Sportblad KNUDDE Extra
í6 september í998

Het nie uwe zaalvoetbalseizoen breekt weer aan!
De vakanties en transferperiodes liggen weer achter ons en op dinsdag,
6 oktober a.s., willen we starten met de E.O.V.-zaalvoetbalkompetitie voor
het seizoen 1998-1999.

Alte teams die mee willen doen kunnen zich schrifteliik opgeven bij het
sekretariaat van Sportblad Knudde; Elly van der Werff (afdeling inkoop HMA)
of bij de hoofdredakteur Kees Hilkmann (Reproafdeling TraXis).
Wij verzoeken u onderstaande gegevens door te geven

.
.
.

Naam van de ploeg
Afdeling
Namen + personeelsnummers van de spelers

Niet voldoende spelers voor een team? Geef je dan individueel op, dan wordt
je mogelijk ingedeeld in een Supermixdreamteaml
Geef je zo snel mogelijk op, dan kunnen we op dinsdag 6 oktober a.s.
beginnen in sporthal 'De Beverbol' in Ridderkerk-Bolnes tussen 16.30-18.00
uur.

Zijn er teams die vooraf willen oefenen? Dat kan op dinsdagen tot 6 oktober.
Zorg wel zelf voor een tegenstander en neem vooraf kontakt op met het
wedstrijdsekretariaat, Kees Hilkmann (tst. 5476).

Nieuwsbrief í6.O9.í998
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Ílr. von de spelers
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Hierbij delen wij u mede dat mer onmiddel I ijke ingang
al le aktiviteiten
van de ReproSpecial ist met Fc 0verwerk
wordt beëindigd.
De huidige sponsor is het niet eens met het spelersbeleid
van Fc Overwerk, het meespelen van een NIET speel rechtiqe
speler waarvan de aanvoerder beweert dat deze als stagiai r
werkzaam is bij produkt0ntwikkel ing.
De ReproSpecialist en voorzitter Kees van den Herikhilk.
zeggen hierbij al le samenwerking met Fc 0verwerk op.
l./e bedanken Fc 0verwerk voor de goede samenwerking tot
het moment dat de goede naam van Fc Hiserabel werd ver_
anderd in de huidige naam.
Door de negatieve publ iciteÍt en mogel ijke gevolgen van
de Tuchtkommissie van de HolecVoetbalBond zijn we genood_
zaakt om er een punt achter te zetten en wordt tevens de
kampioenspremie niet ui tgekeerd.

l./ij wensen U een goede toekomst toe met uw team Fc 0verwerk met wel I icht een nieuwe sponsor (Staa Rotterdam?).
Met vriendel ijke Sport Groeten
Namens de Voorz i tter en Sponsor
ex- voo rzi tter / ex- s ponso r
De diÈectie van
De ReproSpecial ist Holec Ridderkerk.

I

Sportblad KNUDDE
vrijdag 23 oktober í998

m

E

.v.

-1
1" HELFT

Dinsdoo 3 november o.s.
16.30
FC Appieroot,
17.15

uur
uur

FC Ondersteboven

De Speciols

Kombierood

Dinsdoo 10 november o.s.
16.30 uur Kombierood
17.15
De Verschoppelingen

HTVBAFC,1,1EFCO

uur

Soca Boys

Dinsdoo 17 november o.s.
16.30
17.15

uur Soco Boys
uur FC Ondersteboven

FC

uur
uur

Dinsdoo
1ó.30

1

De Verschoppelíngen
FC Appieraat

Kombierood

december o.s.

uur
17.15 uur

FC Ondersteboven

Soco Boys
De Speciols

HTVBAFCMEFCO

Dinsdoq 8 december o.s.
16.30
FC Appieroot
17.15

uur
uur

De Speciols
De Verschoppelingen

Kombierood

Dinsdog 15 december a.s.
16.30
Kombierood
17.15

Appieroot

De Speciols

Dinsdoo 24 november o.s.
16.30
HTVBAFCMEFCO
17.15

uur
uur FC Ondersteboven

Soco Boys
HTVBAFCMEFCO

Dinsdoo 5 jonuori '99
1ó.30
FC Appieroot
17.15
Soca Boys

De Verschoppelingen
De Speciols

Dinsdoq 12 jonuori '99
16.30
FC Appieraot

HTVBAFCMEFCO

17.15

Kombierood

uur
uur

uur
uur FC Ondersteboven

Dinsdoq 19 jonuori '99
16.30
Soco Boys

uur

17.15

uur
uur

HTVBAFCMEFCO

FC Ondersteboven

Dinsdoq 26 jonuori '99
16.30
De

Speciols
S.c«r.}og)

Eínde ecrste

helft

a

De Verschoppelingen

-

De Verschoppelingen

Éc hPPte«r"['

von de comPetitie (wijzigingen voorbehouden).

