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-Ridderkerk JI mei- De verv.iachtingen voor de eerste wedstrijd ln 1979 was
bijzonder groot cndat de dames van beide kampen erg gespannen víaren. Víeken
(àeg naar gerustrmaand.en) vrerd er naar deze wedstrijd uitgekeken. Zelfs po6ingen van Sportblad Knudde om van deze wedstrijd een ERE wedstrijd te. mahen
voor cle v.rinnares van de Spcrtblad Knudde Lucifertrofee hielp niet om de vele spanningen te vermincleren, Integendeel uren voor de wedstrijd vrerd er
zelf door de d.ailes flinke koude oorlogen (zeer professioneel) op gevoerd.De
hoofclcoach van het geheelrKnuddeloo5 Ome I(eesrdeed da.ar nog een schepje var
bovenop en zorgde voor grote onrustheid binnen de ploegen oiii trvee naruen
door elkaar te schuddenrzodat nientand meer wist vlaarmee JeannetVerhoeven
Heleen vld Laan moesten spelen. Een tactische vondst van Knuddeloog 0uie Kee
om zijn assistent-coach (die al ze4uwachtig was) nog meer i.n de zenulven te
brengen da.t hem uitstekend lukte*Voor de wedstrijd werd dus de Sportblad
Knudde Luci-fertrofee ui-tSoreikt door een bekende }trerierlander/Rotterdanw,et/
Feyenoorder aarr d.e me est traardeloze figuur van L97B l sekozen door de \ezers
van Sportblacl Knud.derde charmante voetbalster van Fc Lofafoorstel die behen
staat om haar onnavolgbare schijnbev'regingen Italaarr Coentie Moulijn op haar
hoge hakkenrTRUDY VEPJIOEP - v.d. iri'IILP..Zeer terecht lverd z,ij gehuldigd op
een soberí.ge manier (rvaarom nou?).Fc Lol-aborstel moest Gerda Croosv*Íjk oir de
tribune laten zitteir (niet' voor een schorsing) omdat zij nog altijd geen risic
ma6 nemen voor haar knie die enige maanden geleden onder het mes gÍng.Daar
voor deecl sjeannet verhoev mee en maahte daarbij haar debuut'BÍ; de Parfum
Girls lverd er tegen de v,redstrijC. met zorgen tegenmoet gezien omdat door een
lastige enkelblessure aanvoerdster ïna Kooimorr - Mastenbroek langs de kant
moest blijvenrvoor haar deed debutant Hefeen v/d Laan nee clie een aanwinst
bleek te zijn clcor de ervarlngen die zy bezít (heeft eniSe jaren gevoetbald
Oe eerste ahties van beide ploegen waren nogal voorzichtig omdat beide tean
elkaar uit probeerde.De eerste scoringskans kwarn van (6elegenheids) aanvoel
-ster ïíil van Gernerclen die van de uifstekende scheidsrechter Piet Dekker e<
strafschop mocht ner.len voor de Parfum Girlse als een echte ajakkessupportst
faalde zij; de bal gÍng dus naast.Daarne kreeg Ingrid l{uisman (licht geblesseerd) haar eerste kans utaar ooh die ba1 ging naast het doef.
Ier*l ien Nate z nrgde traditie getr ouw vbar
