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Zaalv oetb al co mp etitie
3 september gaat de
nieuwe zaalvoetbalcompetitie
Dinsdag

weer van start.

Er hebben zich tot op heden 8
teams opgegeven die allemaal
gaan strijden om de nieuwe
HMA-bokaal.
Een belangrijke titelkandidaat
is ongetwijfeld'FC-appieraat'.
Dit team is opgebouwd rond de

vooral uit constructeurs, terwijl

'FC Wijziging' hoofdzakelijk

schema-mensen is opgebouwd. In een onlangs gespeelde oefenwedstrijd tussen deze 2
teams is het er reeds hard aan
toegegaan. De fijne motoriek
van 'FC Wijziging' moest het
afleggen tegen de kaasschaaf-

uit

ook 'FC Kantoor' te gaan worden. Dit team heeft o.a. Sjakie

instelling van 'De Bosjesmannen'. Vooral het woeste gebrul
van Egbert Kant lijkt een belangrijk element in het spel van
dit team.
Naar verluid zal ook HDS een
team inschrijven. Captain Arthur wil de naam van dit team,

'dribbel' Birahi gecontracteerd
en lijkt het vooral te moeten

niet vrijgeven. Insiders fluiste-

zeer ervaren broertjes Ipskamp.

Naast routine is conditie één van
hun gevaarlijkste wapens. Een

gevaarlijke tegenstander lijkt
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uit zeer betrouwbare bron is vernomen dat een damesteam zich
in gaat schrijven. Dit team zou

Vanaf 3 september zullen iedere

geformeerd worden rond de
alombekende Karin (PZ) en

met de bal en elkaar aangaan. In

Jackeline (Salaris-adm.).
Ook schijnt ene Rick de Heide

vast van plan te zijn de HMAbokaal dit jaar te veroveren. Dit

De deelnemers hopen dat er veel

op heden

publiek zal zijn om hen na een
lange werkdag nog vooruit te

enige glans te geven.

dag in de Beverbol.

aan-

\t
a*Í

hij de grootste moeite

jaar

schitterende hemelvaartsdag gespeeld mocht worden, werd uiteindelijk een eervolle 9de plaats

In het

toernooi, wat op

een

bereikt. De teamleden die een
dag lang een hockeystick in
plaats van een grasmaaier hebben mogen vasthouden zijn: Johan en Annemieke van Gemeren, Nico van der Berg, Egbert
Kant, Arnold Lagerwey, Ruud
Takken, Ernst de Pleyt, Erwin

Meerman, Pieter Vos, Loes
Stomph, Budd Saan, Kees Tijm
en Frank Creuels.

een

sportieve prestatie te prikkelen.

In de

wandelgangen wordt

steeds vaker de naam

Een belangrijke outsider dit
is het team van PO.

overige

Ditmaal vormden zij een alom

oliebollen omgevormd tot overheerlijke appeltaart waarmee de
toegang tot het toernooi zeker
gesteld was. Vervolgens wisten
zij zich in de uit slechts 4 wedstrijden bestaande voorronden

heeft om zijn teamleden wakker

ronden, evenals de
teams.

De waterpolocaps werden geruild tegen hockeysticks en de

I

toch te plaatsen voor de finale-

Kroosduikers de smaak definitief te pakken gekregen.

Waele naar ongekende hoogte
wist te tillen.
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komt.

de

van

,

het op penalty's nemen

I

grasmaaiers?

gevreesd hockeyteam dat het familiehockeytoernooi
de
Ridderkerkse hockey club de

te houden, laat staan tot

dinsdagmid-

De Kroosduikers als

I

ren dat

Tot

I

te zljn gegooid hebben

hebben van techniek. Volgens
de alom bekende sportverslaggever Kees Hilkman is 'FC Kantoor' alleen te kloppen wanneer

schreeuwen.

L

Na de eerste keer al in het diepe

'.{

voriete team aan te moedigen.

de machine-afdeling, maar tot

noch die van de deelnemers, nog

i-

sporthal 'De Beverbol' in Bolnes zal op de tribune ruiinschoots gelegenheid zijn uw fa-

team bedient zich van spelers uit

lijkt alleen hun laatste
man Mokhtari in staat dit team
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dinsdagmiddag van 16.30 tot
18.00 uur vier teams de strijd

'FC Net-

werk' opgevangen. We wachten
af.

