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o gens de inhoud
moest hier een teke-

ning staan van een
kangeroe die vertrek
van een vlieqveld.
uelnu deze tekr:ning
staat op de acht e-ragina.Ki k maar!!Í!!
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Expcditi ctcan PLAK (kers achter .de bar) bestaanrle uit:
Liet R-i:igens;[ída Rinqens;Antoon Hilkmann en Kees.
I-a.r:i-ii c ui t Chaz'le stown Au stralia : Co cky ; Yes ;Itlilliam ;
I::enr: ;,'iargaret ;Herman ;Poter ;l,iaureen ;Kerry en Patricià.
en nog vcegr:eee"el meer!
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de Rc;r-iaj:tie ven Sportblad Knudde bestaande ui'b:l(eeingeï' (Euiternl-anclsebemiddelaarredakteur) ;.Keesagt ( j urist )
Keeis j ak (Folitiezak-en ) ;Reporters:Kees Lompo;Kees
Dioraasila;Kees rtile }Iilktr (tret enige monster dat niet
gïcen wcrclt near blaun van de drank en rood van I t blozen ); ii.res Corn.elis (ADjuntl{EEThoofdredalcteur) ;Duo DdbÍel-;Duo JUL & Juul;speciale verslaggever;Piet R.;
i(nuddeloor: L)n.e Kees (humorist) en;

: (raitor-in-chief ) KEESSIE HILKMAi[ri.
Vo::mge-ri-::g/Tekerrin.gen/Lay-Out : C0RNELIS HILKMANÀI .
FF"ODUI(Tr-Il (P:'oduetion) :Persburo :KeessÍe Knuride
C .lïi1.!rmcrnn Spcrtirlad Knudcle.
xN* ;in.f,TKELEN UIT DIT NUI,ÍMER: mag worden overgenomen
zonCer d-aa:: toestemmÍ-ng voor te vragen aan de-uÍtgeve:: door p.ndere bladen.WeI onCervermelding":Uit Sportbl rc l(nurlde
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U " meeste lezers ueten het: Sp0RTBLAD KNUDDE is in Familieverband op
vakantie geueest van 3 maart, t/m 4 april i.1. in AustraliË.
Een verre-(en voor de meeste de grote onbekende) Iand uJaar je niet zo
maar naar toe gaat. Daar in AustraliË bezocht Sportblad Knudde met de
overiqe drie Ieden van het Expeditieteam KLAP of PLAK de familie a-l-daar, ulaar het reuze geze1l Íg uras en men ging in een gehuurde Camper
de Hoofdstad
een klein stuk ie toeren door Australiö. Van Sydney naar
Canberra en vervolgens -omdat men in het binnenland t ziek t uerd van de
schapen - langs de Éustruat'enorm mooi uas. A1s je aan Australiödenkt,
dan denk je allereerst aan de Kangeroes (UiË ure ook volop hebben gezien) *n aan tt knuffelen met een Koalarmaar ook aan de ulereldberoemde Australische 0palenrde fantastische kleurijke vogelsrzu,emmen in de
Lrarme brandinBr €n de ulisselende natuurschoon van t t Iand.
Helaas konden-ule niet alles over ons bezoek in Australië de revu laten
passerenromdat Uu verslaggever(s) daar met vakantie rdElsoro Dochschreven zij in trun vrije tijd ouer de schitterende belevenissen in Austra1iË. Jammerlijk genoeg niet met de schitterende fotors van de speciale
fotoqraven Piet RÍngens en Antoon Hilkmann (omdat dit te duur rrlerd
voor dit blad), maar ondanks dat U misschíen niet veel beqrijpt van
enige artikelen geloven u,e toch dat U kan qenieten (of niet) van het
naslaguerk van het Expeditieteam pLAK dit speciale nuÍnmer over Australie van Sportblad Knudde.
tt
J-*.t*"u"rd rrrordt deze Speciale nummer 66t< uitgegven in Australië en tot
deze Iezers zeggen u,e dan ook: trtLC0ÍvlE Ii\l THÏS NUtYIBER FR0tï SpCIRTS
SHEET UERY BAD! ! ! HelIo!
ÍIi jn dank gaat rJan ook naar hun ,uit (daar in AustraliËi ), trant zoncler
hen ulas dit extra nummer niet geslaagd.HeL meeste plezier troffen ue
daar en staat er :van iets ouer qeschrevEl't r o..
. Oqk is het verschijnen van dit, speciale nummer extra vertraagd door
het, enorme drukke urerkzaamheden van Sportblad Knudde maar het verschijn"nlran,dit nummer over Australiii beurijst dan ook hoe enorm gezellig
"uJi j het hadden daar heel lrer u,eg, vooral in f,harlestourn .

'Niet a1les konden ure (helaas) ptaatsen maar een kleine gedeelte daarvarilidankzLjt Familie Hilkmann in Charlestourn en dankzij de leden van
het Expeditieteam en rnedereizigers van SportbIad Knudde:
Piet En Lida RingensiAntoon en Kees Hilkmann (pLAK).
Uerder in dit nummer ook informatie over Australiö o.a.: het enormg
rÍjke dierenleven van AustraliË uit het Bibliotheek van Huize Hilkmann

hopelijk veel plezier met, dit speciale AustraliË Nummer van
Sportblad Knudde of zaals men in AustraliË zegt:Sp0RTS SHEET very BAD!
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zochten urij in i\ederland en in AustraliË naar het engelse
tekst voor Sp0RTBLAiI K{'iUDDE. Nou is ons Engels zeer slecht, cJus moesten
uij Dnze rLroordenboeken raadplegen cm de juiste tekst te vinden voor
5pörtblad KnurJde, Sportbiad uas in het EngeIs gauur qevonden in:
SPURTS SHEET,maar KNUDDT konden ule nergens vinden.
op EngeIs zochten ue het Engelse
Dt-is via personen die ekspers zijl
rroord van Knudde, ook in Australië frietp men ons en ue kregen de vo1qende uloorden naat ons teegesrneten:
Shit ; Shock i Hopeless ; Valu less ; ivlad; LJseless ; L oco; Bad;tlli cked;ttjorse;
Èliserable;[Jret,hed; Very Bad enz
itlou,'iJe betekenis varr deze uoorden zijn in tt Nederlands alsvolgt':
SHIT:
- Stront, schijten; Ftotzooi (Cus een beetje grof ) ;
L0[0 i
'l\iet goed snik,Qek
SH0CK:
- Ergenis
Gek;
CRAZ
Y:
H0P[L[SS : - Hope lr:os ;
laurrr;
Duraas;idioot;f
SILLY:
Slecht
irlicked:
Slecht
BAD:
VALULISS: -Llaardeloos
i4AD:
- Krankzinnig;Dtraas;
Bad: -Er slecht
V er
rrJ0RSE: -' Sl-echter
rL,rnftHEO: - Ellendierslechtrmiserabel
ïOOHE
B E E R Ërg I
aarom m0es en ure me
Geen echte betekenis dus van het uloord NU Ee
uJoord ulaardeloos
het,
r:nkele Australiers e n l"lederlanCers z oeken in
a1s:Erg slecht.
omschreven
dat in het Nederland s uJoorcjeni:oek staat
itJederlandse
uloorrJenboeken
vele
ilet Luocrd uaardeloos nanren uJe omdat in
dus ulaarKnuodervandaar
staat dat dat de bet ekenis is van het uoord
(Rotzooi
maar
ook
j
tiloord
Shit
voor
het
deLnos. 0mCaL uri Ee rst kozcn
(urg
Very
Bad
voor
uJe
stront) afviel om vj.e ze redenenrdaarom kozen
slecht - ulaardel oos Zo doende dus: Sp0RTS SHEtT VERY BAD! ! !
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UDDTLOOG OME KETS
EN

ilN
E"i: klein gedeelte uit het ITAGBCIK VAN EEN KNUDDEL00G SKïPPIE IN AU5ïRALIE. Een korte beschrijving ven Knuddeloog 0me Kees over 4tn onzinnige
dageli jkse leven o'p ztn valiantie in l(angeioelanrJ Australië,
EnkeIe gedeeltps uit z trr dagbroek mogen ure niet publiceren. tt0mdatrrr zei
Knuddeloog Ome Keesrrrdit zuiver privé is en anders denken de lezers dat
ik met mfn maatje p. dcorlopend dronken uaren.rr0ok gaan ergeruchten
dat de zogenaamde Lregqelate tekst niet privé (of'verboden) r,ras maar dat
Knuddeloog Bme Kees het ger'roon niet meer ri.rist om het op te schri jven:
0ORZAAK ïE VEIL ONDER INUL0[D" Ldaarom zeqL die man het ons dan niet ineensr uaàrom dit in de doofpot Le douuen? Het is toch algemeen bekend
dat ie doorlopend niet nuchter "is? ZrLlÍ jclen is dus onzin uan hem. lïaar
doordat hij vele ma.l-en nie't'nuchter uas urerd deze dagboek niet a11een
döor Knuddeloor;0me Kees opgetckenC maar het me.est door de secretaresse
LIDA RINGENS. triant echt, .l(nuddelooq 0me Kees kon dagen geen pen vasthouden... . maar urel qlazen (Cat rloet ie op gevoel) .. .. .;..
Up UAKANTïE NAAR AUSI'RALIË ,q-i"ngen meL het Ixpeditieteam PLAK(kers) mee:
Piet; Lida i Antoon en Kees. D0EL REIS: Kijken of er in de steekzakken
Tan de-Kangeïoes biei'ïn kurrnen en of dezó gekoeld b1i jven
UERTREK 3 14AART; TEIiUG:. 4 ApRIL. Een te korte vakantiB.........(Ous)
R0NDT0ER lN Australiö tnet een ï0y0TA rï0ïERH0tïE DE LUXE (CnmpER)
Kenteken: Kl.rlK 723 NStrJ;Peter en l(erry HiIl<mann onze chauf f eurs en onze
chauffeur van de Camper: Ant,oon Hilkmann;KAARTLEZËRS: Lida Ringens;
Gidsen: Fam.Hilkmann in AustratiË; AtvtUSEtvtENT/ ZANG/ tilUZÍEK (in ó. 1Éàrper)r
Duo Jut & Juul of te ulel duo Ué-Bj el of te rl.rel de peeKaas (p .K. ) orqinnÍe
DRANKSpECIALISïEt\l : Piet en Kees (Sier en port);UnTDALISïSpECIÀLIST: An_
toon
Lida;Kecy etc.;ETER5 EN DRÏN.
(rnsiHilKmann;UAAT/tdAs/RroRnoGSpECÏAL]STEN:
Éiet;Lida;Antoon en KeeÀ (paÀK)oóncB0EKSrHRïJFsiini'uiàu-ninq"n=;

DAGBBEKBISCHRIJV]triG: KnudCeloog 0me Kees.
++++++++++{.+++++++++.f++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ÍvlAANDAG 3 ÍïAART: Vertrek + 16.00uur van Ridderkerk (verzamelpunt) naar

ffi.9uurbrooE-jemetkoffieop5chipho1metdeuegbrengeIS:
VadersiÍvloeders;Peter en Gonnie. Vertrek Uliegtuig 21 ,30 uur (à
ging) vAnuit Amsterdam. 0m half tuee stnachtó (nJO."iÀnosË iijd)uur tíertra_
ule pas te eten.... ons diner ! 0m half acht srmorgens ku:amen ,,r. aan
"*g*n
in
Bahrain (fret uas er 20qraden) daarna maakte u,e
vervelende tussenlanin Damaskus.p waar het vliegtuig nogat op en""À
neer ging en Oe-ÀÀàste
9ine
(o .a. L en K ) ziek u;erden. Tt_ren trolqde rje reis naar Singapore ulaaï uJe ook
landde en het snik heet ues. Een prachtig uitzichÈ oíe" de verlichte stad
met de duizendel.lichtjes staat Singapore ombekemd en in SinqÀpor"n"erst
--È-een tropische klimaat om Zg.1B uur uàs het tJaar 22 graden!
J
vervolE volgende paginax
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een uitqave van SP0RTBLAD KNUDDE
pagina)
EE N KNUDDILCI0G SKIPpIE (vervolg van vorige

BA D

E tt RSTE DAfiTN IN AUSTRALIT

DTNSDAG 4 _{44_E-T.: om

t 09.30uur

kwamen we

aan in S.ldney

TÀusEralische ti j d, ifr' l{ederland r,ra.s het nog net 3 wrï j a
T,3A uur) waar we doo dziek en vermoeiend wa ren.lniat wil-

*€"É,

bÍjna veertig uur niet geslapen.Totale rej-s duur + 26 uu
Vanuit S ydney nog eens f juurri j den per au to naïr Charles Town
waar onze Fanili e r^lOonl ).Wu werden opqehaal d cloor Peter en.'l(errY
De tempe ratuur was + 26 raden !!! sfAvonds kwamen ofiz,e Nichten en
Neven on s begroett enenn aa.T onze sterke verhalen luisteren.Doch laEnl ge dagen verbleven
§ en we vroeg op be d want we waren uitgeput...,
ó
w1 j bij onze famil ie, waar het enoïm gezellig wa s. 0p de dag gingen
we de omgevi-ng alda ar rond onder 5ct eleide en stavonds werd er u itvoewa-*
rig gedronken ( ondcr geleide ) . Hcoqtepu nt van deze eerste dagen
§
met
ren: het bezo ek langs de \tli jnfabrieken waar we op een zaterda b vele
Iets da t
vele personen het wij n daar gíngen keuren en Pr oeven.(als
het maar
-en zeker Knuddeloog Ome Kees - maar af te graag doen
pe nicht
knap
voor nlks is -en dat was het).stAvonds aten we bii onze
lvlarg aret en diens man Herman en lieten zii di afs zíen,Ojahe t eten
was er heerlÍj k en er werd nog geschonken ooK !!!!0p Zondas 8 maart
Íertrokken we na een uitstekende on gezellige bar buq ue Picknik met
deg ehele familie aldaar naar Syd.ney terug om daar een d aÉl later de
Carnpe T op te halen. In Syd.ney aang ekomen zagen we een ko rt e rondtoer
van o nze chauffeur Kerry. 0P een g rote Èotsblok moesten onze Fotograven hun leven wagen voor een mooie panoramafoto op de Citty.Dat klimmen op de g rote+ rots was niet nodig t)a eweestrhet koste onze fots graven enige s chaafwotrden, want eniqe me t ers verderop z'a 5t je dezelf de
enige
uitzicht op de stad zonder dat je g ewond raakte... s Avonds n&
svdin
l4otel
slapen
(
in
een
verk,:u
den)
glazen puur Runt want i-k was
om
SydneY
uit
vertrek
nadien
op
halen,
Camper
MAAÍïT:
ney. I,IAAI{DAG 9
d--l
Sutherlan
Carlton
Naar
.
tand
Camper:
9.151
half twaalf .Kilorleters
gr
(
aden;
Temperatuur:27
km.
Oceaan
de
75
Bu1li
aan
Iïational Park )
Dagm enu: Aardappelen (g ebrakken ) ; Boontj es ; wijn ;Gehakt;Yoghur Li Koffie.
Avond vu111ng: l'{ens-erger-je-niet met drank en zov tjes.
DII,ISDAG 10 MAART:Vertrokken half elf srmorgens vanui t Bu11i - 1rÍo11on-T
L.

{J
b

1

c

ffiGoulburn155kn.Dagmerru:Aardappe1s;Peentjeï;-Boo1:rT-l
{';es;kip in wijn;wijn in glas;kof fie. Avondvulling;Jokeren met drank

,, *or*r,Linkera|.uminiumbuitenSpieqel 'n
Vertrokken Negen uur vanuit een schitterende Camping nuí, een Dierenff6Ë$Ëïoó

park in Goulburnr wa.àr we Emoes;Kangeroes etc. z,agen. Daarna een zeet -(interessante ekskursie langs garages om een Linkerbuitenspiegel van
de Camper te reparereR omd.àt ónze-Chauffeur (*, vandalistspecialist) 5
de LinkerbuitenËpiegel wou verstellen en die dus brak (wuar dieecht Íl)
ni-ets aan kon doen die stumperd). Na zes garages te bezoeken volgde
d.e reparatle van de AluminiuralinkerbuitenÉpie§e1 (aig men laste)'
;
Vertrek daarom pas om 1/+.00uur rtit Goulburn naar de Hoofdstad van
Australië Canbeira. 113 km, EII r^rat zegen we vooral van het dorre binnenland..... SCïIAPEN enorm veel schapen. Knuddeloog Ome Kees zei dan
ook:ttlk voel me net de Pausrren zwaaide (net als de Paus) voortdurend
naar zijn schapen.... Inderdaacl stonden alle schapen (vele miljoenen)
langs de weg om Knuddeloog Ome Kees te begroetten en daar sraaaaaide
hi j naar.
rest van de bemanni-ng sliepen uitera.ard want zii vonden
eentonig on uitsluitend te gaan rwaaien naar de sehapen.
het nogal -De
Dagrnenu : Aardappel s ; Kàrbohadè ; Wi j n ; ? - Ct,eair ; Erwten ; Peent j e s ; kof f i e_
Avondvulline: Pesten met drank en zout-jes.Temperatuur:IT Eraden.
DQNDEX!4G_I_Z_I4AART: vertrek 1 0.30 uur vànuit càmpinq naàr de stad
ffiadtebezichtigen.DaarvanuitnàarÏass,waarje
beslist geen jas no,ii-g had want hàt was plusmÍnus 32 graden!!! (B4km)
Dagmenr,' Aaardappels;Bloemkool;trdijn;T-Steak met champions en paprika;
Err,rten;Koff ie "Àvonclvulling: , . .PeÉten met drank en zàutj es.
6
.

TANBERRA

de hcofdstad:

Er gr:oei-en d miljoen bomen en struiken in Canberra. De stadr ge boulrdrond
maakt een ontspannen en prettige- indruk.
S een kunstig aangelegd meer,
en nog eens bomen. Canberra isde
bomenrbomen
maar
Geen wolkenkrabÉers,
geNationale
van
schattenrkunstkollektiesrarehieven
ber+aarnlaats
H dokumortoerde historie,alles keurig geordend. en prachti g gehui rnet
sve st . '2
kn
Canberra ligt 320 kn ten zuidwesten van Sydney. Gelegen in een 2 ,357
groot g ebied, aang eduid alsrt het Australian Ca pÍta 1 Territory, is rt gro
plan vaïI de Amer ikaa,nse architekt Burletr'
tendeel s gebouwd v o 1g ens
rÉKen].ng
hield .met ft natuurlijke bushland.Deze
daarbl
die
Griff,in'
\,V
J

0

nationale hoofdstad heeft een hevolking .van ( slechts ),215.000 zielen.
Het middelpuht is Lake Burley Griffin,met een carillo n van 53 klokke;n
een 1d0 meter hoge fontein. Buitenlandse ambassades en con§u laten
en
P hebben
hier hun zeté1. Sommiqe zijn'een voorbeeld van de bouwkunst vl.n
hun vaderland. Rond Canberra- z,-ií enorme aantal Schapen te bewonderen
de 1ed.en van het expeditieteam dan ook %agen. Het is dan ook ons
L wet
een raad.sel dat .ternidden van de pastorale rust der schapenweiden.tussen l,lelbourne en Sydney i-n 'le twintiger ja.ren een stad (Canberra) is
gebouwd. Walter BurJ-e;7 Griffin won in 19Og een prijs voor zijn sbadsA óntwerp.
Ten zuiden van Canberra kan men skidn, want daar ligt immers
de Snowy i'lountains (lf ggen in het Kosciusko National Park,circa 450km
ten zdidwesten van Sydney). "re vindt Ín juni er de grote sneeuuvelden
rond. de berg Kosciuirto (óí"ca 2.4C0 metei ) , de hoogste van AustraLie .
In Canberra ligt centraa.l de rHal1 of Memoryrt met haar schittereade
E mozaïeken en gèbrandschilderde raÍÍenrwaarin erentekens van de natie
zitten opgeborgen.Diehtbij staat bei 78 meter hoge Australisch-Amerikaanse oorlogsgedenle'beicen, da-r, vanuit de gehele stad te zien is.
Kortom Canbelrà is een stad van deze eeuil. In het voorjaar (septer:rbernovember),wanneei'de bomen ia volle bloei staan,of in de her§st (maart
meÍ ) met zij n kleurenluxe,charrneert Canberra felst met zi jn heuveL s,
eeu landelijke idyl1e.De straten en reservaten van de s ta d .z.iJ n beplan
net ruÍm 'bwee mil j oen j-nheemse bomen,Cie dit stukje Australi e tot een

t
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13 lvÍAART: Vertrek 10.1 5 uur vanuit Yass - Booroua - CowrÉ - Blayney ffin goudkoorts ) Bathurst in s een oude plaàts
, 209 km van Sydney heeft
een
hi§torie. Tem eratuur;28 graden. Dagmenu : Aardappels ; Andij vie i Lam vlees ;wijn ; yoghuirt ; k; al ffie. Avondvulling: Klaverjassen met drank en
zoutj es . ZATERDAG 1/' maar,t; V ertrek 19.16 uit Ba thurst naar Oberon
Jenclan Gaves - Ka ïoomba--(Z08 km ) Tem peratuurz + 29 graden. Katoornba is
édn van de belan gri.j k ste centra van de Blue Mountai-ns. The Blue Mountains
met de meest spe ktaku laire bergpanoramars van de Australische oostkust,
enorme stei-le klippen,diepe net varens bed,ekte kloven en verzonken rnvijnen.Vlakbij Katoomba de Jenolan grotten en d.e THREE SISTERS, éénvan de
meest gefotografeerder bezienswaardigheden van de Blue Mountains.Díe drie
lekkere zussen zouden we de volgende dag gaan bezoeken.ï|=IDFF
F .F.
nàg*enur'iiió.rroep;Spaghetti;Bier of wijn;pruimen;korriàl llfiLE S lSItRS
Avondvullingl Mens-erger-je*niet met drank en de nodige zoutjes.
VRIJDAG