Nieuwsbrief
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Programma E.O.V. Zaalvoetbal 1998-1 999
2e HELFT
Dinsdog 2
16.30

februori '99.

uur
17.15 uur

FC Ondersteboven

FC Appíeraot

Kombierood

De Speciols

Dinsdaq 10 februori '99.
1ó.30
HTVBAFCMEFCO
17.15
Soco Boys

uur
uur

Kombierood
De VerschoppeÍingen

à
§ à

Dinsdoq 16 februori '99

uur
17.15 uur
16.30

FC

Appieroot

De Speciols

Dinsdoq 23 februori '99
16.30
De Verschoppelingen
17.15

uur
uur FC Appieraot

Dinsdoq 2
16.30
17.15

maort'99

Dinsdoo 9
1ó.30

rmort'99

uur
uur

uur
17.15 uur
Dinsdoq
16.30

HTVBAFCMEFCO

De Speciols
De Verschoppelingen

FC Ondersteboven

HTVBAFCMEFCO
Kombierood

Soca Boys
De Specials

FC Appieraat
Kombierood

ló moort'99.

uur

17.15

FC Ondersteboven

uur

Soco Boys
HTVBAFCMEFCO

Dinsdaq 23 moort'99
16.30
De Verschoppelingen
17.15
De Speciols

uur

uur

Dinsdoq 30 moort'99
HTVBAFCMEFCO
16.30

uur
17.15 uur

Kombierood

Dinsdoo 6 opril '99
HïVBAFCMEFCO
16.30
17.15
De Verschoppelingen

uur
uur

Dinsdoq 13 opril '99
1ó.30
De Verschoppelingen

uur

Einde tweede

helft

€)È

Soco Boys

Kombierood
FC Ondersteboven

FC Appieroot

Soco Boys

FC Appieroot
FC Ondersteboven

Soco Boys
FC Ondersteboven

De Speciols

von de competitie (wijzigirgen vmrbehouden)
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Sportblad KNUDDE Extra
7 oktober'í998

Boven op het nieuws
MNNAARS VERLOTING MOETEN HUN PC
WEER INLEVEREN!!!

Ridderkerk, 7 oktober t9S

E
Op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober kunnen
de winnaars van de verloting hun PC ophalen,

maar waarschijnlijk moeten zij deze binnenkort
weer inleveren, omdat de verloting nogal
chaotisch verliep (en tegen de regels).
Bovendien hebben vele leden van de Belangen
Vereniging Een Eerlijk Gokspel En Verloting
Voor Hma TraXis Power Systems Medewerkers
hun ongenoegen kenbaar gemaakt bij het
hoofdbestuur van de BVEEGEWHTPSM
De organisatie had zelf regels bepaald die niet
bij een verloting horen: men moest aanwezig
zijn anders kon men fluiten naar de winnende
PC. Zo duurde het zeker vijf minuten (er waren
talrijke personen niet aanwezig), voordat de er
eerste winnaar zich meldde. De organisatie liet
de lootjes maken door onze charmante
medewerkster Elly van der Werff. Vele leden
reageerden hier verontrust over; iemand die
werkzaam is bij Sportblad Knudde en daardoor
vele malen in aanraking komt met de
Belangenvereniging. Nog ernstiger was het feit
dat de loting werd verricht door de vicevoozitter van de Belangenvereniging: Rens
Dubbeldam. Wat gebeurde er namelijk: hij trok
zichzelf uit de doos! Bovendien werd één
persoon tweemaal getrokken, terwijl men
slechts eenmaal mee mocht doen???
Bij iedere verloting waar dit gebeurt moet de
trekking in zijn geheel opnieuw gebeuren, want
dan is het een ongeldige trekking. Hoe kan het
gebeuren dat een persoon twee keer werd
getrokken? Moest deze persoon perse winnen?
Waren er nog meer dubbele namen?
De juristen van de Belangenvereniging vinden
dan ook dat deze verloting in zijn geheel over
moet want het is ongeldig. Bovendien is er
geen vergunning aangevraagd bij het Ministerie
van Kansspelen en er was geen notaris
aanwezig. Tevens betreurt de
Belangenvereniging het zeer dat Elly van der
Werff betrokken is geweest bij deze
belachelijke verloting en eist van Sportblad
Knudde om maatregelen te nemen. Zelf deed

