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FC VIERPOOL verspeelt riante voorsprong 

FC APPIERAAT MET DE 
SCHRIK VRIJ 
Koploper FC APPIERAAT liep in de wedstrijd tegen FC VIERPOOL bijna tegen een 
nederlaag aan ontsnapte ternauwernood omdat in de tweede helft FC VIERPOOL geen 
conditie meer had om de riante voorsprong vast te houden na een 2-5 ruststand. Via de 
‘Gerorge Best’ van FC Appieraat kwam de ploeg van de nog steeds afwezige Piet Ipskamp 
al na precies 23 seconden op een 1-0 voorsprong. Iedereen dacht gelijk aan een 
gemakkelijke duel voor FC Appieraat maar dat liep heel anders omdat FC VIERPOOL 
zeer brutaal het heft in handen nam en de kansen beter wist te benutten dan FC 
Appieraat dat vele kansen aan zich voorbij lieten gaan. Onder andere Dirk van Arkel die 
van 28 centimeter van de doellijn de bal op de paal wist te raken wat moeilijker was dan 
in het doel te schieten. FC VIERPOOL wist wel tot scoren te komen met enige fraaie 
treffers en een frommel goal van Johan de Jong. Pas in de tweede helft nadat de Pleyt 
wegmoest om nieuwe talenten op te halen bij een dagverblijf zakte FC Vierpool volledig 
in en liep de ploeg van de afwezige Jan van der Tuin op zijn tandvlees. FC Appieraat 
kwam op karakter knap terug en wist alsnog de wedstrijd te winnen met 8-6, maar 
gezien de wedstrijdbeeld was een gelijkspel de juiste verhouding geweest. FC Appieraat 
ontsnapte van een afstraffing door het wegzakken van FC Vierpool. 

FC VOORTREIN DENKT AAN SEMPIONS  LIEK  
THE AZTEKEN MIST SCHADUWSPITS 
 
FC VOORTREIN blijft maar winnen en gaat steeds meer denken aan Sempions Liek maar 
blijft met beide benen op de grond. Weet dat in elk duel keihard moet gaan werken voor 
de punten, maar het maakt helemaal niet uit als de ploeg een vedette moet missen. Nu 
deed Adri Mudde niet mee, het maakte de ploeg helemaal niets uit. Zeer gemakkelijk 
werd de hindernis THE AZTEKEN genomen, deze ploeg mist een schaduwspits naast 
spits Leen. De huidige spits Leen loopt vaak alleen in de punt van de aanval en kan dan 



niets uitrichten. Met een schaduwspits naast hem zou Leen veel meer het doel weten te 
raken omdat hij nu te veel alles zelf moet doen wat te veel arbeid kost. Ook de 
opkomende middenvelders weten het doel niet te vinden. FC VOORTREIN won met 8-2. 
 

Alarmfase in  
Down Under 
In Australië is een alarmfase van kracht 
omdat binnen een paar dagen twee 
personen uit de lage landen op 
verschillende plaatsen apart de kangoeroe 
land onveilig proberen te maken.  

Dinsdag 18 februari: 

   Volleybal  
 Wij rekenen op een groter opkomst 
dan de vorige keer anders moeten we 
weer van vier opgeven teams twee 
teams samenstellen komende dinsdag. 
Aanvang vanaf half vijf.  

 

Afwezigheid Sportblad Knudde: 
Tussen 22 februari en 5 april is Sportblad Knudde op de volgende wijze bereikbaar: 
natuurlijk via onze Secretariaat Sportblad Knudde Media Groep, maar ook is het 
mogelijk  om al uw berichten te sturen naar: Sportbladknudde@hotmail.com gebruik 
dan niet onze andere e-mail adressen. Die worden pas gelezen in april en via hotmail 
mogelijk eerder 