:

km-stand :20. C J$ vertrek:10.18 vanuit Katoomba naar THE
T.REE' SISTERS. Iïadat wij deze gezien hadden r+aren wi j t+
overeens ci.at deze Australisehe dames niet mooier zí j n
1
dan onze l{ederland se rnei s j esqroepen zaals LUV, BAI3E en
dan maar te zw:-j gen over die overheerlijke DOttY DOTS
utg -zàlfs bes taan uit zes schoonh eden.Anze lekkere meiden zijn niet zo
dik als r1e TREE SISTERS die we]- van steen zi j íre j e zal- zulhe Si sterg mc,eten omhelzen! Bah! vervolgens gingen ue van d e drie dikke versteende zussën naar Richnond - I{inclsor
Charles To wn (Wales Street 1t+ bfj de Fam.
I{llkmann ) gere den: 273 kilómeter.Tem peratuur: rond de 28 graden!
MAANDAG 16 MAA R\ / 17 I,{rtART B een d ag gebleven bij de Fam. Hi-lkmann in Charles Towr:9p de_zg dag to ch log /03 kn gereden. Temporatuur t! 27 graden.
AvondvullÍng: Diashoru van Peter over z:-jn rej-s met Kerrf naCr Eurcpa.
Met uiteraard drank,tot cirka 04.00uurenkele glaaen poit en dus vroeg
Z0NDÀG

1

5

I'IAART

ntJ,§tfot

naar bed'

SPORTS SHEET

vervolg volgentie pagi-davery BAD een uitgave van SP0RTBLAD KNIïDDE

7

Naar de

ICLD [0AST {katt koost)

'ilN§DAGlf-Ié48ï;Na een korte nacht vertrek uit Charles Town pas on
ciroa 12 uur richting G0&D C0AST. Charles Town - Taree - Port l"íacquarie
(aan de oceaan)"273 t<nt Temperatuur rond de J0 graden. Een opwinnende
.dag met d.e nodige verrassingen (bleek later).Want bii een picknikp1àats zagen we een grote hàgedis (Varaan of te we1 Geuana) o* later
àan de mensen in Holland te laten zien hoe groot dat beest wasrzette
.d"e fotoqraven onze 6nige vrouweli jke expeditielid bíi de boom.Toen we
vertelden schrokken zli hevig
.Ait fatàr aan onze Australische familie
jk
jnt
beest
te z:-in geweöst.0p deze
gevaarli
een
zeer
het
schi
'',rant
'opuÍnnende r.ioment komen we nog op terug. Dagmenu: Patat;wijn;Tuin. boo:ltj es ;T-Steak ;koffie.Avondvulling: Perten met drank -en zoutjes.
:iiQglíSDAG 18 i4AÀRT:Vertrek:1 0.30 uur. Por t i.iacqua.rie - Coff s Harbour *
B1 í=.Ea:1anaïffiage s ) - South Graf ton . 2 B7 km gereden. Tenp. : J2 graden .
Dagnienu : Kalfschnietzels ; Aardappelen ;wj- n ; Spruitj es i Banaan I Yoghurt ;
Pesten met drank e n alr^reer die zoutj es.
hof fie ; livond. vrill.1ng;
'-Vertrek:09.35
MAART :
uur ( I ) ;South Grafton - BallÍne rl0ÏiIDERDAG
I líe e
tenpe,rratuur tl 31, graden dus lekker zwemmen in de
in' èeaanrnou ja zï..reamen met al die golven ! Er i s namelijk bij elke z,ee
een bal gehakt díe zo nodig vindt om het wate r lekker te laten go1vsn zodat je amper kan zr,.remmen. Dagmenu:Aarda ppelen;§pinazie ala crern!
, l',ilfsoesters ;konkomrirer ;wijn ;druiven ;yoghttrt m et aardbeien;koffie.
, /ir,.ondvulling: luleirs.,-'erger- j e-niet;Pes ben met d rank zoutj es en. . .voor
'I

1

rrerandering ddk s-;erke pepenu'orst. Gossie Possio.
de Gold Coast.
Tr.reed iïead zijn lIe uiteraard. be1ànd adn'
De Gold Coa"st is het populairste vakantiegebi ed voor de Austral-iër
r,eLt. En waaromo ondat e r voor iede reen wel iet s te vinden is,0rote lange
goudgele stranden, 29A dagen zan per jaar, een geniddelde ternperatuur van
27 graden in cle zomer en 21 grad en. in de winter met zeeuater tempera-tuu.r: r.o-n 22 graden.Maar dit is n og niet alles.In de Gold Coast zijn er
vele rttrakties voor jong en oud ,kan uen heerlijk etenrbuiten ofbinïir;firnirchtelubs bezoeken-rmuseums bezoeken of d e bergen ingaanrde bin-l
nenlanden in met diepe ravijnen en watervalle n, vele nationale parken
met d-e complete Australische flora en fauna,w aarin men Koalars en
kerrqeroes kan ber,,onderen.0f de meer dan 200 t ropische kleurijke vogelscorten clie da.a-r leve:r, De Golrj, Coast,dat bet ekent )Z km gouden strand
'i,c;l zu-iclen van.ljrisbane. Doven Brisbane is h et nog mooier bij the
Ci;:eat Barri-er Reef - st}íerelCs grootste,meest fascinerende koraalforoa'i-,.-e,cloor nÍljoenen kleine polypjes vervaardÍgd. Het rif strekt zich
orler 2000krn ui'b langs de àoordàti;t<e helft van AustralÍËts oostkust.
.0,:, af s'band tussen tt-rif
en rt vastenland varitirt van 25 en 50 km tot
/*00 i,;r:r in tt zuiden. Aan de beschutte zijde van tt rif is de zee bezaaid
eilandjesrzorn 600,nreestaI onbewoond,waarvan een aantal voor ber
' mct
zoekers werd ingericht andere,.'bl1jven enkel broeilplaatsen voor vogels
,:rr waterdieren, tenrijl sommige zelf s met bossen zj-Jn begroeÍd en tot
etionale parlren werden uitgeroepeïirmee dankzÍj hun r^rondere inheemde
Cierenrhun eigenaardig vogelrijk en weelderige-plantensier. Het Great
..ljarrier lteef r uit het lauurerkristalheldere water steekt het de subli e:le pracht van zr-jn unieke troeven, die aldus samen oen wonder
iirchipel uitmalten van ruin 600 eilanden. i,leer dan 300 verschillend.e
soo::tea koraal trieden i:eschutting aan grote scholen schitterende viss(jÍ:" ilelaas haCden de leden van de expeditieteam geen tijd meer om
'Jeze wcn,lerschone Groat Barrier Reef te bezoeken.!Íaar misschien eens
rl"+ vol.3ende keer!l ! Zij kwamen niet verder dan de GOID COAST tochd<ít<
irel een s-breek tr{ààï het fijn toeven was.
VP"IJDAG 20 IÍAART: L opend rrertrolrken vanuit de camping om in SURFS
l'ÀR/ltfSE-enige
attr akties te bezoeken. A1l-ereerst vertrokken we om
.10"00uur near Bird
Life Park.Een fantaschè park rnet allerlei dieren
zoar.s : Koala r s ; kangeroe s ; Enorm aantal- voge1s ; krokodillen ;Emoes e. a.
ríersoorten dj-e i;r Austr"nlië leven. Veríolgens naar SEA IdOBLD, de
;r.i*q zegt het al; volcp dol-fi.inen met granàöoze shows;Haaien;Zeeschilpaiiden in een ïeeaqariun;zeehonden;zeeleaurrèn;PinquÍns en een water;ilii,shor,+ dat fabelaehtig r,ras. Lopencl terug naar de -camping aantal kilom.:-l-,er I waarschi jqli jk me e* dan 12. Ternperàtuur: + 36 gíadón tDagmenu;
silidswi-ches ; Frankfdrters inet brood en- drank.AvoldvulÍing; zoals alti j d 6
resten met dra.nk en zoutjes.
:d"e

fn

Dagbcek

Zeltqdag

ffi

2fuaart: íertrokken 10.10 uur vanuit'

Twweeil

},lorth (ddtc aan d.e Gold Coast)
gereden
1,,2
grad.en. Dagmenu:Aard.apnelkm
temperatuur
van rÈ gn en ; bonen ; rnrij n ; Barbuquesti ckc 31
;koffie .
s I i'{i drj.aes leliker aan het s trand zonnen ën zwemmÈn.
Avon ,JvulIing: Pe sten....r. drank zoutjes en een l;orte
5k iËpic
eh t door een b urenfee stj e dat uit de hand liep
) I lt{ a r t vertrek: A.12 uur Pa1m Beach North
Ternp. :
9gr aden Zo nd
rrle n u
r a p pels; Rol1a de ; Erwten ;lllorteltj e s ; Bloenrnaa.r { amba ( 235 kn
kool ; in,i j n ; fruit ; kof fie. Avohdvulling: Jokere n met drank en zoutjes.
i,lÀANDAG 2 §{AART: v ert,rek: 10.1 7 uur Tempera tuur t 26 graden. Yarnba. íto
(Pech met de watertank van de Camper, blj een garage
§, oo
o
oïI
+
,:,
gelast onicir:. ö i:lt::.k ^ ids za.,+u en rustte on d e accu) - Coffs HAbour (t5trn,)
Daguenu : Er;* +
; Aardap pelen ;Karbonade ;wij n ;k omkommer ; yoghurt; appeln;oes ;
kcff ie.Ar.ion d vu" J-1ing: Festen drank on zoutje S.
DINSDAG 2 l.i rt ll RT r vtrr trek 10 uur vanuÍt Coffs Harbour naar Park Ku'lbainger
o'pn eurr een bez oek aan eeft dierenpark waar o.a. Koala beertjes
z1-jn " Bij deze park mo chten a.lle leden van de expeditieteam de koala even
in de a.rmeil nerflil]'t en e't mee kroelen.Met ui-teraard een foto daarvan.Vcrci"er in d-at park: uite re.arct Ka.ngeroes (rrp aentje met jong in de buiCr,l en
rti-et nret flessen bier ) ; Dingo; Emoes;woesti jnrat;vcigels;gif tige slanp'nn
eÍtr., - Fark i(umbai:rge ri na-ar P0RT l,lacquarie (19 /+ krn ) ; Temp . r25 graden .
Da,qmenu: BarL'uqiie sti ck;Aardappelen ;wijn ;Champions met uitj es iGrote bonen; vcq hLrri; ; d::u-i v*n ; k cff i-e.
i^IO"Ei'i l-i
Lr;1 n)
i,Í il Il" -tl : vei"trek kwa.rt over elf
vanuit Port Ma cq uarie naar
pen r.ichtinuseum, hoe Australi eers vroegsr leefd en ) daarrran!,ru]
drra:: hree: -Lc:r'r-lg neilr P0F.T l'{e cquarie 81 km ïemneratuur: onqeveer 26 gr,
Bij r e::iiglti;nst op 0arnping: 0 nze erxmer gepíkt ! ! ! Dus ging en twee 1od.sn
l'al.n h e-L d;ean Íraar Ce Citt y on een ni.ei;we e&mer te ko pen (een hele inooi,a
rret een tui'tje)" Daginenu : Aa.rdappelen ; I(ip Boontj es;wijn;Yo ghurt;koffic.
Avondvullin
Pesten plus dra.n}: p elukkig ( dat maakte de a vond tenninste
aee goea ) . DCiY DIIRDAG 26 i,lAART: V e rtrek: 1 0. 1 5 uur Port llac quarie Taree llostór U la 1;n) Temper:atuurl?5 r5raclen (en veel wind).In de middag ?+aY,
sport geil aan : i,:i ni í]c1f ; Fli 1)per+n ; Race -Auto spelmaehine ; sc hieten efiz".
Dagr,er:,,t : Lre i:iikke n Trarol euni ilg woraër1 en sÉraus;wijn;koffie.
Àl'ondvul-1-Ír:g. : Laa ts-Le avonrl in de Camper dus alle drank mo est oprook ft
Bi er e-+, c . cn ei' l.rtlrcl sp e11,et j ës gedaan van irles op tafel door Mens Er
fier
Je ]iíc i, ta"b Persten toe " 0p de campi-n ct ir: Foster waren zeer merkwaard
ige
lnloeCees,Als je klaar vras met een gro te boorlschap op de pot rnoest je als
eel] lianqeroe; s
naar cle deur van het toilet on da ar het papÍer
te halerr. Zo gr "6;riagen
ote afstancl was het tussen de pot van beh oefte en tret al
papier .0ngeIoof li j 1r clj_e ',,{eeCees, van buiten I eek het o-p een kerk va;r bi_nnen een fabrj.elisiral, zo groot en je noest als een kangeroe je kont afges?-r- FA\-/ÉN13t
ts_i T
i=
N
VRTJDAG 27 MAi.r.Íi,T: rti et twe e personen ]rev Íg
onrler invloed deFïC
nacht
i,-l qj.,*
-Ít
.u
ssen om
lialf u Llr, rraar weinig ge slapen d.us. . . . Vandaar dat
wij
ui.tvoeri.g kr:nden beschri j ven .hoe de Wee0ees eruit z,a gen.
t
s i':[crgen s de s ehuur. in v an die tr^ree bi ggen
. opgeruimd ! ! !
Vert::ek: pas om half tr.,raalf tem peratuu r21 voor
graadj es.
e.,S"""
Fosb,er - Oha-r--Les ïor+n
l"trales Street 1l+ (Fat .Hilkmann) 181 ki1 ometelr".
DAGiI'{Ei,,rU : }-'ori; ( ! I I ) ;liïas sÍ ; Bier ; Koffie keek; Port
;
izout,j e;Port;Port; rout je;
P or"t ; P or.t ; Port;Pret le tter s ; Port P ort
;
;W.arm Knak worst j e;Port;Port; Port
z rsuí je ; P o::'L ; Pc r-1, ; Bi tterballen of daarom trendt
;Port; P ort enz.
Een 'nroeliqe avon"d en i,iaeht met veel dr anl< en dus
hei-d net spei-lcjrj ES (cioorgevertje);z ang frïl dan s . heel veeeeeel vroli jk0pnier:w Isg reclei' ee§ eno].m vroe g op bed !l !
ZATERDÀG 2,3 rv{A1\RT
Een Zwayte Kater Dag. Temperatuur: weet ik veel
Z-'-ek vari d.e POr'1.
dus. " .. . nooit ineer alkohol ! ! ! I
R,ï
Begon geli- jlr rnet lij nen: rlus
geen eten!
?o
gfi$
Dagmenr-r (i .q cle o chti:nrl )
Er;tosorbine net glas water.
Be zi cn srn,:ra.rrl i- qhcden vp"n deze verrul<keli j ke
het bez oeken van rle grlu rÍ ge icler_il.i ge 'l;oÍletterr. s Ij,{idrla gs m.et een claq:
enorme s pijker i n mrn kop
naar het Australische Football ( Bugby), daar kree I je enorme koppi jn van
doo-r' het gÍi1en vat] het publiek. Dus geen alkoho1 i-sche drank want er
za
een spijker ín je kop.." iru"..au...!!!
-vervolg volgende paginaI
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stAvonds naar een }iollandse

van Zat erclag 28 i,Írrart

19S1

Hawaaii Avonil rne t drie overheerlijke stukken (Onze knappe nÍcht Pat,ri-cia met haar twee vrlendj-nnen). Vervoer met Ce Camper dus zaí
{nuddeloog 0ne K ees op de achterbank net de rlrie heerlijke meiden
die veel mooier waren dan de THREE SISTERS.Uiteraard is er nietsgebeurd want zoals bekend is Knuddeloog Orile Kees een uÍters ..rerlegen
ruafl en hij zou w el gedacht hebben van: rrJe mag er aIleen ïiaàr near
Gossie Possie
ir.r j ken en aankom en nietrr irlou ja,...
Een uiters gezel lige avond uet za.flgedans enne..... !/eer die drank
(nu echter wijn) !! !! Deze avoncl hadden wel een paar fi-guren zichwat
,'-ngehouden, want nen was noq nie t geheel fit cloor de vorige avond....
'-.0I'IDÀG 29 MAABT: ltleer fit! !! Dus weer op de vroklijke toer!
0p de dag toeren met de Camper plrrs de familiè naa.r hlelson Bav aan
Ce schitterende zce.
Terrrpcratuur plus rninus 27 graden I
s !Avonds: Wi j hadden wat geld over (froe l,:estaat het ) gingen daarom
met rle gehele fanilj.e aldaar een etentje r,rebggeven bij een Chinees
Restilurant:rrlïouse 0f The P-ising Sunrr aan The Faeific i{ighway nurnber:
165 in Charles Torin.Dat was smíkkelen en smullen plus Crintàn.Daarna
in Fension l{ilk;mann aan the Wales Street 1lr na een kater een hernieuwde kennisrnaking rrret een pae-r glazen PORT (en dat was weer heerlijk).
iVíAANDAG 30 llAARTr Een rlee1 van het Ex pediti-etearn hracht de Carnper weg
van Charlestown naar Sydney eïr kwamen met rrde treinrt van Sydney naar
Charlestown terrrg rnet r1e nocLi-ge ervar ingen,Ander deeL van het expeditieteam sliepen (eindelijk) eens i.rit en trokken met gastvrouwe C.Hilkmann Charlestor,ln in....
srAvonds naar een fantastiscËe; filmvoorstelling: 'TAUSTRALTAN SAEA|{Irr een 2$ uur urenrJe; kleurenfilm over een faniilie dat van Perth vertrok naa.ï' Alie e Spriirrls (Centraa.l Australi'd)
rlaar Barwin-Port Hedlancl en zo weer t eï:u-s n4&r Perth. Al-1er1ei riieren
staan in rleze film centraal ,Jie in Au stre.Èi-e 1evs.n: Giftige slangen;
Spinnen (ook gi.ftig) ;krokodillen ;Ernoe s; Varaan (G,-reana ) -die wi j zo
mooi op de foto -hebben vastgelerd met Lida e.r"bij zoncler dat wij het
wisten dat cleze gevaarlijk was- ; Haai en;de inboorlincgen van Australië
de zeer komische kraa,ghage<lissen enz.
DI}iSDAG 31 l'laart: Met gastvrouwe Tante Cocky van Pension Hj-lkrnann
nÍïar de city van i{ew Castlerr{8.8r w€ d.e staC gj-ngen bezicht a gen.
Dagmenu:Aardappelen ;Bloemkool ; Sprr:Íten ;flin1c stuk vlees ;Wi j n ; Annenas ;
fJs.Avcndvulling: Laatste bezoek aan onzc rnooie knappe (gu t rouwd net
'iÍernan)
nicht ii{àrgaret.Wa.ar ue }relaas af scheid, rnoestàn nen e n op een
rezellige avond met koffie;gebair;4ra.nk en zoutj es.Alsnog b dankt
iiargaret en Herman... .!
11

F_j

Een watervàl

: 1 APRIL

ilt

.Qnze gids Peter meldt zich, ItzirrkJt_bij z,tn baas om ons een da.g uit te
nemei,l naar ëen praehtig natuurgebÍ+d en natuurwonder,: Een waïervaL,
i{arlat we eerst èen s,tuwdan p1u§ ,o*u, bezochten weren wij zeey benleuwd
ní1,?rrJie waterval-. Nou dat wàs me wat... aan het lopelr stond er ineens