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uÍteraard niet,Tot ieders verbazing Sing het listig tikjegeen
verstand van
niet naast het doel IiAAR IU i-lET DOEL:I-O.Van nensen die
voetballen hebben hoorcle je geliik ze68en dat Carolien cle bal verkeerdraakl
dit is uiteraard kolderrl,vànt in de tàótisctre besprekingen van l(nuddelocg
Ome Kees iverd met Carolien aandacht besteed aan zotn doellrunt.Een formidaËöÍrö-iàctiscr,ó-àut- vàn Knudcleloog One Kees om voor deze vtedstrijd Carolien
Nater otn de
íiut eens naast te schieten, en uiteraard klasse van Carolien
publiek
!ïeer te laten
het
opdracht op formi-dabelle manier uit te voeren e:r
ging
het spel verder met
gènieten.wà ait tactische !'ronrlerschone r,vereldgoal
je
van beide plcedames
vier
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De absolute smaakmaakster van de trvee
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maar daar was niemand zodat de bal daar r'rel-eens bler
"ong.eteer in het mÍdden
ntethode is bevestigde d}"
stillj-gger,..o. Oàt t.*rrvallend voetbal de beste
geen
doelpunten maar het publi
ddmes wel vrant-op deze manier vielen er ook
kwam wel aan zijn trekken.Elly Kanters zag in deze periode haar schot naast
gaan terv'rijl He1een v /a, Laan de rol van Carolien Nater leelc hebben overgene
men rvant ook zÏ Isege l-de cle bal naast het doef .:,fvervole volsaiilde;Paglnd) "- :r
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(vervo}6 van vcrj-ge pagina)
DE PÀRFUM GïRLS - Fc LOLABORSTEL
Nog voor de' rust kwam de Parfum Girl-s nog bijna op 2-0 na een misverstand.
tusse'n lrïand.a Verv'rey en EIly Kaatersl die b$na *ót , r n tweeËn de shovr
vuou stelen om de ba] in eigenrdoel- te schietenrhelaas mislukte hun show
want dat stcmme roncte d.inE ging naast (uit de daarop gevolgde hoekschop
schor:t Jannet D:jksman cp Ria Visser die de bal stopte I ! ). Na de rust werd
de druk van ]Ic Lofaborstel op het doel van keepster Conny van Gemerden
met de minuut groter maar door het uitstekend keepstersrrerk van die geweldige cloel.-".r'ouvr Conny van Geinerden bleef het op l--O de score staan.Uit een
vloeieiriLe aanval op5ezet door iviimi Bakker - HunmellAnnemarie Den Ouden ivlolenaar en 3en gel'reldíge overstapje van Jclanda iijaas (!) hnalde de mee op
gekomen i;fi.l van Gemerden keihard het leer in het, doet! Gelukkig vielen bij
deze krankzi nníge harde knal, geen getvonden maar de stand rvas hier mee ïtrel
op 2-0 gebracht door 'rVil van Geilerden die haar gemiste strafschcp op een
gevreldige nemier igoed maakte (al-leen willen v,rij tegen '1,ïÍ1 van Gemerden zeggen voarta.an ni et zo lrard te schieten want de muron van de sporthal Ítoe*
ten nog lanser inee!)