zij niet mee met de verloting, omdat de PC's n
haar ogen niet voldeden (dit is voorkennis!).De
woordvoerder van de direktie van Sportblad

Knudde nam Elly (zoals verwacht) in
bescherming, "De Belangenvereniging moet

eerst bij zichzelÍ alles op de rails zetten, een

vice-voozitter

die de loting verricht

kan

natuurlijk niet. Wij zijn apetrots op Elly, over
haar functioneren valt geen opmerking te
maken. Zij deed dit niet uit naam van ons
Waardeloze Blad, maar voor Hma. We zijn niet
gelukkig met haar deelname aan de organisatie
van de verloting omdat zij ons niet vooraf
ingelicht had. Heel toevallig kwamen wij er

dankzij

ons

zeer

uitgebreide

correspondentennetwerk achter dat zij
betrokken was bij de verloting. Op onze vraag
hoe het zat kregen we het duidelijke antwoord
dat z4 zelf niet mee deed met de verloting. Dit

hebben we doorgegeven aan

de

Belangenvereniging en voor ons was hiermee
de zaak afgedaan. Voor alle duidelijkheid gaan

we wel met Elly rond de tafel over deze
geheimzinnige kwestie, maar we beschermen
haar tegen alle felle aanvallen van buitenaf.

De rol van Rens Dubbeldam is

veel

uit te loten voor een PC! Rens moet

zich

ongeloofwaardiger, vooral bij de leden van de
Belangenvereniging, om als vice-voozitter van
die vereniging de loting te verrichten en zichzelÍ
inderdaad verantwoorden bij het hoofdbestuur:

"Hij moet bij ons tuchtcollege op het

matje

komen alhoewel hij de verloting heeft verricht
als OR-voorzitter en niet als vice-voozitter van

de Belangenvereniging". Het zal

tenslotte

niemand verbazen dat de grote organisator
Anton Steehouwer dit in opdracht deed van de
welbekende groepering 'Arie Hordijk-Ruud
Hilberts-etc.', die zo'n enorme macht hebben
met WK-Gokspel, toer de Frans, Gokpaleis en
ook met deze verloting in Ridderkerk e.o. Het is
merkwaardig dat bij de loting Arie Hord'rjk met
vakantie was en Ruud Hilberts nogal vaak
richting Anton Steehouwer keek.
Bij de volgende verloting moeten alle lootjes de
naam hebben van Elly van der Werff, dan vallen
alle PC's + toebehoren op een plaats waar het
hoort: SPORTBLAD KNUDDE (als ze tenminste
aan onze eisen voldoen).

-Uw Misdaadverslaggever'Kees de Vrieshilk'-

Nieuwsbrief

Sportblad KNUDDE
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Eindelijk is het don zover: oP dinsdog, 3 november o.s. begint de E.O'V.-Zaalvoetbol
kompetitie voor seizoen t998-t999 met de volgende ploegent

De Verschoppetingen 6 (voorheen ASO-Stors)
(voorheen Ted Tikkie Trug)
Kombierood
(olom bekend)
FC Appieroot t
FC Ondersteboven Z (voorheen FC Onderoon)
De
3 (een mix-teom met vele tolenten!)
HTVBAFCMEFCO 5 (Het Teom Voorheen Bekend Als
FC Miserobel En FC Overspel)
socA
1 (De grote onbekende)

\

Speciols

I

Boys

Misschien meldt zich nog een team oon rondom de zeet PoPuloire doelspeler George de
Volk. Zijn fanclub ís bezig om speelsters of spelers te zoeken. Wie belongstelling heeft
moet zich snel melden bij George (toestel 5?O5), of bii zijn fonclub (Mothilde de
Winter/Elly von der Werff). De doelstelling von dit Formidobel e team luidt: Deelnemen is
belonoriiker don winnen!!! Dit teom is co-sponsor von Sportblod Knudde, de cooch is Leo
Poothokker.

