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portblad Knudde Ni euwsdiensL
stond
s i n een VIiIEI,IDS CHAPP fLI,IKE,./T
vol over de
en l'c iNETZ 1CI t,t0.
D,S?RIJ D tussen
i s er in die af eelopen
|'c K A.J 1,uu'i
vele perso nen overuhet
dBq
en
heel
t"
wa
ge beuren. Sp ortblad
a fqep raa t doo
r
efs de boo sdoeners en hie
Knu dle za g een
kwartet s pelers
waren de meeste menin
het gebour en aans cho u wd en rmee
n
van
Ee
person en die
het volkom en mee
r+e slechts ó en zondebok
aa ndesc handp aal eens. ?oc h denken een paar dat
PLEYT. Dit, is b esl-ist
hebben
wi
11
en
naselen:
illii^ST
hadden in d 1e wed s tr ij niet waar hrAn t ook de tw€e spel ers
d hun voetbalve rstand totaa
van Fc K an toor DX
gehele werlstr ijd be
1ve
rloren
ziq.
en waren de
eerst vof gende duel yan Die twee soe I ers waren tt"ou wens afwezi
sbl j de
rahy enW im van Bru ggen Fc Kantoor'er n daarmee bek ennen
deze
) duidelijk
hun schr.rlri. T evens bezi twee ( Sj aak Bi menta 1a tei t r.ran t ZL
liet
en hun p1
J
s teek. I,lu had Bi
ten van Fc Kantoort Len zt geen
rahy eeIl da na he ot eggeno
lelijk
qemaakt te genover
on s trerl en duelde
af werei dkundiq in
de
ne
dia da t ie ni. et meer lnee
betenavoetbal en 'v,lim van Bru gsen
zou
doen
l-n het E 0 V-Zaaf_
doet ( z eker wat z,tn maatj
geval is he t toch 1{1 r s
e zegt
van deze twee o n) niet
In ieder
nen maar om dat voor
otnnen
d
goed
e
lijn
dan is Fc Ke ntoor de dupete doen 1ij kt ons een beetie tev en te versch
er gaan . i/an t
van.
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- DE DWARSLIGGERS rra s een ge1lj k
de wedstriJ d in een aan tr ekkellj ke
gop het score bortl bracht: 4-4. Scorenverduel wa t dan ook de Juiste uitsla
1 /t; 2-2 Lao KanPi 2'3 Leo KamP;
looc : 0-1 Leo KamP;1 - 1 nummer 10; 2-1 nummerJos
Boogaard. Inderdaad bij I'c
en 4rlr
rusï; J'3 nummer 10i /*-3 nummer 10;niet
bi j naan wel van g ezicht... GeluktrLUA k6nn€n'we helaas vele spel ers
een rugnu[ner erop. Is het te veel
kis hebben z ij schitterénde shi rts net
de
de n unners en daar***.
evraaqd aan F c Elca om ons een lijst j ete sturen net
* Ec