Probleempje Website 
De website van Sportblad Knudde ziet op het ogenblik niet zo fraai uit, doordat enige 
knoppen, tekstvaandels etc. zijn weggevallen. Omdat het oude computersysteem van 
Sportblad Knudde Media Groep aan het renoveren is, werkt nog niet alles zoals het 
hoort. Er is een probleem met het instaleren van server extensies, deze week hebben 
we het druk met het inpakken van zomerkleding zodat waarschijnlijk de website niet van 
het probleempje wordt verlost en pas onder handen wordt genomen bij onze terugkeer 
in april 2003. Tot die tijd is het behelpen op de website van Sportblad Knudde dat nog 
wel is te bezoeken, alleen de richting naar verschillende rubrieken etc. op de website is 
lastig te vinden. Onze excuus voor het ongemak, maar daarvoor zijn we dan ook de 
meest waardeloze website van het Wereld Wijd Web op www.sportbladknudde.nl   
 

Oproep: koop loten bij Sportblad 
Knudde voor RoPaRun. 
De Sportbond van Slikkerveer dat bij Brush HMA en Alstom Transport de sporten onder zijn 
beheer heeft zoals zaalvoetbal en volleybal doet een dringende beroep op alle aanvoerders, 
spelers, supporters, en anderen om zoveel mogelijk loten te (ver)kopen voor de RoPaRun bij 
Sportblad Knudde. Sportblad Knudde is een voorverkoop begonnen van de loten. De loten gaan 



per stuk 2,50 euro kosten en waaraan het wordt besteed staat binnenkort op de website van 
Sportblad Knudde vermeld. Wilt u al een lot of meerdere reserveren kan dat om NU per e-mail 
(ondervermelding: Loten RoPaRun) te melden aan: Secretariaat Sportblad Knudde: Marina van de 
Meiden, e-mail-adres:marina.van-de-meiden@transport.alstom.com of tot en met vrijdag 21 
februari bij: kees.hilkmann@transport.alstom.com.  of: redactie@sportbladknudde.nl    Met de 
reservering kunnen we dan inschatten hoeveel loten wij moeten aanschaffen bij de stichting 
Roparun.  Meer informatie binnenkort op de website van Sportblad Knudde 
www.sportbladknudde.nl  

VOLLEYBALTOERNOOI  ODS op 29 maart. 
 
Na een jaar niets te hebben kunnen organiseren hebben wij het genoegen u bij 
deze weer uit te nodigen voor ons: 
                          VOLLEYBALTOERNOOI  ODS 
dat op zaterdag 29 maart 2003   gehouden zal worden in Sporthal DE FAKKEL te 
RIDDERKERK. 
 
De aanvang van het toernooi is 12.00 uur en zal ongeveer tot 19.00 uur duren. 
 
Wij zouden het leuk vinden als u met een of meerdere teams (gemengd) mee 
doet. De teams dienen te bestaan uit minimaal 6 en maximaal 8 personen. 
 
Graag zien wij u reactie per fax bevestigd voor 7 maart 2003, zodat we genoeg 
tijd hebben om de poule indeling te maken. 
 
Het speelschema van het toernooi zult u ongeveer 1 week voor 29 maart 2003 
ontvangen. 
 
Aldus organisatie ODS Volleybaltoernooi. 
 
Omdat	Sportblad	Knudde	is	deze	periode	niet	aanwezig	is	zoeken	wij	een	
teambegeleider	of	aanvoerder	die		een	Alstom	Volleybal	team	wil	samenstellen	en	als	
spreekbuis	gaat	optreden.	
Aanmelden	voor	teambegeleider	/	aanvoerder	zo	spoedig	mogelijk	bij:	
Sportblad	Knudde	afd.	Evenementen	voor	woensdag	19	februari	a.s.	
Speelsters	en	spelers	voor	het	Alstom	Volleybal	Team	aanmelden	nadat	er	een	leider	is	
na	19	februari	bij	de	teambegeleider	/	aanvoerder.	
 

Sportblad Knudde AGENDA 
 
Volgende week verschijnt SPORTBLAD KNUDDE AGENDA 
Met alle wedstrijden van zaalvoetbal, volleybal tot en de zomervakantie, tussen 25 
februari en 2 april ligt de zaalvoetbalcompetitie stil en wordt er vriendschappelijk 
gespeeld dat worden geregeld door Piet Ipskamp en Piet Dobbelaar, wil je voetballen 



meldt dit dan aan een van deze personen. Het volleyballen is op dinsdag 18 maart en 29 
april. 
 
 
 