PROGRAAAMA VOOR DINSDAG

16.30

uur -

3

NOVEAABER '98:

Appieroot De Speciols -

FC

Op dinsdog 20 en 27

FC Ondersteboven
Kombierood
oktober kunnen de teoms nog oef enen voor het nieuwe seizoen. Zorg

echter wel zelf voor een tegenstonder
wedstrijdsekretorioot (toest el

en

neem voorof kontokt

547 6).

De verdere progrommering volgt zo spoedig mogelijk!

op met

het

Sportblad KNUDDE
dinsdag

í7 november í998

PS Huisnieuws heeft om onbegrijpelijke redenen Sportblad KNUDDE gevraagd om
zo nu en dan te zorgen voor opvulling, vooral op sportgebied. Sportblad KNUDDE is
al jaren het enige toonaangevende waardelozeblad dat zeer onregelmatig verschijnt
en in het jaar 2000 25 jaar bestaat! In dit eerste PS Huisnieuws de eerste bijdrage van

Sportblad KNUDDE'

s

uitgebreide Nieuwsdienst.

Een bondscoach bij HMA Power Systems
Sinds enige weken bezitHMA Power Systems B.V. een echte bondscoach, niet dat
Frank Rijkaard hier ineens werkzaam is om de Italiaanse FIOD te betalen van zijn
belastingschuld aldaar, neen, het is de oud-toprolstoelbasketballer Henk Makkenze
die tot en met 31 december 1998 fungeert als de bondcoach van het Nederlandse
Dames Rotstoelbasketbalteam. Zoiuist is hij terug van 4 weken Australië waar hij
met zijn dames begon met een pittig trainingskamp om zich voor te bereiden op de
Wereldkampioenschappen Rolstoelbasketbal in Australië. Met zijn dames werd
bondsooach Henk Makkenze zesde tijdens dat WK en is daarmee nog niet zeker van
deelname aan de Olympische Spelen in 2000. Dan moet het Nederlandse team bij de
komende Europese Kampioenschappen minstens tweede worden om zich alsnog te
plaatsen voor Sydney 2000. Met een aangepast trainingsschema, het damesteam laten
meespelen in de Heren Rolstoelbasketbalkompetitie (de wil van de dames) en
verlenging van het contract van Henk Makkenze eind december als bondscoach moet
dit gaan lukken.
- Nieuwsdienst Sportblad KNUDDE -

Nieuwsbrief

Sportblad KNUDDE
woensdag 9 december í998

De afgelopen dagen is er al veel toeloop geweest bij de receptie
voor het bekijken van de foto's van het geslaagde Sinterklaasfeest
'98. De foto's zijn nog steeds te bewonderen, nabestellen kan door
middel van de bekende bestelformulieren. Medio maart'99 zullen de
foto's (al) geleverd worden. Wanneer u bii de receptie bent kunt U
meteen de schitterende kleurplaten in de overloopgang van het
HMA-gebouw naar het TraXis-gebouw bekijken.

E.O.V. Zaalvoetbal

-

Het Team Voorheen Bekend Als FC Miserabel En FC Overspel heeft
zijn eerste verliespunten opgelopen zonder te spelen.... Tegen De
Specials had de ploeg niet voldoende spelers op de been kunnen
krijgen en volgens de reglementen -ondanks de overmacht (?)verlies je dan alsnog. De TraXisHmaVoetbalBond (THVB) kon voor
niemand uitzonderingen maken, ook niet voor het enige Hma Team
dat meedoet in de E.O.V.-Zaalvoetbalkompetitie (De Specials is een
mix van TraXis en Hma). Met enige (Hma) inleners had men best
kunnen spelen vindt de THVB, bovendien is er geen ruimte in het
overvolle programma voor inhaalduels. Zijn er bij Hma geen
voetballers meer voorradig? Het is al een schande dat namens Hma
slechts een ploeg meedoet in de E.O .Y.-Zaalvoetbalkompetitie. De
rest komt van TraXis dat dus veel sportiever in zijn vel zit.

