaatste seconde w-on Fc
Appieraat met 3-2 na een laatste wanhooppoging gp het doel. De bal
!{as via de zijl ijn uitgegaan en via laatste poging raakte de bal kee-
per de Valk in een aantrekkel ijke duel. Een triterst verstcrkt team
van TIK TAK had niets te zeggen tegen de nieuwe kampioen Fc 0VERIíERK
dat zonder de zeer omstreden keeper (gebróken pink) en Erwin van Cam-
pen zrn beste wedstr.i jd speelde van dit seizoen. Alleen het scoren
is voor de huidige kampioen een gröte moei I ijkheid al werd het wel:5-2

tl oqgtg st age, 
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BLaGk DErrus. L,o k*l ook u;lblinke, !,1 !

Fc 0NDERAAN bezorgde in het E 0 V Zaalvoetbalbekertoernoo.i voor de
grootste sensatie sinds- jaren het versloeg de kampioen van het vorige
seizoen ín een zeer aantrekkel ijke duel BLACK DEVILS uiters verdiend
met 3-2. ln de kompeti tie had Fc 0Nderaan nog geen enkel wedstrijd
weten te winnen zelfs een gel ijkspel was voor de ploeg onmogel ijk en
juist in een bekerduel stuntte deze ploeg behoorl ijk. Glansrol in dit
duel was vooral van Cees Bouman en van.Leo Koot die op zeer fantasti-
sche wijze Black Devi ls (zoÉder Salacroup) totaal vernederden. Cees
Bouman was specia.al voor dit duel enige dagen voor de wedstrijd (vori-
ge week vrijdag) op hoogtestage .geweest in een eenmotorigvl iegtuigje
naar Hanover. Waarschijnlijk ging hij niet alleen op hoogtestage om
meer zuurstof in ztn bloedl ichaampjes te kri,jgen maar ook om daar even-
tueel te praten over een transfer naa,r Hanover "96 of zelfs Hamburg SV..

Als een jonge voetbal Ier met enorm veel zuurstof in ztn I ichaam
liep hij rond op het veld schudde veel tegenstandërs van zich af en
nam vooral revanche op z'n medespelers die hem beschuldigde van met
opzet te falen of in de weglopen van scoiingpogingen van eigen team-
spelers (zie laatste nummer van Sportblad Knudde). Nu scoorde hij op
voortreffel ijke wi jze het eerste belangrijke doelpunt voor Fc 0nderaan
na een vloeiende aanval en voorzet van gastspeler Ernst de Pleyt, of
kreeg Cees Bouóan de bal verkeerd op zrn schoen of zeer toeval I ig op
ztn schoen en was dit doelpunt helemaal niet zi

. 'l??? ln ieder geva I zat de bal f raa i in
j
h

n bedoe I i ng gewees t.
et netje daarna kwam

Black Devi ls op gel ijke hoogte en na de 2-2 scoorde in de slotfase de
andere uitblinker Leo .Koot op fan.tastische wi jze de winnende goal:l-2.
Leo Koot speelde o.a. gastspeler bij Bl. Devi ls Mokthari geheel uit de.
wedstrijd, die totaal niet voorbij Koot kwam omdat ie. bleef staan bij
elke beweging en niet intrapte in de pógingen van de voetballer.
0ok keeper Piet lpskamp en Ernst de Pleyt speelde voor Fc 0nderaan mee
maar zi j waren s lechts gastspelers met een I'bij rol letje", de hoofdrol-
spelers waren duidel ijk voor Cees Bouman gn. Leo Koot aangevuld met de
uitstekende vechtersmental iteit in de ploeg van spelers als Kees Tyr,
Wim Huyser en Adri l'1 udde. .Black Devils werd afgedroogd maar behouden
een kans op de volgend ronde (helaas) en Fc 0NDERAAN wordt op deze
manieí: de favoriet voor de beker.... (in ieder geval van:) MAFKEES----.
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bepaalt onderlinge wedstrijd, i9e ke stand en
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ge k dan bepaalt het lot. De eerste vier gaan naar volgende ronde