'FC Elca' is geformeerd rond de

routinier Kees Vingerling. Deze
nestor van 'FC Elca' is vooral
bekend door het duw- en trekwerk waarmee hij de tegenstan-

der pleegt weg te werken. In
voorgaande jaren was er altijd
strijd op leven en dood tussen
het team van PO en dat van
Traktie. Ook dit jaar vreest men
het ergste, vooral omdat nu 2
teams van Traktie zich hebben
ingeschreven.

'De

Bosjesmannen' bestaat

Dit seizoen een geheel nieuw
team: 'De Draaiers'. Dit team

I

heeft als sterspeler de welbekende Fred 'kantine' Hazen aangetrokken. Fred heeft reeds aangekondigd voor zijn tegenstanders op de dag van de wedstrijd
een speciale maaltijd klaar te

I

í

È
1

I

-,

maken.

Het feit dat Fred dan zelf gaat
koken is al beangstigend genoeg
om de tegenstander bij voorbaat
te demoraliseren.
Tenslotte het geruchtencircuit;
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Hockeyteam zoekt

'll

spelers
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Binnen Holec Ridderkerk is het
idee ontstaan om een hockeyteam op te richten. Dit team kan
(bij voldoende aanmeldingen)
meedoen met de zogenaamde
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bedrijfshockeycompetitie. De
wedstrijden worden 's avonds
op werkdagen gespeeld.
Aanmeldingen bij:
- Gijsbert Six, tel. 5623
- Bart Romeijn, tel.5623.
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VolIeybaI-

toernooi

8

Zaterdag 23 november zal er in
sporthal Drievliet een volleybalworden. De
-toernooi gehouden
organisatoren hopen dat iedere
afdeling van HMA één of meerdere teams zal inschrijven voor
dit gezelligheids toernooi.

Naast prijzen voor sportieve
prestaties zal er ook gelet worden op de presentatie van het
team. Een zelf gemaakt tenue

of

bijzondere hulpstukken behoren natuurlijk tot de mogelijkheden om het toernooi op te

juni - Het voetbalteom van HMA

speelt in een uitverkocht huis.

Door inzet, durÍ en bij vtagen weergaloos spel heeft ons voetbalteam de tweede priis gewonnen in het
BEGEMANN voetbaltoernooi. Door 3 poule-wedstrijden winnend af te sluiten zaten zii bij de laatste
16. Ook de volgende 3 wedstrijden werden op briljonte wijze gewonnen door onze monnen. Daardoor
was de finaleploats zeker gesteld en mocht ons team voor een 5000 koppig publiek in het stadion van FC
DEN BOSCH in definale tegen een Belgische tegenstonder aontreden. No het verstrijken van de speeltiid
wos ons teom nog steeds ongeslogen, maor was er nog niet in geslaagd in de finale wedstrijd te scoren.
Penalty's moesten tenslotte een beslissingforceren. rJiteindelijk was onze tegenstander daarin iets gelukkiger en ging HMA met de zeer verdiende tweede priis naar huis.
Ons sterren-team bestond uit: Johan de Jong, Frank Creuels, Piet lpskamp, Jan Aanen, Kolanus, Sjaak
Birahi, Parma Ramasray, Mohammed Mokhtori, Peter Salacroup, Sief lpskamp, Arnold Homar de la
Brethoniere en onze keeper Romario.
Wanneer een prijs gegeven zou worden voor de tenue's, don zou ons team beslist de eerste priis gewonnen hebben. De gloednieuwe tenue's oogsten bii iedereen lof en verklaarden de tegenstander woarom
door HMA zo gemakkelijk gewonnen werd: wii werden "Gedreven door Kwaliteit".

fleuren.
Belangrijk is dat het in eerste instantie gaat om de gezelligheid;
je hoeft dus niet goed te kunnen
volleyballen. Er zullen die dag
genoeg mensen zijn die de meest
belangrijke spelregels zullen uit-

leggen aan

de
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deelnemende

teams.

In een volgend nummer van dit

§.

mers, de inschrijving, de muziek
en het slotfeest.

a

nisatie geloven, die zaterdag een
hoop lol zult hebben.
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blad zal meer worden verteld
over het toernooi, de deelne-

Noteer nu vast de datum van 23
november in je agenda. Probeer
met een aantal collega's (tenminste 6) een leuk team te maken waarmee je, als we de orga-
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Foto's: Jan v.d. Berg
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Reeuwjk.