Voor uitslagen, standen, programma en nog meer nieuws: zte
Sportblad KNUDDE.

- Mafkees

Nieuwsbrief
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Sportblad KNUDDE
dinsdag 22 december í998
SPORTBLAD KNUDDE BOVEN OP HET NTEUV/S

Na de omstreden verloting bij HMA Power Systems B.V' enige weken geleden werd op 1
december j.t. bij TraXis een pc-prive verloting gehouden' Deze verliep niet zo chaotisch
want de Belangenvereniging Een Eerlijk Gokspel en Verloting Voor HMA TraXis Power
Systems Medewerkers ging akkoord met die verloting. Men was zelfs niet aanwezigbij de
verloting.
Een woordvoerder van de Belangenvereniging: "Dat was ook niet nodig, omdat het op een
eerlijke basis gebeurde. Bij HMA was het al voor de trekking een puinhoop en kregen we
vooraf signalen dat het verkeerd af zou lopen. Het was al vreemd dat iedereen bij die
verloting aanwezigdiende te zï1n, anders verviel de kans op een pc. Merkwaardig was
vooral dat de vice-voorzitter van de Belangenverenigingzichzelf trok en een naam twee keer
uit de tombola kwam." Het onderzoek is ondanks de stilte daaromheen nog in volle gang' Zo
komt het nieuwe tv-station Canal - binnenkort met een onthutsende reconstructie van deze
affaire waarin Dubbeldam en Steehouwer de hoofdverdachten zijn. Misdaadverslaggever
Kees C. de Vrieshilk krijgt bij deze nieuwe zender een eigen programma. Omdat op vele
plaatsen dit nieuwe station nog niet op de kabel zit,zal er een uitgebreid verslag gedaan

worden in Sportblad KNUDDE, dat een breder publiek kanbereiken.
de pc-prive TraXis actie is de uitgever van Sportblad KNUDDE, foto persbureau "Kees
de Knudde Hilk" ingeloot en mag een pc aankopen tegen inlevering van vakantiedagen'
Computeradviesburo's en deskundigen zijn in opdracht van Sportblad KNUDDE bezig te

Bij

onderzoeken welke pc met apparatuur geschikt is voor de uitgever van Sportblad KNUDDE'
Binnenkort verschijnt Sportblad KNUDDE dan ook op internet met wellicht de onthullende
en schrikbarende foto's van de trekking bij de HMA verloting met Dubbeldam en
Steehouwer inzeer verdachte vorm in beeld.

- Kees Cornelis -

Nieuwsbrief

SpoÉblad KNUDDE
vrijdag 8 januari í999

5PORTBLAD KNUDDE BOVEN OP HET NIEUWS

Volgens Mouries de Kot von Buro fnterview fntermort wordt de uitslog von de
OR-verkiezing op 12 jonuori o.s. bij HMA bepoold door een slepend conflict
tussen de huidige OR-voorzitter en uw misdoodversloggever Kees C. de

Vrieshilk.
Kiezers schrikken von de betrouwboorheid von kondidoot R.L.D. De uitslog zol
geen verrossing zijn met de zetelverdeling, moqr wel wie e? op die zetels van
het CNV gaon zitten. Als tweede op de CNV-verkiezingslijst prijkt R.L.D., moor
het oontql voorkeurstemmen voor deze in opsprook gerooktefiguur zou volgens
de prognoses von Buro fnterview fntermort één stem zijn.
Oorzook von het loge oontol voorkeurstemmen is te wijten oon de onduidelijke
rol von R.L.D. bij de sprookmokende PC-verloting woorbij hij zichzelf trok en
tweemool dezelfde noom. Bovendien is deze duistere zaaknog olti.ld in
onderzoek bij de Knuddementerre Kommissie.
De opkomst voor deze OR-verkiezingen zol volgens Mouries de Kot hoog zijn
gezien de weersvoorspellingen op die dog. Het is opvollend dot de Belangen
Vereniging Een Eerlijk Gokspel En Verloting Voor Hmo TroXis Power Systems
Medewerkers dit keer loot ofweten om een verkiezingsodvies te geven oon de
kiezers. Woorschijnlijk omdot de vice-voorzitter von BVEEGEVVHïPSM
kondidoot is. De resultoten von deze opiniepeilingen zijn vonovond te zien inhet
TV-progrommo NOVA op Nederlond 3 (oonvong 22.30 uur). Presentotie is in
honden von Kees Vierhuis of Elly vanWeegen. Het debot tussen de
lijsttrekke?s en kopstukken is moondog o.s. bij Netwerk en Conol-.