Conny viln Ggrn€rclgn
WQ{t (oNE) l**.tJfp (LADY)Sh CW
ltr/ie toen dacht dat de PzLrfum Girls de wedstrijd Ín hun zak (a) had.den

kvram

bedrogen uitrwant er volgde van Fc Lolaborstel een offensief op het doel
van Conny van Ger,rerclenoluÍaar de hevi6;e bombardement van Fc LolaÉorstel
stuitte op tle ahsolute r.ritblinkster van dbze wedstrijd Conny van Gemerden,
Àllereersl keeriLe zij op voortreffetijke wijze een kanonschot van Ingri_ciHuismanrhad ook rrel even geluk toen Yvonne Scholtens de bal op de lat deponeerde en toen la'ier Ingr.Íii Huisman de binnenkantpaal raakte (de baI ging toen
r"ronderbaarlijli uj-t het dcrel via die paal).Nadat.-LTeannet Verhoev een paar
keer totaal de verkeerde }<ant op schoot (dus de goede richting) maakte ze
voor rt eei'st een fout orn op het doel te schieten (dus de verkeerde ri.chting ons standpr-rnt gezien-red.-) maar vr66r Conny van Gemerden zorgde ervoor dat cleze'bal niet in het doel ging.Een counter van de parfum Girls
leverde niets c1r omdat iïeleen v/d Laan de bal níet goed raakte na een goede opgezette cou-n'r;er van Carolien Nater;tvlir:ri Bakker en Jannet Dijksman,
Aan de ancle::e i<ant i,ilerd r,v6ér een schot van ïngrici Huisman 6estopt d-oor..,
or. Conny r.,i:r Gemsrclen en opnieuw een rectding van Conny na een Ínzet van
E1ly Kanter.'soDaarna die pech van Ingrid Huisman toen de bal via de binnenkantpaal veer het vel-cl in ging maar JO'seconden daarna kon ïngrid Huisman
rvel jui-chen tiant ín een r.örome1i-ge situatie scoord.e zij einctelijk de verdiende trefíer gejuich omdat eindelijk Conny van Gemerden werd gepasseerdt2-1.
Fc: Lolaborstel ylou fleer en jaagde op de gelijtrcmaker zodat ook de Parfuia
Girls enige r::ogetijkheden kregen (i{eleen v/d Laan zag opnieui't haar inzet
naast gaan) "Truily Verhoef -vrdïiu1p die vaak hardhandig werd irgepaktrr door
bikkellaarstc:r ii;il van Gemerden (een echte ajalchesmentaliteit die je bij
haar echt teru6 vindt) kreeg toen ook een kans maar schoot de bal te gehaast zodat de vaart achter de bal weg was en uitblinkster Conny van Gemerden met het grootste gemal< de ba1 kon opvantenoVraagnaafloop aan Knuddeloog Orne Kees, Ivaaroiii Zwartkruis Conny van Gemerden niet se-'i-ecteerd voorhe!
Nederlanclselftaï zei hij: rrAch die rnan zit altijd bíj de verheerde r';edstrijden,
ik Beloof dat ie gratis een,seizoenkaart heeft 6ehad van Fc Gloeilampwant
Ín Eindhoven daar is ie altijd te vindbn.Daarom wordt Conny van Gemerden
niet geselectecrci voor: het ltlederlandselftal, ik ben eigenlíjk r've1 blij mee
ook r,vant dan:,-s de l<ans op een blessure des te kleiner een Conny kan ikna*

melijk niet mjssen!Ítliet gejuich l,rerd. het laatste fluitsignaal begroet bij
de speelsters van De Parfum Gír1s, alleen door de geweldige optreden van
Conny van Gcnerrlen en de tactische trÍomf van I(nuddeloog Ome Kees (dieCarolien irlater nu niei-eensuas.Et lÍet schi-eten) een verdiende zege vtras. juUÍteraarcl rvíl len lrc Lof aborstel revanche en die kunnen ze ltrijgen op 21
ni a.g. oit 1!"35 uur in Sporthal:irDe Fakkelrirrant wraah vrillen zc ïIeÍlenrrrr
Opvaliend van cleze duel was dat Piet de llaan niets heef t uitgehaald, o . .. r ..
nà afloop fer:-citeerde hij v*el zeeT sportÍef zijn baas met het behalen van
zijn trior:rf .
IIï; SPtrCIALE,VERSLAGGEVERS: Kees CornelislKees Lompo en lhuddeloog:Ome Kees.
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Skién

Irans ecn boerejongen van 1/, ging voor het eerst op vakantie naar Zwitserlt
Hij i eerde daàr skitin en schreef togn de volgende brief aan ztjn moeder waarir
hij nogal tobde rrret het woordje skiën:
LIEVE
ltru iir