r:e,n'bordje van: Loock out Wate*,"ài*y-àf zoiets. Wï; ernaar toe..kwa_
Ten bii een stel-l.!je_r-otsen en toen- zei onze gid.s- Íreelgewoon:rii,làu dit
is een watervaT-.rr.Ge.J-ijk reag.eerde wlj in koorïr'Eón aprï1 !, rrNee, ii zei
hij,tfdit is echt een ,àt*rraÏ'.,r ilii *à*r:rfWaar
is het water nou?r,.....
i,/,-:-t u,:s nou het geval? Ef was.qeen water te zien,want die
vent die
bovenop de rots de kraan open moet zetten waei Ín staking gegaanrzodat
cle waterval dr:s_droog stonà, 0f was die kraan t;p;tí-Éeriröoögiui*" be1_
de rn'ij. op- maar die wàs als een gieter
die kon niet komen. fn ieder
geval hebben wij toch íets !+j lónders dus
gezi en en beleefd, want wÀ nÀUnen
op de z.g..,,rateival- gestaan!li ! Iets ,it-ur"ó
je in het Belgisch* óào--niet
zou doen (anders wor.í:.. je nat)... . Éui
wel wat klarjterwerk
cns leven on ,t sp?l stónd maar r^re hebben 1o1
""""ii;
gehad.-n*t;;;-uu"*rà"u
ódn aprilmoi van àie peter!!ti tàrpu""iu,r" 2/, grarlen met enige regen.
-vervolg votgende paginr10
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P.I-I I,I
AFSTHEID
(Vervolg van 1 april vqr ige pagina)
s I avonds: Afscheidsfeest vàn" ne,'-farnilip Hilhmànn inr AustraLië (Ai't" '
werd gevierd bij onze ne ef Williart en diens vrouw lrene thuiri) r.raar:
volop de et,en was en. . . .
te drinken. Het wes heerlijk waarvoor ïrij
Irene. en. Williarn alsnog voor bedanken. THANK YOU! !l vóor:'de .qerelIii1e
avond. DONDERDAG 2 APRIL
Nadat we de voriqe avond al- afscheid hadden qenoaen van One Yesri{illiarn; I rène;ïtlargaret en Herman deed het ook eno rm v eel. pijn om afscheid
te nemen van onze z'eeT kna ppe nicht, Ce uitstekenCe pia niste, de .hoog
blonde Patricía en de ga st vrouwe rle altijd vriendelÍrjk e vroli jke
chaimante en Lieve tan teC ocky, H j-er ztjn inderdaad woorden v oor te
kort hoe fijn wij het daa.r hebhen ge h aC en moeten hen duizenden nale::
bedanken voor c1e eno rme
id gezelli-gheid en.1o1 die r,ri j rJaar
i-n Australiö hebbeii geha
Na het droevi. ge afscheid en het uitzwaalen gingèn we met oÍLze chauffeur neef Pet er (net een grote rode Ford Ealcoà) van Char le stown nalr.r
Sydney: De temperatuur was ongeveer 26 graden en het was zonnig neí
af efu toe eenrregenbuÍtje.
Nadat we een hotel hedden gevonclen íoor één
naektje zagen we -Syd.ney in vogelvlueht. Zoals: tt sieiti;he spekta.rulaire Sydneyi Opera House ; Harbour Brldge;l{ings Cross (uitéraard - ueaf ,i
de l{alletjes;Katendrecht of zoiets nióts bfj is);ens. stAvonds hebben
'{? óók nog zeer -goedkoop gegeten bi j een Chinees waar j e ( zoals wi j
die kennen van Noors restauient) op-1can scheppen zoveel je maar wou..r
SYDNEY is een van de aantrekkelijkste haven ter wereldromarnd dooreen
moderne,vitale,stad dat is het'bàe1d clie Ben krijgt ve-n Sydney, Austra:,
1iè'rs oudste en grootste stede, telt nu 3à miljoeïinwonerL en is cle
hoofrlstad van I'ler,r South ',iJales. Sydney is een staa voor een buitenleven.
De voorsteden strekken zich tachïÍg kilometer uit langs de kust v1n de
.Paoific.Landinwuarts berej-ken zij zelfs de uitlopers ían de Bluc i'{oiinnoq geen. vijftirl kilometer. Syd.neyters genieten van hun stad,
llins,op
tijdens de- drukte overdag of ,'ui-tbundigàr,siavonds tn elke club of ,díseotheek. Ki.ngrs Crgss bij avond met violíjke lichtjes uit de vqlecafés
restaurants"nachtclubs, teathers en striptèasehuj-zeà, die wel nimner
schS-jnen te s.luiten. VRIJDAG 3 APRIL: Tèmperatuur Zb.. graden.Boottoeht
*9tde^veerpontentoffiieterànaa.rhet,Ïiug,,àid.Waàt.,we
afsche.id namen van onze neven;gidsen en chauffeurs Kerry-en peteF. Ook
hen moeten we ïoS bedanken vooi de bijzondere gastvijfreia rondleiCjrra
en dergelijke (9.a, ons rijden).,..un"d* oer gízeili[e tijdi
0nze dank! 0m 1tr.15 uur zoà het vliegtuig verf,reklren-maar het werd
echtertl J/*./r5uur van Syrlney naar i{eïbouine. Boven Sydnney was hrt A3
graden net stornachti-g weer en regen I In l,Íelbourne wàs treï mooi zonni:;
gT ee1 temperatu.ur van 28.graden. Welgens moeilijkheden met de erl<onditie of zoiets bleven we 3à uur op het-vliegveld ö* 1g.1j uur vertr.okken
l.Íe pas vanuj-t Melbourne ríchting Singapo"Ë.tr""un syà"óy-ï"'r,Í.iir";;rà
rrre_een. menulij*!-oq in dót i u"ur en-15ruin. vli.àg"í k;.É;;'-we clit
Stqegl
bij tt Refreshment: öo1d Cuts With Salad (nàe1 Free
tö make
up aandi^rich) Tea - Cof fee.Tussen l,telbourne en SÍngapor* -à;i íoursetf
ïi;,;vr;,,r_
ggt Lras kregen,.we een Dinner bestaande uit: ilain and-it{ushroor:n i{or"
llrOeulre;Fillet Ste:ak Mai.tre Dtl{otel;Vegetables in Season;Fruit Swcri_i"sh;
Australia.n Cheddar;Tea,of Coffee. En r,reei Refreshmeít:
iurfeày urJ no,l
Sandwlches;Homernade Cookies;tea of Coffee.nó""nOiàn-wgra er een film vcorstelling gehouden: Any llich Way you Oan met Clint:EastwooC en ;;"
aap in d.e hoofd:ràl1c.n. VoLr een technÍscfrà stop kwamen lie in
5:lll-"!:
§ingapore om ?4. 00 uur- (NL-tí j d ) en vertrokke.n.
we weer om:00 .' /ri ui* .
ZATERDAG lr APEIL; vertíek
00.4.5 uur naar Bahrain.f edereen
[ingapore
':traehtte -te qaan_slapg;. ne
óamtai È;;ï;;ï4ï*;;";*;-;;;;ï;;;;,,rr*_
sen. Singapore-.en narrrài"-aíÀ
Ë;;." wij: Chef ,,s.§atad;r-served
with i'Íayonnaisw dresÉtqg;Rq?"tl;p;;
bi"ni"!
.with .Lyche**;.Í";;;;;i;;'i; §.r_
son;Friandise en Tea of :Coffee_;' sií-à;'iRnf"u"hilàni-lr*gun
we: 0pen.Chee_
se And Salami Sandr,riches; 0n pumpàrii*Ëuï rne,t ïea
èoff,ee,,boyendien
;of
kon men uir,,,,,uïÍ1.".,1111:t*r
;i.,;;", - i : ,t
t-Lvervbrg'volgende'pagina_.-uq**Àr.è"-ï;;;:-.ï!Ër,àiï/.rt:v.at"t'
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ïeruE in het'^*:tÏÏïtË- Ëfàffiïf ànd na een
vermoeiende
(V+rvo1q

reis van vele

urËn

SKIPPIE Iil'IUDDELOOG van de vc,rige paqinu.ts)
Bahr
we.s'het 22 tra.den'vioeg in de norgen.
ain
4
i,ia de tussenlanding gingen we naar F RAi\iK ElIiil via Saoerla /irabie; Dam:1seus;Ankara;Iàtanboel ; Sof ia.; Belqrado ; Zagreb; boven de Alpen in Oostenrijlc;en zo naar FR/iiWiFURT.Het vlieetuig bleef ruim zes uur i.n de
ZÀTERDAG

DAGB0EI{ VrlN EEï{

APRILT

In

lucht'en kregen we weer een uitstekende fÍIm te zien (die nu ook in
rl-e irlederl-andse BÍoskopen draait) : PRIVA.TE BErrlJ:trMïi$,l,Ict Judy Ben j amin
als ColdÍe Hawn en,véle andereh.Ook kre.gen we ulteraard wat te eten:
Breakfast: Frult CompoteiOmelette;served l+ith tomato eonca.ssee and
bacon; Bread Roll, Cj-nnamon Ro1l; served with marmelacle í tea of Cof f ee .
Iln' a.Is Ref reshment: Shortbread; Chocolate ; I'resh Fruit en tea of Cof fee .
.iiankomst Frank.l-ort:* 11.05 uur en vertrokken daar 12.05 en het was
8 gr:aden ( ! ! ! ) Tus§en Frankfurt en timsterdam was het vliegtuig eindelljk leeg zod.at ue nu de ruimte haclden in het één uurtje'v1iégen
i;regen we nog een Refreshment dat bestond uit: O;ren SanrLwicires en
Tea'of Coffee. 0p Sehiphol Arnsterdam landden wij om plus minus 13.15
uur waardoor de totale reisduui' met de vertre.ging van Jàuur inee{erekenC op ongeveer 31 urrr kwam!!! (heei: ongeveer 26uur).
fn iimsterciam stonrlen duizenden Nederlanders aan het vliegveld om ons
te begroetten plus nog wat fa.milieleden van het expediti,:team, die
trun trnnen niet meer konden bewÍngen. iuíaar dat was logisch".,..
Het wa.s een onvergeteli.jke ontvangst wo"ar door veLe qezongen werdein "
els wel-komslied: Hij is c)en Hondelul,,,..ete, Grandioos!!!!
jrl.arlr,t: wij ongeveer LZ uur geen bed hadden gezienrverlanqrle wij na.ar'
een becl en eenmaal rond half nesen kwamen rie ineeste in becl beland,
behalve Knuddeloog Orne l(ees <1ie voorriat hij zrít becl zag (niet naar
zttl stai;.ikroeg ging) a1 in slaap viel . Zo en het wes gefi3k weeryoorbij nu we oenmaal in becl lagen thuis ï"rap-r we gAb! ea.n het slapen wa:e vakantie was helaas voorbi j . .. .. ---ren ! !
i(onklusie; Het ging veels te vlugt Viif weken uas te kort;Àustra.11ö
zèer uooj-;Fantastisch kllme.at;ook met de herfst (alriaar) rond Ce 25
fln 35 graden; Ilitstekende d"ranken oa; Wijn;Bier; en.... PORT! ! !letc.
I:fet was daar, enorrae geaellig; ruet rle overig* lr:Ceh van het expeditle
tuam PLAK (Piet-Lida-Antoon-Kees) e, bij de fanilie in Austreliö
Lraar het vooral gezellir was.
Dus eindkonkl-usió; Ee*eeeeeeen meer dan geslaaqde Èrip (ondrrnks het
veie qeld dat we nu blut door zijn. uCossj.e Possie x)
SKIPPIE KrïUDDEL0OG werd samengesteld tloor het redaktc;aia van Sportblad Knucide bestaande uit: Kees Cornelis;Kees Dwaasna;
I(ees Lonpo;Kees rrde Hilkrr ;Kesinqer;Keesjak;Kees.:.gt.
liet tlÍedewerking van! (vooral) iiAe Ringèns en de-overige leden van
DAGB0EK VAi\i EErï

het expeditieteam PLAK,
spe eiele dank aan de fainilie in Australiö bestaande uit:Yes ; Cocky;
1íii1 f, f, rl m ;Irene ;Margaret ;Hernan ;Peter ;i.{aureen ;Keruy en Patr icia.
Bewerk inq Dagboek van een Ski ppie Knr:ddelooq: Kees Hllkmann Hn
I(nudrleloog Ome Kees (was eno rm onder j.nvloed. .. . door de Port ! ! ) .
DAGBO]IK VAN EEN SKIPPIE K1VUD DEL 00G:
}iI'IIIDDE (SPORTS SHEET VEr v BAD )

r,rordt uitaegven door

SPOP.TBLÀD

is ook een dÍaf i lmserie gemaakt die eerst, Ín de bioskopen
kont en daa.rna wordt uit gezoncten door de Knudde Omroe P.
De DiafÍLnserie : Dagboek van een Skippie Knuildeloog we rd verfilmd
door de foto grave n: Piet en Antoon. ï'luziek van duol Jut & .ïuu1
De film (en binne nkort serie op teevee,) werrl in opd.racht van Sportblad
emaakt"voor het na ge sla. cht.
e
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(V*rvo1q DAGB0EK VAN
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de

Behrain was het 22,:raden vhoeq in de norgen.

ffiggJ.ngenhIoneaIr'RaurruRtviaSaoedalrrabiË;]]a.
m"seus ;Ankdra ;I§tanboeL ; Sofie. ; tselgrado iZagreb ; boven de Alnen in Oostenrijh;en zo naar FR4-ri[FIFURT.Het vliegtuig bleef rui-ur zes uur in de
lucht en kregen u/e weer een uitstekende film to zien (die nu ook in
tle irTederlandËe Eioskopon draait) : PRIVÉ.TE BEI\IJlMïiS,l,Íei Judy Ben j amin
als Goldie Hawn en,'vele andereh.0ok kregen we ulteraard wat te eten:
Breakfast; Fruit Cotnpote;0me1ette;served with tomato eonc&ssee and
bacon;Bread Roll, Cj.nnamon Ro11§servecl with rnarneladeitea of Coffee.
Hn a.ls Refreshment: Shortbread; Chocolate ;ïi'resh Fruit en tea of Cof fee.
.Aankorast Frankfort:* 11,A5 uur en vertrokken daar 12.05 en het vias
B graden ( ! ! ! ) Tus6en Frankfurt en Amsterdam was het vliegtuig eindelijk leeg zod,at ue nu de rui"r'lte had:de:r in het é6n uurtje vliégen
l;regen we nog een Refreshment dat bestond uit: O;rcn Íiandwieires en
Te-a' of Coffee. 0p Schiphol Amsterdam landden wij om plus minus 13.15
uur waardoor de totale reisduui' met de vertrs.ging v&n lluur meeqÉrrekenrl op onseveer 31 uur kwam!! ! (heen ongeveer 26uur).
In linsterdam stonrlen duizenden lÍederlanàers aan het vlieqveld om ons
te beEroetten plus nog wat familieleden'ven het expediti,:team, die
hrUrl tranen niet neer konden bewingen. iuÍaar dat was logisch..,..
Het was een onverr'etelijke ontv4ngsf w&ar door vele geaongen werrden"'
als r,relkomslied: Hf j is een Hondelul,.,..ëte. GrqnrLloos! M
-itiarie.t: wi-j ongeveer /tZ uur qeen bed hadden gezienrverlanqrle wi j n3.ar
een bed en eenmaal rond helf neqen kwamen rle ineeste in bed be 1 and,
behalve Khudcleloog.Ome l(ees ilie voorriat hij ztn becl zag (niet naar
z,ttt st,arakrroeg ging) a1 in sla.ap vi-ei. Zo en het was gelijk we er voorbij rru we eenmaal in breC lagen thuis wap,r we eqb! aa.n het sla peh waDe vakantie was helaas voorbij ... ..
ren !Konklusiel Het ging veels to vlug; Viif weken was te kort;Aus tra.1i ö
zeer nooi;Fantastisch klimaat;ook met de herfst (aldaar) rond de 25
(rjïr 35 graden; Uitstekende d-ranicen oa: Wijn;Bier; en.... P0RT! !!!ete.
Iiet was daar, enorme geael.lig; rnet de overig+ lerdeh van het ex pedi tie
tt:an PLÀK (Piet-Lida-Àntoon-Kees) en bij dó famÍ1ie Ín Austra 1ie
waar tret vooral gezellie was.
Dus eÍndkonklusie; Eeeeeeeeeen meeï drrn geslaaede Èrip (ondrrn ks het
veic geld dat we nu blut <1oor zi jn. ,*GosÀj_e Possie x)
Kangeroe Skippie Knuddeloog 0me Kees.
iIAGBOEK VAi! EEN SKIPPIE KNUDD.ELOOG werd samenqesteld tloor het redakteia.r-l van Sportblad Knu<lde bestaande uÍt; Kees Cornelis;Kaes Dwaasma;
I(ees Lornpo;Kees rrde Hilkrr ;Kesinger;Keesjak;Keosagt.
iiet Medewerking val; (vooral) Lirle Ringóns
on de-overige leden van
-'
het expeditieteam PLI\K.
Speeiale dank aan de fainilie in Australiö bestaande uit:Yes ; Cocky ;
iíi.lliam;Irene;Mar garet; I{eruan ;Peter ti{auree n;Kerry en Petrieia.
Bewerking Dagboek van een Ski ppie ï(nuddeloog: Kees Hilkmann ën
ïhuikleloog Ome Kees (was enor m onder invloed. .. . door de Port ! ! ).
D;IGB0]IK VAN EEN
."1
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SKIPPIE

SHtrET
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very

wordt uitgegven door

SPOP.TBL,ïD

BÀD)

aqiilÍ*Jí ER is ook een diafil mserie gemaakt die eerst in de bÍosk open
kont en daa.rna trordt uit gezoniten door de Knudcle Omro.ep.
De Diaf1lnssri-e r Dagboek van een Skipp-ie Knu,ldelooe werd verfilmd

rioor de foto graven: PÍet en Antoon. t.{uziek van due: Jut, & Juu1.
(en bj-nnenkort seri.e op teev ee) r^rerrl in opdracht van Sportemaakt.voor het na ge sLa. cht.
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Life Reportcge vanuit MEL EOURNE
Door onze sp eeiale verslag §ö evei R.P. Juul
monent, terwij 1 de verslagAls verslag qever te r plaatse val t hetj op dit het
op dit mome nt beroerd
gever dit schrijft,,ni et mge. Eigenli it iet
j
van Sydn ey rieh !ing
gté
vertrokken
ks
Nauw.eli
à,F.
uit voor het expediti
v1
iegtui g had Ia st
Hbt
gedond
er
aL.
gon
Ëet
be
eerste stop Melbournr.,,
he eft rlat op
van ops tijginqen en s tu ipj e s. Die vent die dat ding vloogn oest
proberen
de boor dracli o tennins te qezegd .i"íaar nadat hij tweenaalgen
wisten wij
het vIíegtuig oP d.e lanciÍn g sbaan in l"{elbourne te krij
van he"L exi:editj-eteam de t e r tiets loos ÍIa§. En ie hoor, ee rst itoestt,in
ean boorri.
wij varr boord, toen lreer (0me Kees was nog niet eens zo, verEe) nmaal
net
en toen rrree r van b'cordrilà&.r dit rnaal mert alle bagage mëe.
jt
tllrt
Ong lil8.&f
/u50 nan in de ha 1, we rd. er rri-a de intcrcom 8e rneld: Spi
^l
J vlieqtuig
haalt Sing eppr eond :eZe, nanier nie t.^Een ver tra gin g ven 4,à
we1
j 1 twee ledenr ( Lida &jÀntoon u rye,*;t
O uur is ntl het 5c volg.Dus -terwi
en 0 n e Kees zoals gewoonlijii
taxfreeshopls
de
cn
in
vermak
dle! ) z:.cln
waarheid vërriehting alkohol lucht is qesneld,kan ik u d us de vol1e
geven
: ItKaRgeroe(l] tellen over het door het expe ditieteam onder zochtejk geé te1len;rrIk
weet
S buidels koel of nietrr Als an t'woord kan ik duideli
/ian
niet.
het nletrr. ltriet dat tuij geen ttahge roes gezien heb ben ,zeker
(waar
U
Yoor
onze campe rhe dclen wij daar tenslo tte een kang eroebar
rl
beesten
Bad).Die
bes-l-ist ue erlt r-r1t ,cveï' lezen 1n dit Sp orts Sheet very
eIk Park,e regervaa tze
komen onrle z'ha4 d nijn stro + ui-t. Waar j e ook beat
J zijn er.En n:-e +, zo riliïar é en '111313Ii.... tig du8. **rÉ*EXTRÀ NTETIWS+++ ]iXTRA
ÍrrP'le.ats
\ NIEU"IS-f -i'+EXTHli }IÏ T]iJWS + ++EXTRÀ $I ET]WS++ +Ni euhre vertrektijd
op
moment
t
dit
krijg
van 1 6. 20 nu 20.00 uur Hallo.Tuut Tuut. 0rae Kees
§,
alcoholenl
ste
.woede
de
en dui- k t weer in
IJ
§ een lichte a-antre.l rraF zw are
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.
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AGE!
REPOR
T
LïFE
versts'cl:l:e:.1de riti-mte 1n (dr-I r-s ï1o g alti d een
j
jk
beese
die
Kí
als
l{ïET!
Goed lrerCer r]-ui1, Kiii{GERORBUIDEL K0 ETING 0 F
A.) ten eÍntlelij lr z,over krijgt om hun buidel te laten zi-en ben je wel even
eerst wi 11en ze behoorli j k wat voe<lsel en clan
D) vercler . ïk be doel hiez'mee
a1s het ,ze belieft gaan de Poten uÍtelkaar. Maar j a, dan ben j e er nog
U niet
wELnt eike buicLel is voorzlen van een Kn ip e ritsslu í, tin g.En on bij
e Én naal is het
[- tret nippeltj í:) te ltonen heb j e eni ge geduLd'n od ig. l,lear
(als
enige) maAr
ge
vi-nd
en
lukt het n lppeltj e te
udrJ-eloog Orne Kees
in de bttithermometer
een lrff.re ríivage. Toen Orne Kees zij n
í-\ to en begclip lela
gehele
bj-nnenvoering ka1:ot .
tsen tdok hii hierbij de
*de I w1-lde
Kees
een bIarlu oogrw:int
kangeroè ove r de rooie en One
Q-) nn sultaat:
g
graa
en goed, vraa.E iii{à-?.r
ssc hÍ,en; w.eet boks en,,kangëroes erg
f\, oaff,o alsOmeu rni
'vad
of 0 dus. Orn .gei:n
l_
h.iI
het onclerzoekteam : : ;n
Kees. Resultaat
en rired.e
verslaggever
twi j f e1 rnoqeli j k to naken i .s dit van uw spetl al" e
Knucl-rj;van
(lees
ti
verder de Au stral a avontueen
ondr:raoe.irer R. P. Juul
Shit.
loog OmE IIees err,,ile rest in dÍt spo rts Sheet
Van Ce r ecaktie: Toen R.. F. Juul 4ít schreef op l,{elbourne was hri eï.i.crm
--J onder 1nvIoed.......
!

o

t

a

7"

:

cl,'