-

Kees Poul Wittehílkmonn -

Nieuwsbrief

Sportblad KNUDDE
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Vol

leyboltoernooí 1999

Op dinsdog,6 opril o.s., von 1ó.30 tot 18.00 uur bestoot e? een mogelijkheid
om te oefenen in Sporthol De Beverbol voor het Groot Niet Te Vermijden
Sportblod Knudde Volleybol 6olo dot op zaterdag24 opril o.s. ploots zol
vinden.

Wil je met jouw teom gebruik moken von deze speciole troiningsdag don moet
je dit wel even melden bij de Sportblod Knudd e Volleybol 6olo Desk, toestel
5476 of bij het Secretorioot, toestel 5613.

Het E.O.V.-Zaolvoetbol Progrqmmo voor die dinsdog 6 opril wordt doorom
verplootst noor dinsdog 20 opril.
We zijn zee? benieuwd of er ook fomilieploegen deelnemen oon het volleybol
9olo, zools vorigekeer de Fomitie Osingo woorvon wij verwochten dot zij
notuurlijk ook dezekeer wee? von de portij zullen zijnll!
De uitersteinzendtermijn von de inschrijfformulieren wordt enige dogen
ve?v?oegd om het progrommoblod von Sportblod Knudde ruimte (tiid) te geven
om oP tijd kloor te zijn. De uiterste inzenddotum von de inschrijfformulieren
wordt nu: vrijdog 16 opril o.s. (16.00 uur).

- Het Sportblod

Knudd

e Volleybol 6alo Orgonisotie Comité -

Nieuwsbrief

Sportblad KNUDDE Vollevbal GAI-A
1,,

I

^

Op zaterdae 24 aoril
1999 zal in Sporthal
De Beverbol
(Ridderkerk-Bolnes.t
het Sportblad

KNUDDE Vollqtbal
GALAworden
sehouden.

?1A

-r.S'

Dit gezelligheidstoernooi begint om ca. 09.30 uur met
sportsterren van HMA Power Systems en TraXis.
I

KNUDDE Volleybat GAt
4

Inschrijfformulieren
voor de deelnemers

verkrijgboor bij de
receptie en bij de
repro-ofdeling.

zrjn

Voor veel teams zal het
waa rsch ij n I ijk m oe il ii k
worden om voldoende
deelnemers te vinden,
probeer daarcm zoueel
mogelrjk familieleden,
vienden en kennissen
aan te sporen om mee te
slaan in je team. Wanneer
je geen team hebt, geef ie
dan individueeloP, dan
word je door de
organisatie in een team
geplaatst dat nog te weinig
spe/ers heeft.

Lliterlijk woensdag 21 april moeten de
deelnemende teams en sPelers het
formulier ingeleverd hebben, op vtiidag 28
april versehiint dan het programmablad
ian Sportblad It ltIDDE, dat iedere speler

!
.t

I
I

KNUDDE

s

overhandigd door de
aanuoerde, van ziin of haar team!!!

je
Voor verdere informatie kun
terecht bij de Hoofdredakteur
van SPortbtad KNUDDE:
[àes hilrmann. toestel s+zo
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RTBLAD KNUDDE V OLLEVBAL GALA

HEïT

Datum en

plaas

: zaterdag 24 aptil 7999, sporthal De Beverbol te Bolnes'

Naam team
Naam aanvoerdgÍ

3

......... ...... ...... .o.... ....."" "' "' "'

"""

""'o "'

""" """ "' "' "'
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Namen van de teamleden (wordt gebruikt voor publikatiedoeleinden
presentetie/programmagids §portblad KN U D DE)
Voornaam:

Achternaam:
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11.
12.