I'íOEDERe

al ureer J vreken i-n Zwitserland benrheb ik u ontzettend veel te schríjv<
Iiet is hier trondermooi;grote ho6e bergen, diepe ravÍjnen en dàn die prachti§e
sneeu.lv" Deze sneeui/ overheerst hÍer alles, r,vant kraar sneeulv is kun je goed
skijten. Als j.h stinorgens gegeten heb ga ik aI clirect skijten; A1s dà zón erg
ï/arn 1s skijt ik zonder jas en als het koucl is skijt ik net mrn jas aan. De Íre
sen skijten hier de hele dagr zovtel de mannen a1s de vrou,lven. Als je eenmaal
een paar dagen te hebben geoeÍ'end goed skijten kan, dan skjjt je de-helc c1a6.
Dan shijt ik weer -l-inks en dan skijt ih vueer rechts en sotrs shijt ik in de ronc
Sorns skijt ik in m,n lange broek en sons i.n rnen korte broek. Er zijn hier lnen
die ekijten in een bepaalde route, uaar Íls skijt naar alle kantcn" Na.ar benede
skijf ik het beste, vrant naar boven skijten gaat niet zo geraal<kelijk. Soms 'ral
oncler het sklten,
dan sta ik vlug uieer op en
verdeï..
"kïl l"k.Ueer
fk denk rv.eleens iras rioedeï: maar hier, dan konden u/e fi.jn'sarrleri skijten.U zou
raar opkijken mceder, ivant i,n het begin s}<!t u maar een halve neter, naar i.k
díe aI-.J weken skijt, skijt nu al J{JO neter achter elkaar.Het skijten is hier
ontzettend populair, je zj-et hier alle inensen skijten. Je skijt berg op en be.
Iilu }íeve noeder ik eindig want ik moet nodig naar d.e lii.C.
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ReGlerï"jent sticht ing llannes*
vr-1 et,bal Sportt, lacj Knucjcle
Hot bestuur van de Stichting Damesvoetbal Sportblad KnudCe (de
Parfum Girls en Ilq ï,olaborsteI) en de ïnternationarle Ï(nudde Footbal Organisatie (IIGO) heeft voor haar voetbalsters de volgende
regels vastgesteld die zij eisen van de speelsters:
1"Dat ZIJ abonnee zijn op de sponser van dit gebeuren Sportblad
I(nudC,e (zij d.ie abonnee zijn op Sportblad. l(nudde krjjgen als eerste
:*de voorkeur in onze teamst )
2nDat ZIJ spelen in de rgeleendet sponsorshirt van Sportblad Knudde.
3.Deze shirts blijven eigertdorn van Sportblad l(nudde mÍts de shirts
aan d-e speelsters v,rorrlen .rerkocht (clat mogelijk is)
4,Dat ZIJ tegen hritj-ek han.
5"Een goede huilor bez:t.. o .. r.
6,Dat ZIJ sportÍef blijven spelen.
7'Dat ZIJ alleen in r-iiterste nood6evallen haar tegenstanr:lsteronderuit sohoptö
haar coach (ent<e1 Knuddeloog Ome Kees)
bjj
elk
d.oel-punt
7,IJ
B.Dat
omhelst ven blrjschepo o o
9.Dat ZIJ nooit tegen een scheidsrechter zeggen van':man ulaaris je

:

i

o

ra -- i !
1l- UJ U ! o I . . I

10.Bli elke onzinir5.ge nvefwinning moet.de trainer (Knuddeloog Ome
I(ees rrooral) extra verïfennen.
11..ilij elhe nederlaag moet men die traíner in elka"ar rammen of heni

extr:r troostcn (dit naar keuze)o
l2.Deit ZI.ï rurar aI te goed moet vreten dat ZIJ vcor het publiek speelt'
}J.Dat ZTJ uttsluitend mogen voetballen voor andere verenigingen a1s
deze bij Sticiiting Damesvoetbal Sportblad Knud.de (en tic IICtrO) om
toestemrni ng (ï-,ees: ver8oeciing) hehben gevraagd. ' . 'De speelsLers ztjn
uitsluitend cp uitleenbasis te krijgen voor die vereniging.
14."Dat Z,1J als voetbalster enkel de journalÍsten van Sportblad Knudcle
te n'cord. rnag staan en niet met dÍe anderc journa.listen praten'
clie niet luistert naar de regels van de IÏ(FO wordt tnet cnLSoTernan<l
mj-dciellÍjke schorsing geclre:-gri.
16" Diskussies hierover is niet rnogelijk.
17. De coach v;rn dc Parfum Girls en. ook van irc Lolaborstet is de hoofd' coach Knudd.etoog One ï(ees, Piet de Haan is slechts de assÍstent.
18. Sjefcl6kiep van rnc Lolaborstel en cle Parfuil Gii:ls is KeessieHilkmann
19, De al6emene 1e:Lding (het hoofdbestuur) heeft Sportblad Knudde.
20, Zrjn er ploegen clie 6raag 'Legen Fc Lol;:borstel of de Parfum Girls
tegen l'.ri11en-spelenrltoeten er ivel zeker van zijn dat ze dan uiet
zullen v,,,innen3 kunnen inlichtÍngen krijgen bjj:
. Stichting Damesvoetbal Sportblad I{nudde P//':i{nuddeloo6 Ome i(ees
(0f :ICees Hil-trcmann);de )'ierocl"elaan 26 2985 RD Rictderkerk;te1:O130421890 na 16.j0 uur of :líolec Slikkerveer T)/!.;Sportblad KnuddelTeh.
Cenir" postbus !O; 293O ÀB Rj-dderkerk; te1: O7[\O4-136i3 toestel:191'
Ridderkerk 21 nte:- 4979.
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rxT Ít A-drtor Andre de J*ng