.g

getop
rïoppeí,)
xExtra
rt

t

EXTRA

moppen
et,a pt 0p
randje of op tt l<a.nt je met sauensteller iin,:rlcieloog Orne Kees. Fa pa,, wi1de zijn zo on een goede raad geven
en zei:ttDunle er
aan, zocn, het i ne rb errte va-n d'e d ag \rroeg te be ginnen.Vroege v og els va::gen
de grootste vlie ge n. lr ?rMaar dat is niet zo go ed voor de vlie gen It vond z
zoonlief .rrToch r..e1 ,?r zei Papa.rtJ-e moet niet vergeten dat ?,e o p weg na.ar huis
zi jn, al-s *e g e.Vairggn UOfdgn. . . . fl*+('X. llHgb je de foto I s § ezi-en van de ruittebroodswehen.-v àh d,:'.e. twee? Weet j e waarorÍl hi j zi,t ,en zi jö staat op dén daarvan? r! tiidee tt zei de rtndere . ttHi j was te moe o mte étaan en zL j kon nie"h zit:
ten van de pijn in haar achte rste.. .. rr***.0lof
Marja had d en nu aI tien
jaar v erkcring,Een irennis van Ol-of vroeg op eenen
g rrWaarom trouwen j
dag
niet?It rf Dat naA ik j e vertellen,rr anttroqrdde,O1of . rrïk ontnoet Marj a nuu11ie
ellre
dinsri.ag - en 1 zaterd ag avond.l,íat zouden lre op die avonden moeten doenrals we
getrouwC lraren." . ?Ír tstí-x. tlze wo digde nij uit hi j haar- thuis naer een mooÍe
kist te kijken.Je zti7-t be srij pen)oat i k blj_j tilA srtoen
ik d,oor
dat z
zichzelf bedoelde ï il**J+e .trd eet j e wat Ev a zei tot Adan nadat hi j had,
haar
op elleroi plaatsen beuonderd ,) flVind je C.it het juiste monent ou een had
appel
-)(r"'-Í *.
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de gedeeltelijk'gesp onser d cnderzoek van Kan geroe sbuidel koel genoeg
voor b t er , dat uit ev oerd werd. door vier leden van de exp editie : Àustra-, van deze l-e:don ondekte tegen een boom een plusme. $en
1i e H
minus 1 à met r lang e Goannar s of g:rote hagedi s. i\latuurlijk moesten er
van zei,et.s f otots gemaakt wo.rden. Maar hoe l-aa t j e zi-en hoe groot dat
beèst is. G oeri.e raad was dit keer niet duur,want het vrouwelijke 1id
van de 8r oep werd vriendelij k verzocht naast de boom te staan. Àangezlen v ij van vrijwel al1es w at ber,reegt b.':.ng is, verwonderde de overi(
dat zi jÀ op plusmi nus 20 eentimeter g ing staan va.n het ZC
AAnr^Íe Z 1
Goe drcle foto werd genomen en zLi sprong l^ICg.
ardige ier.
h et lee
T oen de leden van Ce Exp eclitie dat verhaal aa.n een echte Australische
familie vertelrle kregen zt j een flinke angst en t)o eschrokken hoord e zti
het verhaal aan, Deze bees t en zijn levenspJevaarl i jk.A1s zij eenma,tloP
iemancl springen, scheuren zLJ zi- eh na{r.r boven .Oud at deze beesten na.iï]è1ij k graag hoog zit,ten.Een fi lm in Australid overtuigde ons van de gevar en waar ons vrouwelijke ii d aan had bloot estaan,Deze film toonde
een boswachter die het dierenl Ëven van Austr a1 l_ e liet zien, terwi j1 hij
verCer. a1le dieren met cie handen ving ( S1a.n U en;Krokodillen e.d. ) van
een Goanna (of Australische Varaan;Leguaan ) of voor ons een gr oot uitg evallen hagedis, bl-eef hij af en benaderd.e hetn niet verder al § een ineer een artikeL
t er met touw en een stuk hout, Drie dag err later stond
waren om 1 duim
nodig
en
mann
twee
hoe
werd
beschreven
waar
krant
in de
van een dierenverzor tlo er te bevrijden,hierbij v erloor hi j aijn duim.
lrlen ilra g dus rustig s t e1len dat de Expeditie Bedrijf Kangeroe Buidel
Ko elkast'0f Niet,ontsnapt is aan e en vreseiijke tramp.
Uw speci-a1e verslaggever. In de archieven va.n Persburo cle i"Íerodelaan is er ook een bibliotheek
qevestigri en daar vÍnd men ook een Dieren Enc.yclopedierwaar een VIIRAÀI\Ï
Ëtaat bóschreven alsvolgt: Tct de grootste levende htlgedis§en behoren
de Varanen;verscheÍdendó soorten bereiken een lengte van 1.50 meter.
De.,grootste is de Komodo-Varaan met een lengte van 3- meter.In 0ost-fndÍö-word.en varanen tGös.nnats of Leguanentgenoemd. Varanen leven in Ce
iarse delen van de Ouo.e Werelrl met-inbegrip van geheel A-frika (rnrit'gezonderrl..Madagas"g, ) , A.ïië r?, ArabÍë tot Zuid-China, via het zuidoostern
van Azii: naaí Indonesie.en l\ustraliö.tn tegenstelling tot andere h::.gedi-ssenfanilies waervan sommi-ge soorten sie;rlijke kannen, stekels en
franj es dragea, .Jertonen Varanen weinig varlatie , in vormen. iJe snuit,
nek,iomp en staart zijn !-ang en slank en hun ogen puilen uit.Detotartlindruk 1s er een van langerkronkelende en vlugqe hagedis. Varanetrhehben verscheidene kenmerken met slangen gemeen,ofschoon %e aan de andere kànt niet za nauw met hen verwant zijn als de Lanthanotus.Zowel
slangen al-s Varanen hebben lange,gevorkte tongen en beide hebben het
vermoélen yprloren hun staa"rt los te laten. De komodo-varaen wordt ook
we1 dè landkrokodil genoend en dat is niet zo vreemd a1s men ztnklauwen zÍet.Vafanen zijn grote haqedissen die 1elijk van zi.eln af kunnen
bijten a1S. ze in het nauw worden gebraeht.Eerst blazen ze zicTt oïr en
siÉaen.Dan proberen ze de aanval af te slaan door hun staart a1s een
zweep heen en weer te zwiepen. Tenslotte kunnen zè tot de aanval crvergaan door hun tegenstanrler rnet hun machtige kaken vast te'grijpen en
hem met hun klauwen te krabben.Aanva.llende honden moeten vaak het onder'
spÍt delven en een,grote varaan is voor een volwassen,man eengeduchte
tègenstander.Ze kunàen uren in de zon liggen, en worden ze opgcschrikt,
dan ga&n ze er snel vandoor met hun staartpunt juist boven de qrond.
Een Nijlvaraan kan ,snel1er lopen Can een mens, vooral in een dicht bo*o.
Varanen zijn bijzondere aktieve dierenrd.w.z. in het warme jaargetri'le.
Evenals slangen'vers1Índen varanen hun prooi- in zLjn geheelr€€Íl indimen een 15 cm grgt! schilpad zieà_inslikken. pAfit
sche varaan Éeeft
(een gedeelte .,,rat,vrij opzoehten uit Ce DÍeren Encyclopodie van '
rj-

spectrurn)

'

spoRTS sHEET

very BAD

;i
I

l

ïhe story of:
,., Litt le
t)

D u flllPy

tt

Ther was eens a little boyke, who was so little' that everydumpy. He hari sÍx brothertjes
one t;"; iri* tÀe name of littie
oíA 3i* sistertj es. His fa-thE;r was a woodheacker an hes mother
was working in the hoesholdinS...ó" girurr"clay the father..saj-d:t'f hold het not langer out'
" myself the blubbe::rr.
I wor[
rrWellrr, the father
What ere we gcnna r1o nou?tr, mother said '
uàia, rrtomoriow I bring the whole bubs onto th,: r^rood andwhen
they are ver flelloegr 1- 1et then in the steekrr'
But litt1e .1ump;7, rrïry qood by the tirne and hartstikke pieter'
uía that ni,ght, he slipped out bed, went
hacl heart
"rr*ryïrri.rg,
to the tuinpatÍr, eind"put "buks ful of kaiselstones'
The next morning, whe.n they ware vel: genoeg in the..wood' the
But 1itt1e durtpy said to his
fàttrer let th's:n'-in thc steek.
I'Keln
on, kelnr oÍI c doe not krai '
e
.'
j
s
stertj
Èro{i.ert e s and si
of the kaiselstones
i\ns
because
bóktt.
I brepg íro, heelhouds
just
on lt'g p1ee, a-s
sitting.
was
The
father
they cào,ö bac1c.
whole bubs weer'
the
Ther
was
klinselen.
doorbellhe Íreard the
(iid
but
11ttle dumpy
itselfde,
fótirer
the
moï"Aen
The following
he didÍt
zo
paar
lcaiselstones,
pick
up
an
to
had nu no time
is het
away
you
smiad
that
enÍge
i<crg:
iret
p*cky
I(i-ng
à
"iti.
verpakking. llhen the ótders let-them in de steek again,'1 ittle
on, Ïbrinq heelhr:uds bug!, just 11ke
dumly saià:ttKelm oÍI, ks'lm
t
gisiórtt . Br;t he cottldn t f incl the-way' ])ecau,q§ alle ve:irekte
mushen haecl eaten up the brood" The childeren kraidankraid'
Little dumpy said;rrKéep your big waffels shutrf . And he kletterde
in a tree,i"ocked on hià heen ancl saw a littie lightje. It was
the light of a house of a big rus; and rus§en like to eat them
with höud an haar. But as he said, little dumpy was very pienter.'He paeked the seffen miles learse of the big rus and runde to tiréir home. The f ather stonti 1')' the gardenhekkie wiÈh a'
ver-looker and saw the r*hole hubs coming down.
Frorn nou oÍIr they lived long and happy.
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e[ niet minder rlan de Parfum
Girts, rnief vele kansen en verloor opnreuw:2-3
F

c Lota bor s

Dit is weer het eerste wed.strljdverslag van uw verslaggever na ëi+n te
i<orte vakantie van vijf weken ÀustraliË, dus kwam dit enorm moeizaa nl op
papier . Gel,ukkig voor uw lr"rslaggever stond er een Cameszaalvoetbal wedstrij d op.het programma zodat het in ieder geval voor *fj niet saa i was.
Want e ftè j ouràa1isr" is dol op vrouwen zo ook wi j . lJa enige weken
ik mrn oveiheer'lijko stuhken weer en dat is toch wel een veradernin gIn die weken is ei niets veranderd, de dames zijn nog altijd even n ooi ;
nog al tijd zeer fanatiek en dat leverde enÍ-ge pittige duels op z9d at r:a
de wed stii;a een paar dames klaagde over de hardheid. i'laar d:-e iila eï1
doen h et zótf tt harclst,maar dat ruàg de pret niet drukken want opn euw
geno o t ik -en de toes chouwers- van die verrukkelijke spelmomenten. De
Parf urn Girls wonnen 'eer eens maar deed dat nu zeer moeizaam en toch
ook we1 een beetj e onve rdiend, want !-c Lolaborstel uas zeker niet minder.
I{et was zelfs Èen gel ijkopgaande weCstrijd met veel spektakel voor beide doelen dat iederee n daeht weer een doelpunt te kunnen pegroeten maar
door enkele oorzaken (Paal ;lat;keepster; en . . . .het mÍ seen vàn kansen )
ging de ba1 er gewoon niet in. Doelvrouw Conny van Gemerden was voorFc
Lolaborstel weer een sta-in-de-weq, zij hi-eld weer van alles en nog wat
de doorgang teqen met een paar schitteren<le reddingen. Doch kreeq FcLolaborstel vele scorin gslranoen fiiaar rniste deze of liever gezegd een kalib,erspits zoals een Janneke l'{anuputty, want dat was weer het versehil
tussen Fc Lolaborstel en de Parfuir Giils: deze vrij eenvoudig scorende vedette (vv lti j soord he eft belangstelling) haalde opnieuw driemaàl uit!
De krachtverhoudingen uaren verder gelijk dit kwam vooral omdat Ec Lola
borstel in de breedte sterker is geworden.
D EBU TA NfE Wineke den lsom EE N D ER Utf BL I NKS T ER S
Dit kwara vooral door de <lebutante tr{ineke den Toom (scoorde zelfs zeer
fraai)diemet d.e zeer teehnisch begaafoe Heleen van der Laan en de uitgekookte (en geblesseerde ) I{arianne de F.uiter (scoorde dótr fraai ) tot d-o
.absolute uitblinksters behoorde bij Fc Lolaborstel.Bovendien wa.s Janny
van Wijngaarden zeer ijverig
maar raakte verder in de wed.strl j d uÍtgeput door conditiegebrek. Werklust zie je bij beide ploegen zo i S CEN
Jacqueline van Drunen een lust voor rt oog. Ock zi e je enige vorm van
spelinzicht o.a. bij Jolanda '[ríaas rlie probeerde het spel te ver tragen op
eon orginele van lianegenmanier, dat (nog) niet alti jd 1ukte.
S.CORENVERL00P: 1-0 Janneke Manuputty;1-1 Marianne de Ruiter;1 -2 hlineke
den-Tóom; daarrna werci Fc Lola-boritel enorm nerveus ;Z-Z Janneke Manupi:tty i
rust; en 3-2 Janneke Manuputty (clie niet geheel fit was)
SPEELSTERSRAPPORT Fc LOLABORSTEL: E1Iy Kanter.s: Stond in doet deed het
ffivergat
ze vaak om halr henden te gebruiken, h eus E1I;g
dat mag! cijfer:6,5; Ria Visser: speelde als libero fe angstig bleell onnodlg aehter hangen eijfer:6,2; Jacqueline Koning: Gaat niet opà:-j, voor aernan is stevig in duels, cÍ jfer z6,5iMarianne de Ruiter: Scoorde e enlilaal- ,
zeer techn1sch miste rrrel enige goede kangen maar speelde met een polsblessure.cijfer z'1, !r;Janny van Wi jngaarden: Zeer ijvàrig maar smi jt te vet::1
'r }:raar krachten in het begin kornt daardoor tegen het eind j-n ademnood.
Als haar conditj-e in orde is dan j-s zLi een aanwinst.cijfer t6,6rJannet
smal : .speelde onopvallend cij fer z6" 4; Heleen van der Laan: Ongetwij feid
?i;t
de meest technisch
en begaafde speelster die bovendien spelinzilht hóef,u.
Ig de spelverdeelster van Fc Lolaborstel waar a1les omdràait.cijferzT,g;
Wlneke den Toom; Debuteerde uitstekend is keihard maar fair een àbsolute
aanwi-nst en topper ci j f er z 7 ,7; PLOEGIIAARDE; 6, 89.
XèRFULCLRLSi Conny van Ge,nerden:1deer van grote klasse hield Fc Lol-aborsffiE%en cï'jf er!b, o;Eline van Die: GebruiÍ<t haar enorme loopverrlogen te
weinig Taer kan ui-tgroeien tot grote hoogte.cijfer:6,5;Joke ïroegh': Iregint het door te krijgen rnist nóg enige èrvariàg maar ziet rrel dË hunor
oin niee te doen en dat is al kiasse!cijfer z615;Jàcqueline van Drunen:
Zeer talentvolle voetbalster die een hele grote kan worden als ook haa::
conditj-e beter wordt.cijferl.7,/+,aJolanda Waàs:i,irÍjgt steeds Íneer spelin7 zicht kan later uitgroeien tot spelbepalencle nrid&ënveldster waarin L,íederland zo behoofte aan is.cÍjferz6,5ï -vervolg volgende pagina-;
,(!
O
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i,irlyS SOCCER (darlesvoetbal) vervolg
i^Ii1 van'Gemerden; Keiha.rd in duels en zeeT fanatiek, is aanvoerdster
en de grote leidster in tt veld dus voor haar pJ"oeggenote vaà onsehatbare waarde voor haar tegenstancisters een veróóf'ritti+g'Ciifeq:'als
vielen
t;b.''("à;i vi"r ons op dat de óoelpunten van Fc Lolabr:r'stel
Speeldeniet
Berg:.
van
den
vfíf van Gemerrlen op àe bank za--u!); Carolien
inet water (wat ze a1 !e
alleen met haar teqenstandsters inaar ...ook
qiet
het
drinkflesje tegen Jonu
Ër.à* a"àt b.v. *et *en plantespu-i'L
het, ptlblielc nog op
j
waar
d e en der smaakmaaksters
Ïanaà Waas ) i s alti -Janneke
geheel
fit maar onniet
i4anuputty: -I,rla'c
af homt.ei jf er 26,6;
haar- hebben
clriut,aà],
over
dat
danks dat u"oàtàà-;"-;;i;i;l ,ru a"eà zi"i
die andebezit
die
kla'1se
z,ti
gehaci.
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ren dames niet hebben: enorme
PLOEGWAARDE De Parfu.m Girl s zJ , AL; Amusementsr'raarde: 6, 9B;
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'Ioeschotrwersaalltal: ?3 (nae-r hoven af ger ond223.000) .
:;;;-;;;;;i;;;
ve"ïl: f"*u trce Hilk'r eii Kees Dwaasma. -

g betalq;.!:i!inq
vv,rtra
)qof 1qU*ï filfPul,tY 7,.
Eijroaf
bererkte c,ns trdt nieu,rí dat damesvoetbalverenigfl-'9 Rijsoord

Via
y*1, schijnt z9]fs
Ëéï*"eËt;Í1i"g zou'hebben voor Janneke l'Íanuputty'
.
haar àt benadörd te hebben om bfi Rij soord te voetballen maar zli
het (waarschi-jrri-:iljkc aantrekkeli jke) -aan,b.od hebben ofsgslagen '
""fri;"t
verantwoö:'deiiStte ïnan van dà Stichting Damesvoetbal
Téchnisch
De
Sportblad Knudcle , Kirr;ddeloog Cnc Kees-weet van niks hii zei ons:
ttbat er belangstelling zor-l zijn vooli Janneke Manuputty verwonder mij
rriut*.Want o*à r:ia.L;};c.1.i j;'l ecorónd-e voetbalster die kan iedereen wel
dat dan
eebruiken.ALs het uaa.r i.s d:.'i Rljsooro haar wilt hebben ís niet
door'
ook
gaat
he+Sch g*rooorl 1ogiscli, n:-..r-'r'al s z:-i Lelf niet wi-lmaar
nu
Vào"=t,*"", ont,,iiitkeling z9':l he'É" mi sschien beter ziin,
3e. T99r
pf uzier heeft orn alleàn bii ons te voetÏ:allen moet ze dan ook bliiven doen. Dat is natutr.rli- jir voor haar t t belangrii]rs-te denk ik' bodan is
rà"di"":-zou-zi.i niet g"u*[ op Zaterd.e,g wi1]-en loetbalten' Want
dinandere
daarom
kan
zij te gebondeí om op'r1ie;*da"q' te voetÈaI1en en
gelijk
zij-het
a,}q
geà niei meer doen,Dàarom rreóft ze volkomen
1i"t
i^rit *oet je het ook i:ri.et,dror+n.tt Ja.nneke l'{anuputty zelf hebben wii
van SportË1ad KnucllLe :rr:g nie-b övÈï deze onderwerp qesproken, mi§sehien
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wi1 ,à dat ook niet r,ta-nt zti is een tiep die niet zo
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" 'In llordrecht--ging hij naar Duivenhok
Heerjalsdaurrladat iemand hem
woonplaa'r,s
rtànuit
z:-in
g
en
i
ng
kijlten
ging hij op de fiets naar
rijden,
uróest
hii
hoó
haduítgelegrl
precies
maar op de- terugweg.des
problemen
geen
hii
e
heenweg-kencie
Dordt .0p d
toen hij bemerkte
Utrecht
van
Dór,r
hij*.le
vörte
zag
cie
I
n
te
meer.
al
jns}rerenland
vergezgl! geraakt '
i"li
wàs
in
híi
orr
\{as,want
d
ie
zelf
d.a'b
toen het
,1at
geàn
Heerj
ansdam.Moest
was
cius
t
keerd
ve
Helemaal
rvrent
hij van
à
ja,tegen
in.Zodat
jurst
de
wind
en
t
rug
fietsen
eind
hele

Dorclt naar
q

FIeer ansd-arri

5RA

ntt dr

UI

uur oviir

0EtRilt)

d

JANNET DI JK SM AN
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der tri ÏJNGAART TOP
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ïlor
EIly Kan ters en Jolanda Wa.as

s uur van
ng ailiesvoe
jn speeJ-stersi:aad, d.ie e-l be stond uit
verder iritgebreid'b,lJe voetbalsters mochten zelf kiezen en de uitelag
vs.n deze verkiezi- ngen r^ras : R ia Visser Tstemmen;Wil van Gerierden en
Carolien vfC Bers 6 stemmen ;Heleen v/c1. Laan 5 stemmen;Wanda de Ruiter
Conny van G emer"drrn/Ja ueli ne van Drunen/Jannel<e l,Íanu putty/ J oke Vroeg
3 sterhnen "Rendé van d er \laalfidineke den Toom/Kees H ulkman Jeannette
Verhoev/ Eline van Die .lcregcn allen eén stem. Nieuwe léden die vanaf
.lrugustus met Elly l{anters en Jolanda }Jaas de spee lstersraad gaa4 ver'beg enwo o rdi g en z7- jn :Ria Vissei';Idi1 van
Geiuerrlefi;Carolien v/d Berg en
ileleen v/d L aan z,Li is toegevoegd omciat dan drie voetbalsters van
elke team Fc Lolaborstel- en c1e Part'um Girls zittÍng in hebben). 40
De voetbalsters JANI'IEï DIJKSI4AN en JANIÍY van der WIJ}{CÍIART ne6Uen.l0
schriftelijk nedeqedeelti clat zaj stcppen met voetball-en.Reden vanhen
Ís niet beken<l ,Ja,ariieT is dat we1 want een derde team is van de bean.
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Aust ]],,A -LA EZ
aantql zeer p op ul-arr e: spor,t en.. TennÍ s l-s een
topsport in december en januari vinden d e kam pioenschappen plaats net
slwerelds beste Spelers .Openbare tennisb anen ziet men dan ook in ellre
:

gehucht,rlorpje of stad. Golf is ook een populaÍre, spor:t er: zijn da.a
ook vele golfbanen. Lawn Bowls is erg populair (vooral bij rJe ouri,rïr,"1)
maar men moet wel cle traditionele witte kleding dragen en dat viiid
knuddeloog Ome Kees rnaar dom dat witte gedoe en het gooien van balletjes naaï ballen iets wat je in i{ederland gewoon op een camping cioe'b.
Zellen is vanzalfsprekend een ns.tionaal- sport net als Surfing envi-ssen
op zee (b.rr. t'].ae.r oen reusaehtlge Marlin;ià die blauwgroener kóre.a1r^r,l't,*ren wemelen het van de Tuna, spaanse .makreel-; zeebaars; zwaarvis etc. )
VÍ ssen in zoetwater vooral naar Forellen. Cricket r,rordt zomers g espe eiC
de liefhebbers weten wel wà.arom. Honderennen iuorden m€estal §f avond.n
gehoudenrde hazewindhonden rennen a,chter: ren meehanische 1o.krinL1 a.-:.ri
het wordt druk bezocht net als Paardrennen,ell.re dag i,s we1 erg,etls eën
raee. Men kan zowel via,. de totalisatie weCrlen of vi,a een .boolsmaker iiret,
vaste noteringen. Auto en l"{o-Lorraces,vinden p1aa.t,s op:ït internationale
ei-reuit o.a. in Lakesj"de bi j Brj-s,ban,e;Surf es Paradise ïQueensland ;;tiiaroo
rn 0rem Park bij Syciney;Bathurst. Een, s,oort korfbal vordt in Australiö
ook gespeelC maar dan uitsluitend voor damosrdus niet, inet heren of, ge*
mengd zcals,,bij ons, Van de zaalsport,en is nie't alleen Basketbrall_,populair naa'r vooral, het Squa.schen (zie eki,er,s in dit nunmer),C.rt,op teniiis
lijkt,je moet tegen een muur sfaan. In elko plaats is,er w,(r'l, zofn.
squaschha.l te vinden of zelfs meerdererhier in.tYederland zij,n er misschien slechts tien van zul-ke (cïur.e ) banen (o.a. menen wi j ín Rotterd"I)-._Australiö is bijna zeker tt enige land ter wereld dót vier v3ï.echillende soorten- top rf Footballfr kent. In Ce eorste Lcaque en R,_r,.;by
Union_zijn f t sterkst in Sydney en Bribane.En ruedstrijden tegen En"qelarid;Frankrijir en lÍir:uw Zeeland zijn altijd spannend.Én het ïoeti::ri
zoa,ls U, tt kent (Soceer) i<ri;gt steeds m*ór ,bèlangstel1ing door rïe toenefiBnflp i;mmigralig y1t",lluropa. Knuddeloog 0me .KeeÉ bezocht, Ae populair"stei sport: aldaaÍ. hett,lustralÍsch Football,dat te vergelijken Íà àe't het
qi"elt.via .1tr0S Stuctio Sport uit Engó1anà;ferland of
Iugby
$iu,w1i vaak rda,t
Frankrijtk,..0ndanks
K.mud.deloog Ome Kees niet gehèe1 fit was van de
voríge -('port) avond kon hij het böeiende spektakeÍstuk best volgen.
Terug in Nederland: verte;lde hi j op onze redaktie hoeveel het ,móoier was
dan voet'bal-.,8:: wordt tenm,inste door stoere knapen,geknokt om elkeineter.
Ook kwam Knuddeloog Ome Kees op,het idee.or:r juist ín.Irlederland een
unleke tak van spart op te richten; Narnelijk-DAjqEsRUGIly! l,!l ! ! [Jlj .ls.ten
nu Onze,Knuddeloog aan 1t woorrl. erover:,lrDairesru.gby,kan iets heellmoois
worden waar ongetr,rijfeld aeer publielr:op .af zal:kórnen.dan bij normarLl
voetbal.Want het publiek wil spektakel zien en ,dat kan,Damesiugby zi.jn.
Ga maar _nat je zj.ot vochte:lde dames on de batr en het krabben vaà ögen
uí? je $3" ook^als ern hoogtepunt omdat dc meeste damcs exírra lange nagels hebben.rr
0p onze vraag of hij,prot:eert om,de .,roetballende da:lies
van de stichting Derqesvoetbal- t,spiir:Ít,taci Knudde.'? (pe Lolaborster en de
Parfud Gi.rls) wàrm íe krijgen voör Damesrugby zbi"liij rni,lisschien uidl.,
want tussen der,.dam,e,s van Fc tolaborstel en-dé parfum-Giq1s zijn vele
daines die graÉ1g .wi'llen ,vechte;n en d.it'is. de toeÉoms,t' r^raar .bj:-J-,ire erl_ veelaan kunnen verdienen r"iaht de Kuip'2a.1 daar te hlein vooi zÍjnírl
Sgld
Wij yan Sportblad Knudde zijn rme'b i] benieuwri of we ooit,eens krijgen
te zien tlat de dames in een scrum st.aan:veehtend o{n.e*n baJ.We uïön
C_onny; Elq;Jeqnet ;idil ; Heleen;Jolanda;'EI1y;Janny; Ren6e;Marianne iJauneke i
Wanda; Eline ;Jeann_ette ; Carol'ien;Ja,cqure1iíe iJokó,ienz . aL op elkaar liggen
om dat eivorinige leer. Het zou gewólrlig zijn als de planir*n'ro, Iinudcle1o9g Ome Kees.werkelÍjkheid,gaat worsqÀ waàt. ,dit zpu voor,het lr:--ilierspu_!!iek gn medÍa iets ger,reldigs zijn;... '
-Kees- Dwaasma-.
§PQRTS SïïEE1 very.tBAD: iq bep speeiale .uitqave yan:: 1
" | .J
SPORTtsIAD KNUDDE" (Ferbuuioitc**"si*
ook uirgégven' Ín
dat andere wereltldeels r\USTRALIiUTI. Er zal echter een beperkf, óantal

Knuddàf;;-";;;

àdítles in .Australiij te koop z1jn in de Neuspapershops.
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Vanuit Sydaey kregen wij de volgende brief:
Aan:

me Y

Ome Kees Knuddeloo o
Knudde HoI1an,Í.

P/a: Sportblad

§ydney i3apri181

Beste

Ome Ke.:es, Knuddeloog

Hierbij delen wij u mede dat wij het damesvoetbalteam van Fc Spoon
& i{ife na u verri.ehtingen te hebb*n bestudeerd bÍj Uw club Fc Lola
borstel de Parfum Girls en ooit tijdens de hier in Sydney gelijde
trai-ningen. Ïiij hebben besioten u een contrac-b van 2 jaar aan te
bieden voor de algehele leiding van onÉ, eerste Leam.
Uw salaris bestaat uit 300O do11ar per naanC * gratis ruim huis
aan zee * twee autors met chauffeurs verder a1le reiskosten en U
kan kiezen uit werkelijk de mooiste schitterende meiden va-n Australiö voor een avontuurtjurleder keer maar weer als u daar behoefte
aan heeft is zotn mooie vrouw op kosten van ons beschikbaar.
Wij hopen dat u ons zo spoedíg raogelijk bericht stuurt over onze
aanbied.Íng met Uw handtelcening

I"Íet vri-endelijke spo(r)t groeten namens Fe SPBON&1[ïFE
voorzitter j,ir. Smith

t A1 het d.rank dat u in Australiö nuttigt worclt ook door
ons volledig vergoedt.
P.S.

SFORÏS SHIT

T

VTRY
BAD
bekend wat Knuddeloog
Kees met deze aantrekggE=PE=EE!&-B§IE*

Ons is (nog) niet
Ome
kelijke aanbj-eding gaat doen. híisschien worden de dames van de
Parfim Girls en Fó f,olaborstel walcker om zj-ch zelf aan te bierden
voor avonturen. dat is misschien <le eni-ge kans on hem hier te houden. Dus d.ames van Fc Lolaborstel en dé Parfum Girls verÍ,Íen deze
bezeten en druk bezette man dan laat hij jullie beslist niet in
C.e steek voor Fc Spoon & Nifer......,..
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AVOIUTIJRE\V VAIU JUT E JUUL
I-IET I\4UZIKALE
DUO
Zoals de meeste lezers van
Uiaa

dit
a1 zullon ureten schuilen achter cieze namon twee beroemdheden, Jut & Juul zr jn in Australi'd al \eeiT beroei:,d
en bij sonmíge al berucht. De concerten ,die z.ii in dustrqliË ,ílavrr:1
bracht veel publir+k tot opperste verba.zing.ldog nooit ge.hoorr-l van ia t rluo
was een veel gehoorCe opmerkinÉjen,maar als men hun gezang aangchooril l:a<1
was ook dat pub1-i-elt fan van Jut & Juul, IIun nummers die neestal .lebrncht

werden in het NederlanCs lieten buiten cle nensen stil staan. Àbsoluut
hhoogbepunt wns de grote gala avond die zij gaven in Newcastle iu Ct,
beroómdà cencertzaaÍ ;ian àe Wnlesstreet. nóeí kregen ztj het publie jr r:a
é6n n,rmmer al op 11e stoelerr.lïun eerste nu:nnner was clan ,:ót< (cvèr3+nomrn
van de bekende vak:S) ttHij is'een hondelu. tr dit lied heeft na drie wsken afwezigheid van het Cuo de nummer 6én verroverd in rle Hilk top 1 0
in Australiö. i,let een lieft.allige dame aan Ete piano liet Juul- horen,lat
men in NeCerland ook kan pianospelen,i{?n.t
sa.men speelCe z,íj op rJ.e pirrno
(een nu zee? beroend lieri in AuÉtraliË) 'Improvisatiesiin C.Gr-oot'van
Patrieia * & Rinqens P. Dit pianospel sloeg zo àan dat de ineeste aatiwf-,zrge hun beentjes van de vloer brachten (do-n ware:t ze wel orrder inrrloed)
Vel-e malen hebben z,ij di-t trnieke stuk pianospel (trelaas) ten qehoren
mo.e,ten ,breirgen van hun fans.Voor de pauzei brachten ziJ een intprnatinaal
reportalr,.Van Russchischischiseh 'lriÍolga(irit<)f :-eA e.d. tot het Glor1, IIal-1e1uja en Owen the saint. lvlaar het slot van Jut & Juul was het beste;,
hun .eigengemaakte lie<lj es, hun avonturen in AustraliU, met veel hirmor en
r^rare gebeurteuissen. IIet 1Íed van Antoon was het absofute hoogtepunt,
maaq op dit figuur is ook van s,lles van toepassing,het publiek ha'ri het
eenvoudise refrein al snel onder de knie.Wij wiIlen u dj-t niet on"'bhouden: Ant,oon is een jon*en die haalt van alles uit;Eeen spiegel of een
kopje dat maakt heu, niets uit. Antoon (Ax) -die haalt van à11,às'uit. (2x)
;lntoon in geboren voor het ongeluk hel-aas, . rJ"aarom lcan irij niet leren
en rloet altijd zo dwaas. Refrein:Antoon (e);aie haalt vaí alles uit (2x).
Anttoon is allergies de muggen lusten hem rouw, Ze zijn zo gek op die
jongen en dat staat hem benauwrl.Refrej-n:irntoon (Zx) die haalt van a]l-es
uit. Ons kan dat niets schelen bij ons z,-jn ze lari.ivÍaa.r Antoon Ci.e jongen die sl"aatze alti j d 1au. Ref rein : Antoon eltz. i Antoon kan rÍ j derr sofis
san rijdt hij rechts,maar dan is er Ï,irLa,die zegt dat was nj_et hest.
Refrein3...;Aarr alles komt een eincle,dus ook aarr cU_t lieri.Vergert dus
niet beste mensen als je antoon zieL. Refrein:Antoon is een jóngen .,?.
die haalt van alles uit. En zí kunnen we wel Uren <ioorgaan!!i
Bij -hun bezoek hebben zJ-j ook Sydni:y aanqedaan,claar heÉben zlj voor rlezelfde sihouwbure waar Fvan later Dire StraÍts zou optredenroàk eeí coïtcert geqeven. De tlirektie stelde hun voor om het voolprosramna. te dosn,
irÍaàr helaas voor Jut &. Juul was het hun iaatste ciag ià Aristrallë.i[e,JerlanC zal nu nog even moeten wachtenrwant het duo héeft even rusr,.n'odir:.
Met de konst van hun L.P. op knuddelabel za] hier ook cie storru los breken.En rlaarom m_oeders houd il dochters in huis a1s Jut & Juul komen.Ds;
titel ven hun L.P. is nog een vraagteken. Juul wilt rJe titel:ilDe:iusbralÍËs snongs from Jut & Jriul?rof Juï & Juul populiere Songs. Jut h,seft
I'Portlredjestr- 0f : Fort i; geen Bier...
lneer_ op rnet rle volgende titels:
,àij
Hopelijk voor hun komen
eruitrwant hei zou zonde z:-jn àf u zij nu at
onènigheiC krijgenrZonrle ,bor het Nederlandse Iied,zonde voor hun fans
en zonde voor hun ze,7-f ,want zulke &alenten zijn er in Nederland
-;; eri ilustra-

liii ueini-g, -Ur^r speciale verslagg*rr** ,rii À"bïràriö-- ti*"
;;ti;: J;;i)
L lMERltK *samenstellinrl en presentatie:André (Bartel).de Jon:;.x.
vijfregelig versie
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0mdat Australiö een heel bijzonder land is dat niet alleea
bekend staat om de oorspronq van de i:opunnailC {aie de lnboorlingen
gebruihen) maar vooral .bèter-bekend staat orn zrn rijke dierenleven.
Daarom aandacht over de vreemde soor,ten dieren van- Australiö in een
Sportblad. Misschien dat de lezers dit we1 lnteré§seren,zoniet Catis
Oàn ;ammer. Vele soorten vogels z1in hier te bezÍehtigen--9.9,. de la'chende* Kookaburra, schittere46' gekleuide Bergpapegàaien, de Klokvogell d€:
twee rneter hoge
Struisvogelaótrtige Emoe,de slimne err lawaaierlge wit'
-Ga1ah,de
prachtlge Liervogel,Parkleten en vele andere
te Kaketoe,de
.soöiten voqels. Dan bezit Australiii natuurlÍik het meest'bekende dieren zoals ,0e Koala;de Kangeroe en zijn neefje de ldallaby;de Wonbat
en het wonderlíjkeiei.leggende schepsel met ziJn pels,eende§travel en
zwemvliezenrdat"VogelbeËdier heet.'Ook zijn ei in Australië Kamelen
(niet zo erg veel danrmaar ze zijn er toch maar) en dat voor-: ve1e,.
è"g* bàestàii zijn: ScÍruurmierenàïàr (Buidelrlier van West-AuötraliË);
Bufdelmuis;BuÍdélrat, (eet Hagedissen);Krokodillen ( t t );Ve1e soorten
haqedissen zoals de Baarddraak;Egenia;StinkhagedlS. met tanisstaarti
de zeer lcomiseho grappige Kraaghàgedis (l{raagdraak ) , een j arnmerli jk
verdwijnend Australisch Reptiel;de a1 veel besproken in.dit blad (zie
paginaiExPEDrTrELr:D oiIïsNAPr aag rlEN vRESELTJK- oNGELïIK! ) de varanen
óf-zoals z: j in Australj-ij worden genoemd,Guanna of Le'guaan:..Verder
vele soorteà slangen (ook gif tige);inse}:ten;vissen; spinnen._ (ook gif tige) en de Vleermqis. Australiii bezit de meeste soorten vleeruuizen
tei wereld.Sommige net 130 cm vleugelspan.De. reuzenfruitvleermuis,
de v1ie1;ende ,o"ïd* vaurpíer (aie dÏerti es eet ), de Vi svleermui s, c1e
Frultsapeter met snorkelbek zodat hij kan adenen tijdens de 1unch,
zijn er enkele van'de vele soorten Vleermuiz€rl.
Maàr wij gaan het hebben over de bekendste Australische dieren, zoals
KANGEROES;KOALAt$;§MOEtS en de Vogelbekdier. Natuurlijk a11es in het
kort en helaas zonder fotoÈateriaal (anders zou dit blad schrikharend
d.uur worden).Uiteraard hebben urij deze onderwerpen uit het Bibliothee1-;
gehaald van IIuize Hilkmann (Persburo) aan rle Merodelaan 26.
Maar voordat we de bekendste dieren g aan behandelen doen we eerst rle

ter

soo
KA ï0 believen kuRnen opri ehten,
kuiven die ze u
wat hen ondbrscheidt van de overi ge leden van de pàpegaaienf amil-1ic.
Er zLjn 16 soorten Kakatoes.De mee ste zijn wit en soumige hebben cok roze of bc, e1e tinten en gekleurde k uiven.Enkele Kakatoes àí jn zwart,rzoals
de Elrra r te kakatoe of palmkakatoe, die g eheel zwart i s op het onbrr
'
"r€:.derde stuk Toze huid van de wangen,n a.He t stuk naaki;e huid
wordt roorl
als
de Kakatoe boos of opge r.ronden i-s en het ziet blauw als. de vo ge1 ,ztch
onwel voeLt.De helm kaka toe of roo{kopkakatoe heeft een donk er gri.'! s 1i ch &am en e€n seharlakenr ode kuif,die op een toque lijkt.De rosd kakatoe
heeft 6en griJ ze rug ngr i j ze ondervle ugel § en een rozerode borst.
IIet is een indrukw ekken d gez icht om zwermen rosékakatoes in de lucht
te zj.en rondzr.renken, zodat de lcleuren rood en grLj s beurtelings opflikkeren.De naam Kaka.toe i.s vaarschi jnli.jk afsele id van de roep van devogels.
Het zi Jn bosbewone rsrmaar s0mmi g e worden aan getroffen in meer opÉn iano'schap. De valk par kiet bijvoorbee 1 d treft men aan in bossen langs de r.^raterlo pen enind eo F§N struiksteppe ( scrub ) van 'het Australische binnerr
land. Dek akatoe 1e id$ een zwervend bestaan en komen voor in troe pen
v&n eni. ge duizenden st uks.De troerp€O strij k en neer waar voedsel ,-)n water in overvloed aan weziE zijn.s I l{ach ts trekken ze zich teru s in net
bos on te slapenàDe zva?*ue Kakatoe slaapt apart:
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SPORTS sl{EET VERY BAD
(vervols van vorse pagina) fiAKAToE
iedere vogel heeft een roestop een hoge en bij voorkeure kale tak.
In tegenstelling tot cie meeste andere vogels verlaat de awarte kakatoe zijn roest pas als de zon al ta.melijk hooq aan Ce hetnel staat.
Dan verzamelen de vogels zich in een bepaalde boom en begroeten elkaar .Ze ri-chten hun hrrif op en buigen naar eJ-Icaar met uitgespreide
,rleugels en opqehevetr staart. Na.armat,e zieh meer kakatoes.''blj. hot
gezelschap voeqenrr,rorden de uogels meer opgewonden en vi:rloopt Ce
ceremonj-e intensiever.Ieder buígine ga.a.t gepaarf. met een 1uide, tweetonige roep;de tweede toon is schril en wordt lang aangehouden.Tenslotte maakt het luidruchtige qezelschap zich op om voedsel te zoehen,maar midden op oe dag aoekt het weer een teqen <le zon bese-hutte
p-La.ats op.A1s de nacht va1t, beqeeft de troep vogels zich'ter ruste .,
ïerwijl de troep voedse:l zcektrheeft in een boom in tle buurt É)en
schj.ldwacht post govat,die klaar staat om alarm te gsven al-s ereen
vijand nadert.Als hij vindt dat hij zijn plicht fieeft gedaan,vliegt
de schilwacht omlaag naar de t;:oep en pikt een andere kakatoe,die
clan de wacht overneemt.I)e kakatoe zijn populai.r ,omdat het goede
i:raters zodat meï:l deze qraag i-n e*n kooi hebben.Kal<ato+:s zijnniet
alleen om hun kleurige kleed i.n trek,'no"et ook om hun intelligentie
en hun vermogen geluiden na te bootsen.Evenals andere leden van de
papagaaifamillie kunnen ze allerlei woorde:: Ieren spreken en. dierengeluiden imiteren, zoals het tokken van kipoen en het blaff,en van
honden en ook wel mechanisehe gelui'J.en.Kunstjes,zoals buigen en handen schuddenrkunnen ze ook lerèn.Sommi,ge kunnen niet in eón normErle
woning gehouden worden,omrlat ze een oorverdovend gekrijs latenhoren.
De vo51c.r1s broeden in hol1e bornerr of. in holten in kliffen en rle naaktookkakatoes broeden sorns in holten in termietenheunels.De vogel-s bekledon de holte met bladeren en schilfers irout en leggen hierop de
ei-eren. Rosékakatoes halen soms de schors af "*ran de boom-waarin zè nestelen en zorgen %o dat er een ring van glad hout onder de nestelholte
komt te zitten.Het is mogelijk dat ze hj-erdoor voorkomen dat hageoissanhetnest kunnen bereiken.Er worden gewoonlijk & of i eierengelegd,
u/aarop beide partners ongeveer een maand lang broeden.De jongen worden'in de broedholte gevoed tot de vliegvlug zi-jn.Men heeft gezien
dat de valkparlci-et voor hij eFjrr poosje ging zitten broeflen op het
nest ;zj.jn veren nat maakte in een na'bi.j geleSen plas of rivj.Gr.Vermoedelijk blijft z,o Ce lueht in <le broedhr.rlte vochl,ig en koel tijdens

de uriddaghitte.