DitformulieruiterliitM!,.s.inleverenbiidereceptieofbiihet
Sportblad Knudde-sekretariaat (Ell» WER.-afdeling Inkoop HMA)'

Voor meer informatie:
Sportblad KNUDDE lnfo-liin, Kees Hilkmann 'toestel 5+76
KNUDDE-sekretariaat, Elly van der Werff - toestel 5ó13

F{MA POWER SYSTEMS^ TMEXIS EN

Sp oÉblad Knudde VolleYbal Gala
24 april í999

Vroeg uit de veren!!!
Zoterdog ?4 opril o.s. is het zover: don is er eindelijk het spektokelstuk in
Sporthol De Beverbol in Ridderkerk-Bolnes.
Er doen 14 teoms oon mee, te weten:
. De Tegenportij (HTM)
. B ond G of Expice
. Overhesd
. SupPorters
. De Springboks

. Jojosijotochrol
. Rood & Dood
. 6robobolletjes
. T.Z.N.
. 3Bier&3SpoRood
. AWETA
. E.T.C.
. Netbusters
. Stoffer en Blikteom
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Door het overvolle progrommo beginnen de volgende ploegen ol om 09-30 uur:
Rood & Dood;Grobobolleties: AWETA; E.T.C.; Overheod en Supporters. De rest
begint vonof 10.00 uur. Het resterende Progrommo verschijnt in de Progrommo
en Presentotiegids Sportblod KNUD DE dot op vrijdogmo ? gen ve?schij nt.
Oproepz wees op tijd zodot we snel en zonder vertrogingen kunnen beginnen. De
zool is open vonof O9.OO uur. Toeschouwers /supporters zijn von horte welkom!!!

Orqonisotie

ité Sportblod Knudde Volleybol 6olo

Sportblad KNUDDE
donderdag 20 mei í999

Moeeliikhedeu o m te vollevballen
Sinds enige weken is de E.O.V. -zaalvoetbalcompetitie
voorbij en door het zeer grote sukses van het Sportblad
KNUDDE Volleybal Gala van 24 aprll j1., wordt op de
voetballoze dinsdagen tussen half 5 en 6 uur volop
gevolleybald.

Misschien zijn er personen of teams die mee willen
doen op de dinsdagen, z1i kunnen zich daarvoor
aanmelden bij het Sportblad KNUDDE sekretariaat
(E11y, toestel 5613) of bij de hoofdredakteur (Kees,
toestel 547 6).

Binnenkort start Sportblad KNUDDE een referendum waarbij het bestuur hopelijk niet valt door politieke
strubbelingen- over een mogelijk op te starten
volleybalcompetitie metlzonder of naast het E.O.V.zaalvoetbal in het komende seizoen.
Meer nieuws hierover zo spoedig mogeliik!
Mafkees

Nieuwsbrief
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ix-to-s ix voetbaltoernoo i
zaterdag, 5 juni í999

Tijdens het voetboltoernooi wor bedrijven, dot op zoteldog 5 juni o.s.
wordt gehouden op spoÉpork Slikke?vee?, zol ook een HlrtA/TroXis-team
meespelen.

De sportievelinoen zi.in:

. Piet Ipsknp
. SJef lpskamp
. Retp in het Veld

.

Rens Bijster.veld

. Ted Taattnpns
. T. Tessema

.

Ronnie ttolerdijk
.Rob van der Poel
. tran vtan den Bery @oach en tevens rcser.ve-speler)

Net ols in de E.O.V.-zoolvoetbolkompetitie loten de HfitA Power Systemsvoetbollers hcrf wee? lelijk ofwetenl Zools u hierboven kunt zien doet er
slechts één kollego yon H,lrtA mee, de overige deelnomers zijn TroXismedewerkers.
Hoofdcoach von dit internotionole Six-to-six toernooi is Jon von den Belg.
Het is nog niet bekend of onze zeer beï<utame Knuddeloq die
wnzelfsprekend veel ewarirrg bezit, optreedt ols beloryrijke odviseur van
het team.

Het toernooi begint zoterdog om holf 12, de prijsuitneiking zol orgevee?
half 7 's ovonds ploatsvinden (hierbrj wodt geen stoffer & blikpriJs
uifgereiktl). Nodere informotie is te verkrijgen bij Kees Hilkmonn (tst.
il76) of Jon von den Bery (tst. Bt52).

Nieuwsbrief