In dit numrïer een EXTRA LïMERICK van onze zeer bekende medelrerker
daarom eve Ír orïIr r r r
Draai het blad
Ancire (of Bartel) de Jong.
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CORNELIS

Het E.O.V,-7:flàlvoetbal is volop in beweging aI vanaf 2] april j.1. werd
de populaÍrc konpetitÍe hervat met bijna twee wedstriiden per weeks gebeulde dÍt in de nj-euvre en zeev fraale §porthal:trDe Bererboltt i-n Bolnes (helaas no§ zondeï'scorenb'ord, clat toch onmisbaar is gevrorden vooral bi; het
zaalvoetbal)" Vele avonden moest Sportblad Knudde helaas missen lÀregens
drukke vrev'kzaa.mheden ( o verwerken ) i. v. b n rrr. de verhuizingen van de raagazijnen naar het nieutre Centrale Magazljn (dat een rnooie Sporthal had kunnen
. vrezen! ) waarbij uvir redahteur de rthelpenderí hand had aangeboden. Daarcloor
zal u van dj-e avonden nlet de vredstrijdverslageh rrj-nden, trouwens ook die
avonden rïaar i-k vrel aanv,rezÍg was heb i-k besLoten namens Sportblad l(nudde
om ook van dez,e v,redstrijden geen verslagen j-n dit nuintrer te publi-c€ïeil offidat ik meelr ciat ik te vreinig medewerking krijg van de deelnemende teams.
A1 jaren roep j-]i om hulp van aanvoerders of spelers om mij kopy i-n te zenden over de veclstrijden door uiv gespeeld, b.v. de doelpuntenrnakersl de samenste1Iin51 rr;,,n de ploegen etc. Die medewerking 1trijg ik maar niet, zodat
het voor njj r,roev lastig is om een verslag te schrijven over een r,redstrijd
omdat ik iuces la-- de doelpuntenrnakers niet van naam ken. Sportblad Knudde
word.t no6:rlt:,;1 door É6n persoon in elkaar gezeL (door mÍj dus) en ikkan
echt niet nee:: voor al-Ie rvedstrijden een verslag schrijven omdat er vele
wedstrfiden wo::den geEpeeld waarvan ik de meeste spelers niet keniren van
nemen. Zoncier uv' huli: kan ik tegenwoordig 6een verslagen Íireer schrijven
denh daar c)ens aan en stuur mij eens kopy in over de door uw gespeelde
r,vedstrijd, ove-:'leg dat eens met uw inedespelers wie ervoor gaat zor6en om
al uw gegeïenr:j ovor uw ploeg aan Sportblad Knudde doorgeeft.
Bjj .roor-haat mijn dank,
8'? tj IrtE I àC
U