KOO KABURR A

of lachende Hans behoort tot de ijsvogelfamilli_e,rnaar
hij zlet er er vergelelcen net zijn schitterend Iekleurde familli;í;den grauhr uit.De beroemde natr:uronderzoeker John Could noemde heur in
13/r4 de grote bruÍne ijs,iogelsToch is geen enkele ijsvogel beter bekend zowel in zíjn varlerlanri a.ls in de geheie wereld en ook heeft
ggel ijvogel zoveó1 verschillend.e namen.Bi; veel Àustr*rliërs staathij
belrend onder het troetelr..aampje tJacllier. De la.chende kookaburtàezoals hij tegenwoordig meestal wordt genoemd in Australiö,is ruim 4.0cm
lang.Zijn kleed is wit rnet bruingóel,bruin an zwart gekl.èurd.De vogelb
heeft een gedrongen bouw en een grote zware snavel.Hij heeft eengiote
kop, loa1s gebruikelijk is in de famillie.De kookaburrii is r1e groolste
van t1e in bossen levende ij svogeis.Hij komt roor in Zuid-enOoÉt-Australie van Kaap York in het noorden tot het scheireiland Eyre en het eiland Kgngaroo in het zuiden.De vogel werd 1n 18-gB ingeuoerd in i{estAustralie en hij heeft zich daar in het zuidwesten gevestigd.In 1gO5
werd hij op Tasmanië inqevoerd en d,e vogels is daar nu ook*niet mser
weg-te d.gnket.Pe vogel valt het meest op door het geluiri dat hij maakt
Gould sehreef :rtHij staat opbij het aanbreken van de dag waarop hetbos
van zijn gorgelende labh;bij zonsondergang hóort **n hemweert.
we,ergalmt
-Verscheidene
natuuronderzoekers hebben sindsdièn §ewezen op de regelrnaat waarmee kookaburra izijn t schreeuw-, hu11- en lachconcert t geeft-Men
. :noemde hem klokvogel, tklok van de inboorlinqt en tklok van koLonistsnr,
- rmaar de meni.ngen lopea uiteen'over de tijd rlie de klok aangeeft.Sommíge Australièrs zeggen dat er bij zonsopgang en bij zonsondèrgang een,
concert gegeven wordt,ànderen dat de vogel bovendi-en ts middà.es-tehoren is 6n weer anCeren beweren dat het gàlach van de vogel op iód.er uutfl,
van de dag te horen zijn. xvervolg volgenCe pagina*
De Kookaburra

(vervolg van vorige pa;qina) ,(001{ABURP,ASP0E'TS SHEET VEY BAD
De lachende kookaburra eet al-1er1ei Cierli j k voedselrwaaronder I rot,e insekten, krabben, vissen, reptielen en vo ge1s. N iet alleen rooft hi 'l de nesten
leeg van vogë1s in de natuu.rrma.ar men zegt, dat hij ook cie kuik eas en.
jonge eendjes van ;de boerderi3'en yan - t. líi j stà a t'o ok' be k,e n,cl als ,een Slang.
endoder die slangen v.an maxi,niaal 75'.
lang aanval t. Hi j gri jpt ze vast
achter de kop en sleat ze bewusteloos of cioodt de slangen doo r ze mee
omhoo ó§ te nemen en ze dan te laten vallen.Het komt voor dat eni ge kookaburra I same werken om een rote
te cl od,en .
v qe
e
n een o§pa s s
e naa1]l,wan ZE KLCKVOE EL
produceren een geluid dat op dat, van een klolr lijkt.Het is een kleurijke
vogelrdie van boven roodbruin is en ven onderen wit.De vogel is iets,grotel - cian een 1i j ster en verwant aan ,le vliegenvangers.Sorirnige orni_thoiogen_?Lin e9ht91 van meningdat hfj met de klauwleràn verwant-is.De voqel
heeft een lichtgrijze lrop, een wi-t voorhoofd en een kuif van br.uinzruar..Ër
p unti 'ge veren.0ver zL jn borst loopt een breCe zwarte band.Het vrouwtjeis
d onke rder dan het n annetj e, en ze heeft een minder in het oo g spri-nÍïcnd e
kuif.Omdat de Australieche klohvo gel zo schuw isris er niet veel 0ve1.
z1- n gedrag belcnnd.De klokvo gel leeft in riroqe binnenlanden van Austra1i ei. tussen Ce rotsen 6n ook in struixen en bossen.Zi jri zang is evenw+l
bekend genoeg.Het beglnt met een o peenvolgin b.d ven een of meer korte Lonen,waarna het'tempo drie keer zo hocg wordt .D e 1aat ste toon lijkf,6pmerke1íjk veel op hen klok-of belachti §o eluicl.Zelfs dl s de' .klokt'ogel zïngl,
is z:-jn plaats moeilijk te bepalen, omrJ at zijn geluid opvallend vr;el we go
heeft van dat van een buiks preker.De eerste t«:nen z:-jn laag en klinken
al-sof ze uit de verte k omen.i'iaarmate het stemvolume toeneemt schi jnt ,de
vogel di chter: tri j te' ko men, totdat bij de laatste resonerende no ten cle vogel'vI ak boven het hoof d van de vraarneiler lijkt te zing+n.Toch zat Ce voge1 de gehele ti-jci op e en paar neter a.fstand in een bo om en was hÍj nir+t
v{rh z:.jn plaats gekomen.Het tinkelende geluid waarvan rie plaats niq:t te
bepalen isrken o p irriterende wij ze mi sleidenC werken .i4ensen die door het
Au.stralische bi nnenland heen reÍsden,bonden vaak klok jes om de nek van
hun paarden,opdat ze '1e dieren die rs nachts los graasden, rs oehtends gemakkèlijk konden terugvinden.Al
s de reizigers hun pa.arden bi j het begin
van de nieuwó dag zochtenrhoord en z,e het qeluid van de klok jes nu eerjs
hier en dan ueer veraf. Tenslott e me:'kten ze dat ze o p een Cwaalspoor 3ezet, werden. Het geluid van de klokvo gel werd doorde in boorlingen
beschouwri a.ls een on geluksteken, hoewel waarschijnlÍjk het soort pech dat
de reizi gers troË,hun hierbij niet voor ogen stond.
Zuid-.Australie en op Yasmaniii leven de €ïras p arki e PA RKIETE N In
tenrwaarvan de p rachtiqe turquoi sne de bekends
t e zi jn.
'Ze zi j n minder d an l0 cm lang en de helft daerv an ].s
is de staart.Ze zi jn rnee s + al groen, fil et blauri in de v1e ugels en 'sornsi in de
staart . Gewoonli j k vliegen z*: in troepjes van 6-8 rond maar vooral als de
zaden ri jpen kunnen ze in grote zwermen sainenkomen. fn , Nieur,r-Zeeland
op
enkele e 11a.nrien in het zuidwesten van de Stilöe 0eeaanrleven verwanti,:ensoor
ten,Er zLjn Australische grondparkieten net een korte en met een I ange
staart. De eerste wor den soms I swamp parrakeets | ( rooeras parkieten
genoend,
omdat ze o p bomsn in moerassen plegen t,e rusten.Ze zi jn te onders) cheiCen
a:ind e zwart-witte str eping van de staartveren.De 1an gstaartige grondparkieten zi-jn ongeveer 30 cm lrrngrwa&rvan de helft cle
taart is.De kLeur is
groenrhet voorhoofd i s oranje en het l-ichaam heeft zs wart
met gelu
De kortstaarti ge par:kieten z:-jn nachtdj-eren,die bi j zön sondergang banden.
schijn komen o m voedsel te zoeken.Ze zi jn tegenwoordi è§ zeldzaam enternenvoorvreest dht ze bezlg zi-jn uit te sterven Ook zijn er 1n Austra.liö PapcLqaal-en m aa r omdat wij het al hebben gehed. óver zr.jn lij kende soort' íe
kakatoo (a ie tot ile vele soorten papagaai enfamillie behoort ) geen
e.an da cht over de papegaaien.
De Emoe is klei.ner dan rle Afrikaanse str ui svogel
, TÍYOE
ma.ar groter dande nandoe (Amerikaanee st ruisvogbl).Zi jn hoost e bedrs a.gt
ongeveer 170 cm.De veren hebben een zeer o elij kmati ge, matbruin e kle:ur rlie
opde ko pen midden op de hals en de;rug d onkerder is, maar op de onde.rdel*n
eni gs zi NS
chter.De snavel is donker àcr ornkleurí9, de voet 1i cht bruinashtig;de na akt e gezichtsdelen zi jn bL,l.uwac htig grijs.Onder
al zi j verwanten
is
Enoe de saaiste.Bewe ging, houding, g edrag en aa?d zi.jn bij nhqrq eenvormag er dan bij, de an<lere str ui. svogel s . -vervolg volgende pagina/\
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Vervolg vori-ge Pe.gin r* EM0E
En zijn stemgeluid 1s al even onaantrek kelijk;het valt te vergelijvan een leken met dat van iernanrl di e op lage toon door het sponflat
van der
éen
we1
n
maar-is
vliege
niet
an
Emoe
k
ge ton sp reekt.Een
bestaan.
er
die
grootste vogelsoorten

fossiet
VOfi[LBEKDI E R een levend
t
tlevend
het merlqwaari.

fossiel ris
Het vogelbekdier, als het ware een
miljo*nel jaren geletijden,toen
ver
verleden
v&n
oïerblijfsel
'',dige
,Jeà c1e vogelÉ dn zoogdieren zich evolu*erden uit reptieJ-en.Tegenwoordiq aanvaàrden wij hèt vogelbekdiol als een ongewoon di-er dat enÍgsziís eigenaardig uit,ztet,maar het is niet moeil"ijï o' zich in te den' ken
welË een indruk het maakte op rle r,retensche.ppeliike wereld toen
hij voor f t eerst ont,deht w+r'd.Zo vreemd scheen dit dj.er,rlat een onderzoóker hem pararloxus noemderen hii was ook een paradox' met-zijn eendesnavel, beiraarcle zoogci.iervacht eÀ zwemvliezen tussen- zijn tenen
I{et vogelbekdier is eàn van de tvree A.ustralische eierlergende zooíidierenïhet andere is de miereneqel . IIet vogelbekCiet is on,geveer 60 cm
weegt--ongerrreer
iàrg, inclusie f zi jn 1 5 em lange beverachti gó staart, en fsnavelt
is een
2 kg ;cle mannetjes zijn wat zwaarder dan de yijfies.De
'gedoelige verlóngde Énuit,hii is zacht als leer,niet hoornig zoals vaak ,oi:,ot veronóersteld.Hoewel zijn uiterlijk bizar is,i-s het vogelbekrlÍer goed aangepast aan ziin amfibische levenswi jze.De poten. zijn
kort,de lenen dràgèn stejrkè nagels en zijn verbonden met zwemvLiezen.
De zwemvliezen a&n de voorpoten reiken tot voorbii de nagelsl ze kunnen
echter teruggevouuen worden, zoctat op het land de nagels vrijkomen om
het lopen tó*vergemakkelijken en te l.tunnen graven.Ilet oog en deo-pen ng
naar hèt binnenoór liggen aan weerskanten van de kop in een gleuf, die
,1an worden gesloten wànneBr het vogelbekdier onder water duikt.Er Ís
fleen uitr+enàig oor en het dier is dan ook onCer wa.ter doof en blind.
Jongen hebben tanoenrnaar cleze ziin bii het volwas§en dier vervangen
dooí hoornige ribbels.De clikke,losse huis maakt het tonvorniglichaam
van het vogötUekd,ier groter d.an het in werke:li-jkheid is.De vaeht bestaat uit eendichte iro11i-ge onrlervaeht en lange glazonde dekharen,
De kleur varj-eert van sÈpiabruin tot bijna zwart op de rusrterwijl de
buik zilverig isrmet hier en daar toze c:)ïI gele vlekken.Wiifies kunnen
worden herk'enó aa.n de meer opvallende roCe tint van hun vacht.Volwassen
mannetJes hebberr een holle spoor,verbonden met gifklierea'cp de- enkel
van beide achterpoten.Het gif hierult kan een nens flink zÍek maken,
naar is niet fatàal.Het vofieIb*kclier werd pas in 1796 ontdekt,bijna
200 iaar nadat de eerste ,àllobie (een neeiSe van tle kangerge) door
Euroleaan werrd aanschr.,uwd. DÍt is niet zo vreemdals het'op het eerste
óok nog - zóals het vogelbekdier - nachtdÍeren zijn.Ze komen uitsluitend
voor ii Oost-AustraliË en Tasuanitj,rri; kont vooi in elke zoetwaterst,room'van de ijskoud.e beken op 15OO mLte" hoogte tot d.e warme kustri-

vieren.Zoals zovele kl+ine aktieve rlieren heeft het vogelbekdier een
enorne eetlust en hij heeft Ïrlaa,rschijnlijk ilieer voeclsel. nodig dan e1k
ander zoogci.ier van oígeveer z:-in gewlcht:]{ii eet voornaÉeliik in de
vrcege umorgen en de late avond;hij leeft van kreeften'ïrormen en andere kleine wàterdieren.0m deze te vlnden port hij voortduren<l met zijn
snuít in de bodem en neemt tegelijkertijd modder en zand in;dat heeft
. hij blijkbaar nodig voor de vérteiing vàn het voedsel.0verclag rusthij
in een door hem zell uitgegraven ho1 in de oever,sfnachts konit hij te
'íoor:schijn om voedsel èe zoeken in de rnodder van de rivierbodem'De pa:
ring vindt in het water plaats,na een ingewikkeld ën ongeuoon paringsspel.FIet nannetje grijpt onder meer de staart van het wijfje en§auen
zr^Íemmen zLj dan-in eirkels rond.!Iet wijfje graaft in een oëver een
bochtig ingewikkeld hol van 7-1O'm, soms welzelfs 18m 1ang,30-lo1 em
on,ler de oppervlakte.Aan het eind ligt een nestkamerrbekleed metgras
(dat nat is) en bladeren.l{et wijfje sleept dat aan door haar staartom
een bund.eltje te slaan.Gewoonlijk-1egt zl-i tr+ee zachtschalige eieren
va.n 1-1à cm in doorsnede.Dikwijls plakkea deze aan elkaar,waardoor ze
- niet kunaen rollen;het natte gras en de bladeren voorkomen dat zeui-tditclrogen.Voordat ze zich terugtrekt on haar eieren t,e leggen,2weken
. '.ilil:de paringrblokkeert het wijfje de tunnel op gezette afstqnd met hoopjes aarde van 20cu dikrdie zij aanduwt met haar staa.rt. lö

vËt.völË vilr vclrfd. FnË{nl, vottEï,BËItDlEË
Ti j dens het ultkomen van de eleren verlaat zt1 het nest. zeldenrma.ar
te I kens wanneer ze het ,r.1e1 doetruorden de ver sperring,en H_è er opnieuw
t e1, naar het vogelg emaakt .Dit is vernoedel ij k een vercledigÍn gsma atrle b
j ke vi j anden, ofprEktisch
geen
natuurli
g
1
teg
enwoord
bekdier heeft
èen
dier t e pakken krijvaraan
toe
een
af
en
of
ap
schoon een t ijt slang
gen.Men ?,or7 hi eruit. kunnea afleiden. d.at er in vervlogen tlJden weI natuurl-ÍJ ke vl j' anden in voLdoende aantal bestonden en de aerden ver§perring en dus zo er noodzakelijk waren.Het j ong e vogelbek di er dat na 7-1 0
dagon uit tiet ei komt is nàakt en blind; zij n ogen gaan pas n& 11 weken
open.Na l, maanden is de zoogtÍJd afgelopen en gaat hi J het water in.
De moeder heeft g een tepelside uelk gutst gewoon ult do spleet j es in
haar onderbuikrwaar de door reen j ong,en wordt opgel ikt,Een voge 1 bekdier .is na 2à jaar volwassen en kan tenninste 10 j aar oud worden.Vroeger rrerd het vogelbekdler ,needogenl-oos gej aagd om ziju beverachtige
vachtrmaar hij j.s nu etreng, beschermd. Díkw ij 1s echter víndt hi j nog de
dood in de kooi.en van ij zerdraad, waarmee vis lrto rdt I evaogen.Kont een

vogelbekdier in zofn v a1 ,dan kan hij er niet meer ui t en verdrinktr omdat ,hij niet in staat i s lan g er dan 5 minuten onde r water te bl1 j V€l}.
Het inge voerde konljn ( waar h et nu een ware'plaag is) bedreigt d ë vOg€1 bekdi er op,een geh eel andere'rnanieriOp plaatsen waar koniJnen te
vee 1 gan gen én holen hebben ge graven kan het vogelbekdier zich niet
voo rtpl an ten:hi j heeft naagdel íjke g rond nodi- g voor zijn nest,g &ngen.
Ge1 ukki ta tiordt hi j nu goed bes chernd door de Au strali.sche over heid en
loopt on ks de sterk teruglopen aantallen gèen ge vaar uit te storven,
Een r.raan; dle wat haar fraaie lichaamsbouu ZWARI,
ZWAAN
en si errr,J Ee beweglngen betreft, niets of
weini g onderd oet voor de knobbelzwaan (aie in onze vijvers voorkomen)
is de Àustralische Zwarte Zwaan.Hi J is nagenoe ct helemaal bruinzwart
van kl eurrwaartegen het heldere wi t van de han d p enn.en en het grootste
deel d er a"ru penoen prachtig afsteekt. De grote v 1 eugeldekveren zL j n
prachtig g ehruld'. Hij is iets kleiner d,an d.e knobbelzlraan en kom t voor
in de tneren en rivieren van Zuld-Aust raLiii en TasnaniË.Zijn snavel is
rood van kleur wat schltterend afsteekt
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De koala is hÍaarschi jn1 ljk het meest geliefde dier in Australi €.
staat bekend als de Aus tral.ische teddybeer, ofschoon hi j wel een twaalftaL and.ere namen heeft. Afwisselend heeft nen b e4ge roe, ko elewong r r1ílïïragoen, buidelbeer, inlandse beer, karbor, euL]"awine , cola, koal a wombat en
Neu Holland.slöth genoerndt Vooral de laatste twee namen zlJn interessant.Í,ange tijd fre6ft men n.1. gedacht dat de koala het neöst verwant
was aan de ruoubat;hij"werd in ëen aparte famlLie-geplaatstrde Phasco
de wómbat,Nu deelt iren hen in Uij"aà piralaígerldae,de
lgtr!i{*e,naagt,
klïmbuideldieren. De gewoonte van de koala herj.nn.àren àan dÍó van cle

Lorl,ts en de luiaardsrtwee zeer verschíLlende diergroepenrdie zich ook
op-een tlage,slome manier bewegen.De koala ziet eruit àIs eenkleine
beerri-s 60 cm-hoog en bijna 15*kg zwaarrmet bosjes haar aan d,e oren,
klelne.ogen als rknoopjeit met eón vertlcale spieetvornige pupil eneen
vooruitstekende snuit.De staart is afwezlg op àen u eer körtà ronde stonp
rla.Hij heeft, een dikkerasgrijze vacht met-eeà bruine_tLnt op rugr'schou'dere en voorpoten,geelwit op het achterlijf en wlt op de'buikzijae.niS
heeft wangzaËken vóor het opslaan van voeóseI en de 'broedbuidel" uon t
""t
yiJ{Je }eeft de opening aan de achterkant*Al.le vier poten hebben grijphand.en.Aan de voorpot_e1 st,aan de eerste twee van do viSf tenen tegeno.
vear de rest,aan de-achterpoten is dit all.een het geval"met "àÀ-eérËte
teen.De tueede en de derdè teen aan d.e achterpotefr zi;n net-àftào.r v6rSloeid.De ^koa1a brengt bÍjna aI zIJn tijd dooi in de óonen en komt
slechts af en toe naàr heàeden om àarde-te likken - bliJkbaar voor e€n
pete19 spfjsvertertng - of ou langzàà, rr**r
andere boou te schuifelen.ÀIs
""o
hij
uit
een
boorn
gójaagdris
wordt
voornaanste.zors
zijn
om zo
^
nogellJk een andere te vinden,eij.n klimóen en zich in het'-alIer1lsnel
-'hoogste topje vast, te klemnen net ziJn sterke klauwen. (Z,.A';K.):\
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"i?+:fFagiea
Bi j het klimuen van een stam strekt hij zijn voorpoter,
ui t onder eën hoek van L5 $ " terwij 1 z:-jn achterpoten zj-c]n rechtonde T zijn lichaam beviuden.Hij klimt met een serie sprongetj es van 1 0
-15 cm onhooq.Overdag slaaot hij opgerold i-n de oksel van een tak;
hi j r,aat nooit in een ho1le boom ligeen. Koalars ztin niet argressief ,
ofschoon zij harde raspende geluiden kan inal<en,die volgens sommigen
doen denken aan het doorzagen van een plank; men beweer.t dat zij op de
reuzenkoeskoes na de luidruchtigste dj-eren in AustraliS zi-jn. Een
Koeskoes is een merkwaardig klimbuideldier,dat dikwijls voor een halfaap wordt aangezien. ' . s!.Idachtst'h&tmt de koaia naaÍ' de hoogste takkenom zijn exelusieve voedselte zoeken: de jonge loten van deeucalyptus, waarvan tvaalf soorten a1s voedsel- iri aair:rerking komen. Een koala
schijnt sterk naar euealyptus te ruiken;vc1gr:ns Bernharcl Grzinnek ruiken zij ïlaar hoestpastill-es. Verschill-ende koalarasson eten slechts bepaalde soorten eucalyptus. Koalats aan C* oostirust van Australiöeten
slechts bladeren \ran de gevlektt; en de suihereucalyptus, in Victoria
alleen de rode eucaltypus"Bovendien kunnen;zÍj niet elIe blaclerenvan
een gekozen boom eten,omCat in bepae,lde seiaoenen de oudere bladeren
en soms ook de jongere ai:-n de uiteinden vatl ri.e takken blaur,rzuuï -een
doCelijk gif - afscheiden"als erop gekauwd iorordt.Doordat steeds meer
eucalyptusbomen worden gev aJ,l kri j gen rlc koala t s het moeili j ker t ze zi jn
n.1. afhankelijk van hun ge sp ecialisee rd voeclsel-. llen v&n de moeilijkheden bÍj de pogingen ou dek oala. te redCen tioorr::iddel van reservaten,
i-s het .aanplanten van vcldoende bomen van rle juiste soort.Koalats
schÍjnen ook wel eens maretalt en andere planten tc hebben g.eeeten en
en een koala i-n gevangenschap heeft men zover gekregen, dat hij rnelk en
broo."1 naurmaar over het algerrecn kuni:en zi-j zonder cucalyptusbladeren
niet leven'
J0NG riJDRDr 0p DE RUG GTDRAGEN
Een andere moellijkheid bij het in standhoudcn van de koalatreren is
zijn langzame voortplanting. Geurooniíjli 1ee ft het dj.er al1een of j-n
ltleine,groepen.fn de voortplan-binqstijd vornt l:et mannetje een kleine
harem ( t ! ), Ate hi j tegen riva.ien vàrdeàÍ,v;t. D.. cLra.agi;i j it is 25-35 dagen
eT gewoonlijk wordt er slechts ddrr janq geboro-n,dat 2tm lang is en ca.
5à g weegt.Na' 6 maand.en Ís ztjn vaclit geiieel e,r:np1r:+eit,maa.r Ëi; blijft
nog eens 6 maanden bij zijn moeder ; j-n die ti"jd r,-oe::'L zij henr"niet'
meer ilee in haar bui<LelemeJar draap-.t hem on hailr- rltLï,Al-s'de zoogpdriode
is_afgelopen,vergaart het jong Ce eerste 'tijd zijn voerLsel door-gedeeltelijk-verteerd voedsel uit de daru va-n zj-jn rnoeder te eten.De jonge
koala is seksueel vr:lweLssen als hi j /- j aar ouci. i s irJe i<oala die i 1
- langst geleefd heeft; was 20 jaar ouC trijn oood"
MEED'GEI{L'ZE JACHT
.i,ïinder dan ee1 eeuw geleden r^ra.ren er nog r;iiljoenon koalatsrvooral in
0ost-Australiij.Nu zi jn er noíT slechts cluizenàen" Van 1gg7-Bg en voor
cLe tweede maal van 1900-19O3 heers-ben er onder hen epidernieËn,waarcloor
grote aantallen stierven.fn rlie tijC r,res l:et ook een tp,:pulairet sport
om koalar s uit de bomen te schieten,r,raa.rhij rncn dikwijisirog enige malen
moest schieten om l:et dj-er te doclen,dat onCer.-nussen tiàrtveischer"irend
schreeuwde.Dit schreeulren lec;k zo sterk op het geJ-uirl l./an men.selijke baby's dat dit voor <1e Ar.rstraLische na'LrirrrliefhebËerr+ een ::ecJen tr;móer
vormde om deze prakti-jken nadrukkeiijk te veroorr1elen. ;rltijs al z:.jn
koalars ten offer geval1en aen lrosbranclen €in landcntqinnin[,Bovendien
ontstond in het begin van de:e eeuw een bloeiende haidel in koalavellen,
omrlathun vaeht dik id en niet gauw s1i.jt.In 1908 werrjen in Sy,íneyalleen
al bijna 58.000 pelzen op c1e rnàrkt gebíacht.fn lgZO-21 werd ïotaàf van
2O5.679 verhandeld en in 1924 werCen er meer dan Zmi.ljoen geiJxpÀrteerd.
Toen werd einclelijk cie publieire opinie gemobiliseerd Ë.n ni,it fàngclaarna. werden pogingen in het i^rerh gestet* àe overlevenCe cl.ieren in ËtanA
te houden en te beschermen. AIs de jonge baby koala hongerr heeftbegint hij de anus te masseren,waaruit àan-een zàcht subtanf,ie wordt
afgeseheiden.Hij hoeft aIIeen maar rJe kop hruiten de buÍdc1,d.ie de
opening.aan de achterkant heeft,te steken en hij kan eten.i{oalf s rlrinken nietSz:-jn inheeuse na,am be.'Lekent tgeen wateír of ?niet drj_nlcert
Geloof ons maar dat Koalar:s de meest söhat,ti,gel dieren zijn.llij fruOOér2S
ze gr'qag. a.1s troeteldier meegenomeïr naar HolÍand
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De
br§ kende echtekang_oeroes zijn de grijze en de rode reuzekangoeroe. De gri j ze reuzenkangeroe lcan 1 r 80 n hoog worden, in uitzonderingsgevallen zeL f s meer dan 2 m. r Érr een gewicht van 90 kg bereiken .Zijn kop is
klein met 5cÍ rote oren, zi jn uoorpoten zi jn aeer klein, in ver.4 e1i j };ing met
de kraehti Ë gebouwde achterpoten ide maehti-ge staart 1s 1 , ?0 m lan,g. tJÈ
snuit is brQ haard tussen de neusgaten.De kleur van de vacht varieert,
maar is overwegend grij s met een r,ritte buik en wit op de poten €]n ;ran de
onderzijde van de staart. De grij ze retzenkangreroe leef,t in opsn bos .en
eet voornamelj.jk bladeren.lle rod e reuzenkangeroe heeft deze"lfde a.fmetj.ngen en bouw als de grij ze,maar he t mannet j e heeft een rode vecht, t,;,rwi j 1
die van het wi j fj e grij sblauw i p9 de snuit Ís minder behaard.ïn tege,nstelling tot Ce gr ij ze leeft hij o p rLe open vlakten.Hij graa.st meer.dr,rn hij
bladeren eet en leeft dikwijls i n kudden of groepen, meestal van cen tiental dieren. IJe 4? soorten kangoeroesrwallabies en hoomkargoeroes vorrïËn
samen een onderfamilie Macrdpodidae (marcopus = grootvoel),waartoc ooi,;
de muskuskangeroeratten en rle ka.ngeroeratten gerekend worden.Een ,:le:::ie
keagoeroesoortr is de bergkangneroe of wallaroe.Het is niet mogelijir oqi Blet
een paar'woorden het verschil aan te geven tussen een kangeroe en een
wallabíe;men zou kunnen zeggen dat de eerste doorgaans groter is dan de
laatste.Even niet:szeggend is iret feit dat cle aehte,rvoet van een kangoeroe altij.d :langer is dan 25 cm. De rode reuzenkangeroe korn't in geheci

Austra.l-ie voor,De grijze leeft voornamelijk in 0ost-AustraIie,ma-er cr
bestaan vijf ondersoortenrdie vroeger r+e1 als aparte soortenbeschreven
zijn: cle steppekangerroe uit het uiterste zuidwestenieen onderseort clie
r"ritsluitend op Kangoroe-eilanri. voorkorat;de Tasmaa"nse gri j ze reuzeniiangoeroe uit het noordoostenien tenslotte de zuidelijke grij ze reuzenka.ngeeröe uit het zuui-doosten.De wallaroe lecft tussen rotsen, voora.l il:
kuststreken.Hij heeft kortere en steviger achterpoten darr de bcitle aïldere soorten. r A1s een kangoeroe zich langzaam voortbeweegt,bijvoorbeeld bfj het eten, balanceert hij op zijn kleine voorpoten en de sterke
staartrterwi-j1 hij zi.jn grote achterpoten met een zwaai n&a.r vorcn t:c-.
weegt.Vervolgens brenqt hij voorpoten en staart omhoog in de twsecJe fa.se
van de beweging. Wanneer hijzích snel voortber,reegt,gebruikt hij ailt,en
beide' achterpoten,terwijl de staart bijna horizctnt,aal wordt gehouclen om
het evenwicht te ber,raren. 0p dezelfde mani-er spri-ngt hij over obstakels
heen,met sprongen van i.rel t meter ver,Doorgaairs brengt een spronl; h*rn
niet meer dan 1,50 m boven de gron.4-emaar ar zijn néLdingen van qrotr: kansoeroes dle omhej-nningen van 2,7O m hoog namen.Hun topsnelheS-d is nooÍt
zelce.rheid ,vastgesteld.Zij schi"jnen in s&aat te zijn een snelheiC van35{0km per u. te kunnen ontwikkelen over een afstand van 300 memear sommige
beweren dat zaj no,j snellerkunnen. Kangoeroes eten voornamelijk srnaehts
en rusten gedurende de daghitte.De rodereuzenkangoeroe isromdat hij
gra§,eetreen ernsti-ge concurtr€nt van de schapen geworden en a1s zodanig
nade.lig voor de eeonomie van AustraliË. Door het- scheppen van qr"aslan.."
den heeft de. inenp de:kengoeroe geholpen zj-ch te vernenigvuldi3en.0p
fijn beurt berooft de kangoeroe rie sehapen van hun voedsel waarvoor juist
grasland is aangelegdrni.et a1leen dcor zijn toenemende aantalrmaar clolr
door zijn manier van grazen.Schapen hebben slechts in de onderkaak snijtanden, terwijl in de bovenkaak een'bandkussentje aanr^re zig is.Kan4oeroe
hebben zowel 1n de oncler-alls in de bovenkaak àijtanOen,waarCoor zij het
gras veel korter grazen dan schapen.Soms sehi_jnen zti ookde wortels op
te graven.Ze kunnen lange tijd zonl,er waterrwaaruit rnen kan afleiden,
dat het oorspronkelijk woestilnOieren r,rarenrmaar voor watervoorzieningen zijn'voor schapenrnemen kangoeroes het grootste deel van rie voorraad voor hun rekening, a1s z1 j tenminste niet weggehourlen worden.
De reuzenkanqoeroe heeft cnu de buidelwolf van het vasteLand verdrr:ven is,
slecht s rseinig vi j a nd. en.I)e ingevoerde d.ingo naakt nog steeds we1 s-l-achtoffers, maar deze r,rordt afgeschoten zodta er eën f)tt esi.gnaleerd is. Het verdwij nen van cte natuurli, i lre vi j anden, het aanl-e ggen van grote graslandgebied en, erl het f eit dat d e kanqoeroe in staat is z ich bijna het gehele
j aar door voort te plantenrheeft een p ro bleem in het leven geroepen met
naae voor de schapenhouders j_n Austral 1e
-vervolg volqende pagina- OO HTYS BEE
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vervolq ,van vorqe pagina.
0nhei-ningen aanleggen rond rie gra olaaden, d ie dikr.ri j 1s honderden en.
zelfs Cui-zenden hectaren groot zÍjn, is kostbaàr,en kanqoeroes-àp
_..soms
-'"hebben
trucjes waardoor zii -onàer de oioireini ;; kunnen dr:org1ípp*n
K
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elke zwakke"plek.Daarom rold"r, er ka.ngoeroes afqe--;;;;;:ii*55I";uu"
y*Iqgl qDlneqen schapenfarms met e.*n iotaal oppórvlakte van ruim'6
ó.000 kmz ' 11n9.000 kangoeroes geschote n, en men àou het dubbele. aantal
noeten afschieten om àe landt-erijen vrij van lrangoeroes te houden.Een
tweede pfobleem is het feit C.at kangoeioes t s nathts wegen oversteken
i?n ílan in botsing komen met autors, naarbij aanzienlijkö schade orrtstaat en doden en gevonden vallen. JONGEIT-i{lET GROTEÍi DAN EEN B00M
De wljze waarop joíge kangoeroes worden seboren en Ín de buidel t;rerchtkomen,is eeuwenlang onderwerp van dÍcussie Eeweest.In 1959-6T
werd.en alle twijfels weggenonen,want totn werd het geboorteproees
van de rode reuzenkangoeroe gefilmd in de universitóit vanAïclaide.
O:r.Teveer 33 dagen na het paràn begint de moeder haar buidel schoon te
inaken, waarbij ze de'ze openhoudt met de voorpoten en de Oinnànzi3àe
schoonli-kt.Daarna neernt- zJ- j d9 t geboortehou,ling r aan, zittend op Ë'à U*sis va.n haar staart met de achter;ooten naar voren gericht.Ze fittver_
volqens-d-e-openi.ng van het ge,boorïekanaeri of cloací,De pasgeboren tràí_
.qo?ïog,bijna ?.** lang,komtte voorschijn net ,1e kop naar voren en
de vacht y1n z:-jn inoeder nret de klauwtjes aàn zijn voorpoten.
.grij-pt
Tn dit stadium uijr, zijn achterpoten zeer klein.ïn 3 minilten wuit tiri;
zich vj-a de yacht van zijn moeàer omhoog naar rle buidel,gaàt-nr*,
binnen en klemt een van cle vier.tepels in'z:-jn bek.Bij de gii;ru
z9n{angoeroe_verloopt de oqeborirte net zo,met"dlt versöfrif "daË Cat
"àu_
het
wijfj-e staande werpt met Oe staart recht achter zj-eh.De io"À* f.ànloe_
ooe,rlie vroeg }n zijn ,ontwiklceling geboren i.iordt,weegt *ï"0ö" aun een
qr?y U1; .{* geboorte.Hij bli.jft in ,íe bui,lel gedurenóe g maanden.fn.
welke tijd.zijn
gewieht'toenàent tot d:5kg._Zíin moeder blijft henrnog
zogon tot 6 maenden nadat
huidel ,*rlatón heeft;hij àui.rt rlan
-il_j cle
j-n
k_op
de
buidel
grijpt
en
een
tepel.OndertusseÍr i_s ei wearschijnj k a1 weer een. ni-euw j àng - qeboren, die in cle buidei verbli
li?\i?
j ft . D; rode
reuzellagg_gelgg-k?l_in
jaar
zotn
16
ouC worden.
-gevangensehap
SPECUTATIES OMTBE]:{T
GEEÖORTE
Het heeft lang qeduurd voordat de ware feiten aangaande rie geboorte
--'
gel kangoeroe_ onomstotelijk waren va.stgesteld..fn-1 62g leea'-Francoisvan.
Pelsart, een Hollandse kapJ tei.n, schripbieuk op de AUrófr.À..iià"àà" bij
de zuldwestkust van Australiö;1il r"i de e*rste die een jong ontdektó
in de buidel van een wallabiewi;ï;e.Hij - was van nening
dàt Ëet jongin
werd .Ook de iàhóernse bevclkin3 geloof d.e dat .In i 830
l:bestudeerde
_Pïid-1 . geboren
rllexander Coll-iee eerl seheepsarts, c1e"gËboorte ven een kan_
gocroe en toonde aan da.t het jong op C; normale
íenier gebolen werd
en zonder hulp zijn_weg zocht-naàr ite buidel.Va-n die tiíd af *uràen
ver*schillende speculaties geclaan: de riioeder ,àu-ir*[-pu=gËU";;rr'j;;g
d.e voorpoten of haar lippen opp.akker en in haar ï:uidel plaatsen,of
I"l jong
het
zou uit-de tepel oàïsprriiten.fn 1BB3 sàfràarae Sir Riehard'
Owen,eerl vernaard anatào:r, zieh' geheel aan ae-zi3àà
hen Aià,àeioor_
tien dat de moeder het jgnE
""n
lippen
in
de
buidet
pf**isiJ.f" f ege
Te!
{"?r_
echter heC L.Hope^aangetoónd
dat
Collià-gelijk
had.fn
1g13 schreefA.
Goerling. egn brief naitr ,J.e ,Western tÍail-'í in"perth ,"ulrirr"rri;
hoe_hij l*t jolq^zijn- r"reg zag_zoeken naar cle buldel zonder huipÉèràfrr"*f
van Ce
n.oeder. Pas i_n 19Zj echtei wer,J deze zienswijze
aanvaarcl,toen
dr.lI.T. Hornaday,dir*kteur v&n rle dierentuií ,ru.r,'i{u,
"1g"*à*"
Vo"tl ,1-;-;;;;orte
wearnam en treschreef . Tenslotl,e werci in 1g5g_60 het gehele
pro"Es'r*.r'
geboorte gefilmd door G. B. Sharmàn,
ltercfrint,p.pilton
9y
en M.
"1.-C.
Giark van de universiteit van i\delaide, waaratt"
à;-;;;';;;;-;J*u"à*
voor altijd was vastgesteld: het lijkt ons nu vanzelfsprekà"Oi
*{-** ïrot uover.van enige_clieren die in Australië
levenrui.teraard niet
a&.Ie dieren zijn behandel_d maar wel de meest bekencie
De omschrijvin[en van de clie::en hebben wij geha.aJ-d uittlaarvan.
de bibliotheek
van Persburo:Huize de Merode, Samensteiii"A, -È*ËË-Ëiiirmann.
*r++.*)+nx*.
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AIs U had gedaeht dat ci.e leden van de Expeditieteam de mees_t_e dagen
in Australíë niks hebben gedaan aan sport, moeten we lU vertellen Èrt
-{
dat ís
l-er we1 degelijk aan sport gedaan.Ook verd er"gezuoutsearwant
vanzelfsprekend in een warfii land maar er werd ook spo'rten gedaan wat
(-t
- ie in lilederland niet aan zou denken.lloewel....
Dit is dan ook een orgineel kangerceverhaal van een ware knudde sport-ï-man bij uitstek: Knuddeloog Ome Kees (wie anders).

rn

SKh/CSIHEN
van Sportblad

De redalctie

;i (SqUASh)

Kn udde j-s naar Australie
te b ewonCerenrilaàr ook het

gegaan n,iet alLeen
sPortgeb euren al-

kangeroes of koalars
L/1 om
daar hebben wij gevolgd. Zo ijn we naar Bugby geweest (zie elders in
dit nummer) en-hót is-inderd aad veel rnooier dan ons voetbal dat tegenwoordig geen bel aan is (zte bij Feyenoord.). Onze specialis bij uitstek Knud.ri.eloog Ome i(ees rJi-cr op- veló takken van sport uitbl inkt (o.a.
het openen van pisbaktrren etc . ) bezocht namens ons een Skwos ehha1,IIet
rD is geen hi:1 wíLar je '"litgebre iclt in kan kotsen, hoewèl . . . . He t is een
hele stomrne sport (vind Ome Kees benminste ) dat Swosciren ec ht iets om
op te kotsen. Je moet een ho k in waar drie dichte muren inz itten nn j e
r+ordt, öpgeslo'cen ilchter gIas. Dan krijg je een tennisrekket j e en een
C) balletje. De bedoeling Yan rt Skwoschen is om het balletje ( t eggn rla.t
blinde muur te slaan en j e te genstander inoet dat ook d.oen tegen cLerD zelfde muur! ! ) l'Iou, crtze sport j-eve man ging het ook proberen maar a1
heel gauu k:'eeg hij el: genoeg van en kondigde na afloop vdn het slaan
togen rle muurewaar je ontzet'b end moe en waim (p1us dorstig) van wordt,
dat dit zijn debr:ut l,tras ma.ar ook tevens zijn afscheid was i n een akèö lige
SKl,l0SCiIiiAL.
z,

C

snooker)

(
{, Op dezelfcle dag -du.s na het skrroschen- gi.ngen we een avondje snceke.
fD IIou' ja,onze specialist Knuddeloog Ome l(ees -dacht dat snoeké iets uret
- vissen te maken had,ci.us nam hij ztn vÍshengel op aeer logische wijze

SNOTKT

reElenen en ui-teraard gingOme Kees mee.Want dat is nog altij,J zi.jn
allergrootste hobby. i'tra. Àen paar glazen bier te probeien wai nou-de
goeie soort bier was i^rat hij graa§ 1ust.Men heeft in Australiö wel
=j
vijf
of zes verschillende soorten bier als het niet meer Ís.De ene
C- leek op
afwaswa,ter -cius niet zo lekker- maar na enige soorten lukte
6
toch
om de ju-.iste biersoort te vinden. N& een paar glazen bier
1-het
eouden de heren ineens qaan snoeken. Enfin Knuddeloog One l{ees pakte
zrn hengel en liep voorop de kroeg uit en hoorde achter zieh scÈreeuwen:r'Ome Kees wat doe je nr:u?rr tti{ou we gsan toch vissen op snoek?ttt
rrhÍelnee we gaan snoel:en op een tafelit,-Nou jarmet togenzin ging hij
weer de kroeg in en dacht kom dat veruelende gezinspel weer op tafel
van Junbo dat Hengelsport heet (weet u welrdan hebben vissen een ru4nummer en hebie je een hengel met een magneet). En on het dan Ínaar iïezellig te doen riep Ome Keàs uj-t:rrfk rvil"wel mee doen,als er tenminste
erbij te drj-nken is!rrNou d eb eqeleiders plus overj-se leden van de
PLAK riepen i.n koor:rrJa.nat llur 1íjktt (óók nerv) nn lIepen naer .:€rr GBorme qrote groene tafel dÍe k apo t was,want er zaten tagen de kante[ ï1rr.
flinke grote gaten in de ta fe1 . Het leek dus op eon blljarttafel die
verrot was en op cle tafel 1 age n vele verschillende soorten kleuren
ballen.Dus die rotzool gooide Ome Kees van tafel om het hengelsportspel op tafel te zetten en ging vervolgens zijn hengel gereerlmaken
terwijl de andererr een biljartkeu pakten.I\latuurlijk-snapte Ome Kees *r
geen l-or van. De and.ere figuren hadden al in tussen de bal]en van de
grond ?p geraapt en ze weer op tafel gelegd.ivíen begon met het stoten
tegen die ballen,nadat een pEar baIlen waien zoekgeraaktrdoordat cleze
Ín die gaten vielen,mosht Ome Kees ook gaan stoteà.Hi; pakte ztnhenqel
maar die brak in'tweeijn.Eniee helpers wàren toen zo viièndelijk omhem
?1 yit-!* leggen' dat bij dit spel dat snoeke heet geen hengel voór nodie
Jrheeft
maar een doodnormale biljartkeu. -vervolg"volgendè pagÍna,

, .:

(:'!

vervolË, vaïl ','crÍge Flagine S;'J0EKEDe beCoeling vantt spel is on de ballen in die gatcn tc stoten.
Nou,dat lukte Kriudrleloog Ome Kees natuurlj-jk niet en daarmee was
het zijn debuut al-s snoeker en tevcns ztn af scireid als snoecketr..