Redak"teur Eo0.V.-Zaalvoetbal
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Fc M"A.M.-1í'c Potlood 4-O;Fc Herstel - l'c V.E.V.7 3'2;Ec Appieraat - Fc metel A 4-1;Fc DnU.F'n-Fc UJikkel A 5-1; Fc KIJK -Skldboys 0-4;
Fc Bemete-l- B; Fc V.E"\I.2 7-L§c j/i.A.1'[.-Fc KÏJK 1-4 ; Herstel-SkidboYs 2-) ;
lliikkel B- trc Kartoo:' Z-ZiI'c Àppieraat - Fc D.U .F. 5-0;Fc ïtJikkel À-Potlood
6-2;Herstcl-Br:mete1 B B-1; V.E.V'2-Kantoor O-!;lïikkel B- SkÍdboys 5-9; Fc
Flakkee-Fc Ki"rI{ t+-5;Fc Flakkee-Fc M.AoM, 2-11;Fc V.EnV.Z-Fc Potlood 1-1;
Fc llíikkel A- trc Ka-ntoor f-l;Bemetel B - Fc M.A.M' 5-B;Bemetel À-Fc KIJK 4-LO;
Fc Flakkee -skidbcys 2-1;Fc Flakkee - Fc Àppieraat 1-5;I'c Kantoor-Bemetel B
5-4;Tc V"E" V,.-*Fc V"E.Vo 2 2-61 l(antoor-Bemetel A'6-7; Benetel B-Fc V E \I 1 5*2
- f'c lÏikke1. B 2-?;Fc 1i[Íkke1A- Fc MAM
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E
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t.E.v.a 7*1;F]-akkee-Bemétel
Bemetel- A*D'U i 3*5;Shi-rlboys-V E V 1- 3'2;Àppieraat-llilikke1 B 7-llAppieraatSkidboys li-.:-;,i,,iI"F"*Potl-ood 6-0;II'IikkeI À - Bemetet À B*41D.U.I-.-KÏJK 2-1;
llllíkke1 li "- V"]l,"V"l ?-L;Fc Herstel - Fc KIJK 1-/1; de laatste uitslagen zi-e,
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À -, .t-c KIJK 3-3 en I'c tririkkel A - Skidboys 2-]
DE VOORLOPIGN STÀND OI'{ DE SPORTBLAD KNUDDE STOF EN BLIKPRÏJS:
Gespeeld:Strafpunten : Tegen - Voor :

(A-taam Leerschool)
Bemetel A (A-team Leerschool)
Flakkee (l'{iclde tharni s)
)
(Tckenkanc.r)
4 Fc Potlood
5 Fc M.A.M,.ï :riini-$ppi e raat- geb I $2 )
(C-team Leerschool)
6 I E,n VEV2
(C*team Leerechool)
B
7 Fc Bemete-,o Fc lTikkel C (C-team
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55-19
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44-23
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uitgereikt aI er geel
sprake is va:: opzet.Bij
eventuele opzet wordt
door de jury voor verd
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28- 11
32- 5t
25- 46
2429-44
L9-37
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Fc D.U.F. - Fc litlikkel 3-21 Fc V.E,V,1- Fc Bemetel A 2-7;
Fc Herstel Fc D.U.F. 4-3; Yc Kantoor - Fc \r.8.V.1 4-1;
2
d.b
Benretel A 7-5;Ec V, E V 2*
Ec Herstel-

Ec V/ikkel
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EN BLIKPRï"IS uitgeslot
DÍscussi-es hierover ii
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13.De Skidbolir (Gebourv: Y7)
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LEE SPONTBLAD KNUDDE
(Gebou"lv:
B)
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15,Fc Appiei'a.r-,(x) = twee w:-,tstpunten in mindering , omdat Bemetel A een wedstrij d niet kwam opdaSen.
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C0NDERDAG 2l JUN I r. s.:
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19.00 uur : Irc i,ll A M (M2) - Fc Beniet'e1 A
19.35 uur : lic lierstel (A)- Fc V E V Z
20.10 uur : Fc M 1\ M (Mz)-Fc ÀPPieraat (B)
20.45 uut :I'c Bemetel B -Fc Bemetel À (YBb)
21.20 uur :Fc Herstel (À)-Fb \íikkel B
(B)-Fc V E V 2
2L.95 uut :Fc
tiíikkel B
^ppieraat
,".22.3p- !U! :Fc Bemetel B - tr'c
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19.Oouur:Fc Flakkee * Ec lrrlikke]- À
L9,3, uur:Fc Lolaborstel--De Parfutn Girl-s
20.10 uur:Fc Elakkee - Fc Potloocl
?:0.4§ uur{rb Katrtoof-,Ï)rP D;UlE
1 I 20 uur: Skidboys (Y7)-fc PÖtl-ood
I a 55 uur: Fc V E Ï/ I - Fc KIJK
uur: Fc Kantoor -Ski dboys
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