TJITBLINKER

.IN HIISTN

Dr: enige sport waarin ï(nuddeloog Ome Kees vaak de groo tste uitbl-inksr
in is,dat is het heÍeen vail de glazen bier,me.ar ook hi j wou wel eens
wat anders (omdat je; van bier driniren te veel tle weg irl oet vï'agen na&r
ecn dichtbijzij,ncie toilet" In Llerr ver land br:rlacht hij dan orink ik
rraar 'iJens Port r,rant dat zien ze in i{eder-Land toc}i niet
Do i:i:rste
glazon Port beviel heri: dan ook ui-tstekend,mzra"r op een a"vond-nachtirorgan viel het hopeloos ui-t de hand. De lazen i+erci.en ieder Li:eer
rÍïaar weer vol geschonken,cmdat kijlrgla.s voi moe "t z:.jn..lTu horen wij
U zeàgen dat ziet er gezond- uit"..naar bi j 0me I(ees wes' het srmor
geils niet zo gezond meer.. .. l,{aar' .roorcla. dit Za Yer wa§ r,rerd het
docr cJe glazen Port een gezellige boeL í]e t vr:e1 ;rmusement. tlii dee
overaT aan mee : docrgevertj e op r1.e snelle t oer (1ra;rrtspef);dóË met
het optreden met ztn Aei:teiin*dtl -Canpe:.dr lraa a tj* Piet,onder de :[
artiestennaam varr Duo n,i-bie:. of zoals zi j O,:k r+o::den genoemcl Duo
Jut & Juul met het vertoll<en v&n d.) veie (n, eezi ng)fiedcren dÍe bin
nenkort worden uitgebracht op een s::eci-al à Itrlrre e llSon s from Austr ;F_l
lia Li.ve Jut & Juul rr die vro--iit ul'Lgegevpn Ju
iinudde l_ abel in A us-1
tralië en in Europa dcor:tínu.Cc1e {iràm- (,:c': hi;
at e chilppi j e:: van
blo"d.).Ook komt er een anCer Eloee ui"[ cLie a ls t i tel ]rri j 3 t, van;
ItDe verschrikkelijke gezoirqer -i-ietJercn va. n zang - ergeni- s u o: Ddbi
Jut & J'uul.Van .deze Elnee -ilie hoge og eng aaÈ gooíen als de r,rinst
gedraa,ide en verkochte p1*at - r^Íoi:d.t o olt * en speciale Disco-Maxi §inse1 uitgebracht,Cat aIs titeil lcrij gtv a.n:Aàtoon die haalt van a1
-.,e
les uÍt...Ja dat is Antoon tr,"e ou (zie tel< s
Ook zal het wonderschone Iled van Vah :S ( orginal uitg;ebrach-i; en ver- Ë
tolkt) ttHi$ is een .0nder.ul i. zt j is e en ?i onde b:"ok... en LalalalaLa fD
Laialalalala LalalalalÏ,Aalrillaaa enz. §en ii.i s co maxi singel over Antoonromdat zie jongerr za ongeJ.i.rki<:-e j- D-Tir j-j" Di'e.steertie het oïn ëen
L i nk e rmo t e rh r:r,r e d e lux e t o ;r o f a bu :i t en s p i e i.-.^_-!
ua Lc s-i open (irij wcu hem gewoon even bÍj stellen. . . " Teven,s is ie alle s ínstarrt wat maar neqatief ,is "Een ware knuriclefiguur clus die zo d aLu ci-fertrof ee zatr kunnen winnen en daar zijn wat iied j tis opge maalr t! D eze irnudi:iefiguur zou een
brr:ert j e kunnei: tre z eil vaïl Knudcl eJ-oo g One I{c.:s. , . G0§sie Possie !
6tK OELDT SÏE E'í"ZAKI([NI \iA N i(AN[0[FiOtS
Hebben Kang eroes in hun steekzakkcn een koelin voc,r d e fleesen of fi)
bliitki e sBi er.0p de e VïEIP,{ Wafen f,fi. j veor ns.n-:' Ai.iÈr ilrali e g$gaan.
Toe'n Knuddeloog 0me Kees eenmaal eeR k.lngero e zag iirol.l hij ztn flessie bier in rie buidel sto ppen van het clier.l'í a een uurtje wou hi j
het eruÍ t ha1en, pal<te zii n glas en d acht:.]-ekker nli een kcuwe
k1 ets !
it{aar hot werd een grote teleurstelling, hi j palitc C.e flessíe uit de
buidel van de kang eroe e:1 mer];-f;e da't, ie nu lee r.uas so dz'onicerr . ïnderdaad doordat in die buidei e+rn itleinc :'i-ari gero est J e beri'ond
riie ztn
bier had op6ledronl<en. . . . liu r,,.ete n lrc no a ni-et () Íl Ce flesrsíes of
blikkies bier in een buirlel- r,raï: een k angeroe ( nO€m }re:t {, S1^IOOn mAAf
steekzakken ) kcel- b1i. j verr z orlat r.re no g eens teru gm oet en naar Australi- è. Knuddeloog 0mó Kees en de res t van het e xpe cliti-ei;ea;n
best wi.llen. . . liever vandaa g nog ri*n morgen ! V oorda'b U naarzulIen
ons
g,à at schrijven waarin U ,zal vragen of l{nuddelocr r; 0rae [iees
knaad was
to en hi j bemerkte clat $en kl
e lranqe roetj e zt".n bier had opgedronken: KI ein beetje weJ... e r. §
à'+Éxà+ Wilt u meer
we ten over. rJe kangeroes ikoalars en €rnCeï.e dieren
van Australiij fret staat i-n het korï beschrcven in Cit speeiale
nu&Íier van SP0RTS qHPttT. yeïy BAD,- enige pagi.nars verd.er.ffàiaas ["""-foto I s elbl j omdat ciit .tà kosttraar''isr. hicl vÈrseiri"ini er binnentrrort
een , speciale Aus bralj-e KIJKBOEK ( sleehts óón exe,,:p]_aar) die ook
wordt
uitgegven Èg_ol SportblaC KnuCcli: met meOewerir:i"ng vrrïr de foto_
graveri: Antoon Hi_lkmann
en piet Bingens. lte.nneer ,leÏe À"*t*"iia.
-a\
Kijkboek verschijaf, is nog niet Aekeia"J(-tí*-x-*! -tt
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JOK[S SAVOURY
mopfien ge tcpt PTKANI6E

C R ACK

r+f; TSAMENSTELLI}TG EN PRESENTATTE (CONTPOSitiON ANd. PTCSCNT) TIVUNNNLO'G
OME KEES*r*x-t+.Voor inzendiagen naar di-t adres: Sport,blad Knudde iilcor:eir

Getapt;de $erodelaan 2692985 BD Ridderkerk-The Netherlands of Sportbl.
iinudàe irÍoppen Gc:tapt Holec Suri Slifujcerveer;Postbus 50;2980 AB H,idtterkerk'(tet<.Centr.).u lioppen gelieve schriftelijk inzenden!l!!!!!!!!:x-.
].{at kri j gt men Erl*q je een Kangeroe kruist net een ÏJsbeer??? Een bc,ntj as met steekzaklsll.r"r**. IÍu gaan we verc1er met moppen getapt op rt
randj e, o p t t )<antje 'nret haha -1 euke -ogenblikken. xx.Dirk reisde eerste
klasse e n. ha,d <iqarom een slaapeoupé hel-eme-al zoov zichzelf .Hij stonil:-r:
d.e gang noq een sigaretje te roiien,toen een aardig vrouwtje naast lien
kwam sta,an.Ze pra.atten waÈ ën na *en poosje vroeg DirkirrBen je getrouwC?
rÍJa,rr zei ze,rren jij?rt trJarik ook, gaf hij toe.Heb je zi,n om bÍj nij in
de coupé een glaàsje te drj-nken?rr Dat voórstel stoàd haar ruel aan en
even Iàter za,t,en,zé geze11Íg te pimpelen.ïan het één kwa.ra het e.ndere on
na een uur of ruat lagen ze samen heerlijk in Dirkrs eerste klasse-bed.
' Plotseling kwani de condukteur binnen en hij keek het stel verbaascl aan
stelde hen gauw gerrlst:rrHet is goed,hoor,condueteur trre zijn
Unruaar Dirk rrx-,tr+.Meisje:'tlrrlat
getrouwd!
zi)n. mannen stom! Ze hebben twee ba1len die
f, f
f,f niet stuiteren en een stok die neestal slap is.rr Jongen:ÍrOh ja?? En wat
jij? Een poesje cat nooit de boon: inklimt.rr'}+t(-t+. FÍoeder tègenvader:
5{freb
- ttOp
school hoorde hij over cle bijtjes É)n zo.Daarna heeft hij rt met,:en
Lubijenkorf geprobeerdi rrv§'xx-.Hij :?lRook je na sexuele gemeensehap?tr ZÍj or?Ik
heb nooit gekeken.rrxxx.trWie w&s die riame die net bij
§weet het niet,i-k
rrDat was geen d.ame,d.at was de dochter van mijn schoeninoeder.rr
was?tr
§j"
- *t+*.Is sex niet lets wonderbaarlijks? Het geeft niet Lraar een kerel
1,..'heengaaLrwaar ter wereld ookrin welk land ilan ookrwelke taal Can ook,
een meisje vindt die palt...dan klÍkt het.*aE*.[6n c]ronl,;rn
§maar als.hij
vrour+
in bed inet een anderrzegt de -rlronken iuan tegen de
zÍjn
§*?o.z,ag
is ons enige beci e.i
Jminnaar van de vrouw;rrKan het niet wat vlugger? Dit
e

heb slaapltrxxx.TèÍl liep de Italiaa.nse ijssalon binnen en vroeg'aal
^!<jii, mÉrn
achtèr de toonbank.t'Is uw ijs puur ón zuiver?lr ttZo puur ei zuiver
Ra*
§uIs de rireisjeo van nw ri.romenrrrzei- de ijsboer. lrGeef me dan maar ";enpakiron
{k* kauwgum.r?rÍ')+x'.Liefde begint gekromri op een bank en eindigt vocr
jc,n{e
loodgieter
de
voor
het
eerst
het
van
bed
zijn
\Éruchtbank.*,+*,Toen
bruid instapt,e,zei zj-j:rf Ik hoop,dat je voor deze ene keer je ger*edschap
.,nj-et buiten i-n de auto hebt laten liggen.llnrírÍ.Toch is er een grcot veï'1., schil tussen een klei-n stacije en een dorp.fn een klein stadje vrasen de
§mensen zieh harCop af ,of Ce man van Ce vrouhr ook de vader van haar babv
§fqrIn een d.orp weten ze Cat al1ang.*ríx.Hij had een geweldig'meisje,.Jat
§flo.l- was op $chalien.0p een avond voel-de hij zich verschrikkelijk en kw4r,,
ffwa.nkel-end haar flatje binnen.Ilij voelde zicln zo rot,dat hij niet eens
Ëdu kracht ha.d zijn toren op te zett,en.***.Er is een nieuw pocket-tel-e§"f si-etoestelletje op de markt.Jejekunt het in een broekza.k wegstoupe;,.
r1e antënne moet laten.l+r+*.Een Br.aban.-!(,ivíaar ze zeggen er niet bij wa.ar
\der was op voettoeht do«rr de noordelijke provincies to*n de roep van de
--natuur te voelen was.ili,j liep naar een oude man toe,die rlaar op een bar:k
het park z'?^t en vroeq hem of er een urinoir was in Cat plaatsj,r+. De
Éi.
--oude
man zei:trlk heb wel eens van een ltrri Kel1er gehoordrmaar van,:')en
Waar...?
I'iee.... Vra.agt u het maar eens op het politiebureari.iit+or"l,
§Uri
de
Brabander. rrNou, tt r"ei de ander. ItJe loopt recht door, onge§dat?ftvroeq
een
driehonde:rrl
meter en dan is het aan je rechter hand..Je kunt,het
Jveer
missen,het
niet
is recht tegenover het openbaar toilet.rrx*à'r!à.!'ií-x.
llgewoon gebeurd
er in het I{o11ywood Bowli-ngcentrum een vreselijk «:n ieiu}r,
§LaatstTe11;r SavaLas
(van Koyak) zi-ch bukte.-om cle veters van z:-jn scËoenen
,ltoeu te mríken en een
ander bezoeker twee vingers in zijn neusgaten stak.
llvast
vonii
man
vrouw
ztjn
in bed met zijn bdste vrienà.trHoor-een tiier,rt
fr,xxx.ru
de
eehtgenooÈ,rrEn
wat rlenk je-we1,ri.at jullie aan het iloerr
§sehreeuwde
.g1ijn?rr ttZte je,we1 ,tt zei de vrouw tegen de man boven haarrt,fk zei je to_ch
g{'datier stor,'r wasrr*x*.Dit was dan weer moppen qetapt opeen pi}cante.Coer:.}3
L______

Berichten,,aan Australie
hier enkele berichten voor de
ié--

rlede namens enkele per sonen voLsen
fustrali ers die ac hter b1 evert.
"'tjet weer in I'lederland; Sonis reg en (rueestaf

) ;Soms Zon (niet* alti jd).
hier
iets duurder.
Port is
lielt 1s L ente in Nederland.
*.
gO
7,tn
sleute thange r nog. x
heeft
ïedereen
Diaf s voor
% g el-ukt.
à' Verder a.11es go aÀ lt De hand.doeken zíin verdeeld tx Hi er zijn geen rrl
Goanna t s ( gro te hag edissen ),Koalat s en Kang eroes.*. Piano vers 1 eten
op het stu kv an Tri ci-a. *. AZ Alkmaar i s kampi oen. *.We zi jn uit o ezongen. rÍ. Het getd is nog altijd api .De Premiere van de Diashow 1 l_ ED
Sportbla.rÍ Knudde.*. De Diasleeen
:toals di-e hoort met a1s spo ri§
{
t s vielen op de g:: ond! *.Jullie
*.
A
e
11
die
vielen va.n een tafeltj e.
mog en driemaal raden wie da t deerlí xx{-.J4. we horen jul1ie a1 zingen:
Ja d.aí Ís Antoon weer! ! !'í. Juist ja het klopt ermaar het was sneu! !x
!.Iant ilij en Piet zijn dage n bezig ger+eest om de diafs o p volgorde te
zette,IE.. . . * . IIe t rrias daarom logi s ch da t Antoon het nie t 1 euk vond.*.
Z.
Du' rest wel,die kwamen niet meer bij va.n het lachen ...*.Toch hebben
*.Deze diashow
lre enoten van de Premiere van de Di:rshow Australie.
rn
x-.Er
zi jn ooli dia I s ge gaat in vele Nederlandsa Bioskopen dra.aien.
narrkt van Kan geroes!x En KoalarsÀ'.Goanna met Lida erbij en clan kan
zien hoe 1 ief clat beest was ! 't.Keessie wordt op ztrt we rk voortdurend
=
ippie g enoemd !x. Het is heue llaar ri"at wij ju11íe erg ilissen. /".l,Jiet
een
alleen met het eten *, zingen, door tr evertj e maar vooral me t ztfl allen
glaasj o te drinken ! . Feyenoord k orat nog altijd uit Fl,ot terdam. x. l{aar
l
het qaaL niet zo bes t met deze ploeg daarom s chenken r.ue verder geen
aandacht aan Fey enoo rd.*.I{ow do you do?x.Thank you inet ons very goed Cf,I
en dat is rt bel angrij kste !*.Keessie i-s voorle derde ul aal gezakt
C)
voor àtn rijbewijs. x.i'{aar l-s s elukkig van zij n verkoudheid af ! * EÀï
belangrij ker . x. Da t hoesten lctan irea rschijnlijk toch van
dat is toch
,de Port ! *. Ho e is het rnet I rene en de baby?)t.Bi l'{el komt er wser eeerF
brie rn
tj e bij I *'.Die postbod.es <íó k ! r+. Steken elke brie soms in de goede
venbr:s!! !!'*.Tot de.goedé of der,JrI'eL drr msn-,Ber:t ià,'Postbod.elt. *",' l-' ; Z.
Dem azzel en de. groeten aan íedereen : cle Kangeroe ;Koa1a ; schapen ;piano ; \
i
l. ana rj-e Pietj e;poes;icat; 51i m ;Spinnerr ;Goannaicle barkeep ers i kampinghouY'.Maar
oo k aan de
ders ;wi j nfabri-kanten ; Fotle Shops chef s;enzevoort.
lt
we niet omda t dez-r allernaal nlet
ehele familie aldaar.x.l{amen rloemen
op papier kunnen worde n getyp t . x. Dus : Co cky (tante ) ;Yes (0om );Peter;
Ker ry; i/iergaret i Hermarr 1{i11iam ; Irene ; Baby ;i'{aureen en natuurlijk onze
D^+
r-.lu ri-cia met haar vriendinnen,*. iYou ciaggiïg, Good Byel!!!x.Hoi!*.
ïot zaver de berichten voor Aust ralische lezers van S ortblari Knudcl.e. --l
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buidel
in gevecht me.t een kangoeroe,o,m te:zien of
rrrel koel ,r.É vooï het opslaan van bieË.fx.GEl-J00íiD;VreéeliJke geluiden van
0me Kees to-en .de kan-g-oeroe dit niet toe liet.it)ti*'.GtZIEI\, : !Leguaan op eerl
trrss,rilaar
+30cm vàn expeditielid.,$.GEH0ORD:Dat' dit vr'eselijk qevàarIij(
lt
je
3n
bicr
kees
laat'bler
alleslx*re.GEZïEI!:0me
fo,t.o
een
doe
voor
Ja,
gaat zic h te buiten aan Port.iÍ't.GIHCI0RD:Dat is best lekker!x.GEZÏtN:De
vol gende ,dag uàs' het ctr,r'b Oéuier of Jut & Juul niet om aan te zien.l+í:'ir til;s
Nosi.t me.ei al.kohol .)'*.GEZIET\l.; Zelfde auond. Duo Jut& Juu} aen de alx. GEHOORD:
kohol, di t rnaa.l urÍjnr'+t*)t.GEZIfN:KnudcleJ.oog doet aan sport!l (Lees hiernuer
I t lziJn ver slag) verCer ook deze maal niet om aan, te zien ! **.6EH00RD: Hi- j .is
l-t-j een hondenlul .,xx*.GEH00RD: Uit vele keIen.*lÍ/r.00K GEll00R0: Zi j is ilc.rfl
hondentirok.xx;'('.GEZIET!: Feíeeen los gnschoten uratertank.*xx.GEZÏÉiri :tr1,r keCN potte
Iinkerbuitenspiege1
. rt*+Í.GEZIEN I ËÉn ka.potte i jskast.*xx-.Gh-ZIEr\:Eón
;kodjE.,;íx*.GEZIEN
:Drank ovex de tafelkleed.à+##.GEH0DRD:,0o1'zaak,..
kapot'
..
. ;'*"Antoon ! ,(*+l .GEH00RD: Hij is qeboren ,veor de - qech ( ach iemand rncet het
t1l toch zi jn ). GELEZEN: Zil juisi ontuangen een brief 'ïit Australië.{ÍiL..Ll[L[ZEN:0p gmei j.1. kregen ïrene en iril1Íam een zoon!!!xxlt.GELEZEíil:lie notilii I Ínen het: Anthony John, dus toch ruel een beet je naar Antoon. (0nbeqri jpe,,jT Iijk dat het naar deze figuur heet. -rÉd. -). *xtt. GILEZEN: Antony John is
een flinke jonqen uroog bij de geboorte:,1fJ ponr:l (!!!) en hij u,AS 63 .m
Een flink ventje met een mooi kopjË met donker haar.x*.
(3 langr*xlt.GELEZEN:
GELEZEN:wlet mor:der en kind qaat het uitstekend!!*.GELEZE\l : ook uit die
brief : Proostrik z:-t jou..gIas met Port maar leeg te drin.hen,Kees.)Íx:'Í.
GE'LEZEN; 00K in AustràliË-zijn er allemaal slecÉte schri.jÉers!!,+xx'.DAAfl0lvl
Zouden zij zo kunnen rrrerken voor Sportblad Knudde een uraardeloos blad
:í met uaardeloze schrijvers! ! ! xxl{.GEZIIN: Vrouulelijklid van expeditie verKoald rs. *xEEZI EN : Knuddeloog toc h nog in Hatuaai stenrming . '**l{I.'-Í,
Z. troeteldeEoncert
van J ut & Juul afgelast u egens Portziekte.;(xxr IEZIEN :
Jut
Juulr.,.....
&
kot,smisseli j k I xx)r. GEZI titl : 0orzaak.. . . de autobestuur-GELEZEN:
der.tiJie ook ueer? Juist ja, . . . A n .. . !*xxGEH00RD:Lekkere stevige meiden
die tbree Sisters (berqen r -red. - i . xlr*GEH00RD: Gee f mi j maar LUV en BABE
of de Dolly Dots dat zijn er maar liefst zes heerli jke meiden ! ! ! t"|tx-;É)ít.1r
daar?* xx.G EZïEí!:Hangt 2 mtr uan plek des
GEH00RD: lríat doet die toiletrol
je
[4oest
onheils.t(x*.GfiJO0RD:
a]s
een kang oeroe je ureet urel af uegen . x*|r,
-.
.
FCf HCIORD z Zullen de meisjes j* missen Ome K ees?*x. GFH00RD:lk hoop h6,:l ! ! t"x.
ldaar zijn de app.e1s.r+x*.GEH00RD E N, GIZIEN: 0p de U.C.!:{+t.G[ZI[N:
UASTE
voor lut& Jutil, achter de barr.d ezelfde glas vijf uleken lang en
stek
-GEH00RD:
Camper. tÍx-x. GEZf Efil : drie expedi tieleden dalen af van een aaterde
,I t .achterin
lrol .Resultaat:Nat
Ífrx. GIZIEtJ: 0me kees hacl dat van Le voren al gezien í:'n
\íging niet mee!x'xr'5ElB0Rh' Ik rrlist niet da t. ie zo slim uas??x*. GELIZEi\l :
had U allemaal ni?t h6leven lezen.x*)(. GE:-l00RD;Binnenkort kunt '-r dE
-:Dit
Javonturen van de expeditie Australiö óót< zien ! r *)ír(, GEH00HD:De Ciasi:ries
gaat in 35 bioscopen iö prerniere.+r*r{ .GEHtl 0RD: Uoorzien van zang ijn nruzi,;lt
Jut & Juul . triÉ*. EEHB0RD:
Dit onder prod uctie van KNUDDE [Yl0UIIS ! ;É)$r"<iÍ)íài.
- van
'de
GEZIEN: de premiere uan
diashorrl in de iï erode Hilktheater . rtN*, GEFl00Rl-.t :
qrQmet enige reklarnegotjes o.a.o'van een ri.j schoolhouder. xr(* ,GEZIEÍ\ I i\loq ne t
>-voor de echte pauze irlerd een kleine pauze ingelast er uerd niet aller:n
geschonken mgar er urerd ook ge1 achen! ! !++xx. De filmoperat,or
ítJAntoon
. ,glazen in
liet de diasleeen vallen uan de ta f el . xxx, RGEZIEN 3 resultaat al.Lr,T Oia t s,, rjoor elkaa:: .x x')* .GIH00RD ; Piet en Ant oon u,as er dagen mee beziE gEia I s opvolgorde te zetten. x)+ '* .GEZIEN: AIle moeite u00r niks
-1 uleest 0m d ed
;tn
e diashotr ule rd neg leukerr'ria nt nu stonden vele dia t s r:p zt
!g"runsf,.;r)t
zo r:lant za zagen Jut .X Juul
9top.***.GE 7.rr. N; (maar ook gehoord): Dit m oest
f-ae uerelcJ na" enige glazen Port: de uereld :op ztn kop!!**,*,Dit is hntí1ntt??à§+r-ïí*rx.l+
de ,;van het
eciale Australiö EdÍtic. G00 D BYE. Nou dagg
GEZIEN;
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