ELCA

op gaan

eenvoudiger werken..... .
er ach ter? Dit is voor een vers 1 aggev erkvam
o pdagen voor een wedstrijd
heÈ eroP da f, Fc HERSTEL reer nlet
wordt Vlot o. a. niet gevraagd?)
want men had weer te we inig spelers ( waarom
t orga niseertle en 6r geen noeLte Yoor
doordat Piet van Putten het r.reer slech
zija: Peter
sP è1ers die er alttjd
rloet. Gelu kkig bezit Fc Herst e1 noq we1Koe
Tegen Fc WEIZIGING werd
SalacrouP (hij vooral) en nu ook Nando rs lewijn.
en ian Fc Wikkel. Fc HERSTEL won
de rest geleend van vooral de Duarsligge
veel kansen liet liggen en er spedeze duel verdi end ondat !'c Weiziging te l-en
scoren terwijl een medes p eler
wi1
lers rond loPen die uitsluitend zelf Fc
WE IZÍGING 5-1 scorenverlooP: 1 -o
er beter voor s taat. . . . Ec HERSTEL(geleend
van Fc Wikkel);2-1 Gerard Janssen;
Ko e1 ewi j n;2-0 Kees van Wing erden
rust;
5 -1 Kees van Wi-ngerden. Dooraardi
Boog
Jo
s
-1
SalacrouP;
r
Pete
3-1
in de Sky -box van SPo rtblad Knudde
dat een sucP ortster van Fc Weiz iging ilerd
voor de tweede maal binnen één
aan de snoer irok van het jscore nbord r-g d.'.er
uoest nog ruim J8 seconden
week een weds trij d vroeqti dlg beöind
Cornelisgespeeld word en to en door MARJ AN KREUK a1les uitviel. . . . .. -Kees
wegvallen '4
het
door
maar
er
topp
e
en
Fc KANT0OR - Fc APPIERAAT was op papier
en vooral Sj ef fpskamp brj
van enlge sp el-ers afs van Bruggen;BlrahY ;van Di eFc
ApPieraa t miste S.jef rpsVooral
Fc Appiera ^+ werd het een natig e topper.
moeilij kheden doordat
J
kamp enorm en kr*am zeffs in de tweede sp ee1 helft in nodig miste. Fc Kanea aP elinzieht
men een sPeler net veef intellegentle
(van
en
Galen
Dwarsliggers
de
toor moest n oodg edwon 1en spelers fenen van maar misten sPeler s a1s Bir ahy
Brandt) plus r+at spel órs van Fc Leerschool was niet hoogstaand end maar t och
en van Bruggen hel-emaa 1 niet. Het voetbal
genoeg voor de dag kwam
werd het een leuke Pot waar Fc Kantoor verrassend
in de tweede sPeelh.e1ft had Fc
en zeffs niet werd wegg etik t. Integendeel'
Appieraa t waar Hans Balj e zr)n
Kantoor meer scbringska n sen ekregen dan Fc
Met wa t geluk kwa m Fc Appi eraat op
rentree deed en dat zeer ma t 1 deed. van:
1-0 van Galen ;1-1 van Bij sterveld;
voor spr on in de rust na doelPun ten
scoorde van Bi jsterveld d-1 en
1-2 Bal- 1e en 1-3 Piet IPskamP, N a de rust
van de diSsidenten staat
ten slot te van Galen voor 2r4. Ove i het weg blijven
zien
is r,re1 dat deze spe I ers l-aten
elders een kommentaer oP maar duidelijk bewu
ste duel- anders b1 i,jf je niet
schuldiq te zi J n over hun qedrag in dewij s besluit
van hun om 6ens ru stig
zo naar weq. i'Í 1 sschien is het ws 1 een
en later met een s chone
na te denken over hun gedra van enige wekening eloden
de steek hebben gelaten.
we1
lei terug te keren in rle p 1 oog die mon
Er qaan trouwens qeruchOf lraren de ploeggenoten bl i.j met hun afwezigheid?
Fe Technische Di enst gaat heten
ten dat I'c Kantoor in het volg end seiz oen(die
blij ft dan) ;Van Galen;Brandt;
en dan met de volqende sPelers : v/d Hoek
geru c hten , toch een teken aan de
van Dio;v/d Tuin en Plaisier. Maar dit z ijn
e bl ecl hands, in 0uddorP
wand.. . . JAN KAPTEIN maakte buiten het strafsch opg tlaerv
oor de juiste
arbiter
bij het Hol-ec Middelharnistoer nooi gaf een
zo moot er qesPe eId worden.
beslissing : een strafschoP. Zo zíjn de req e1s
voor zoln overtr edinE
Halaas de arbiters ln het E O V - Zaalvoetb a1 ge ven
),1afkees-. Fc LEEITSCH0O L-Fc r'l'IKKi'L
en strafschoP wat er r.ro1 een islt! d at vooral
zaa .l-voetbal een toam sPort is dan
A1 s Pc Leorschool eens ga at beseffen
ganoeq kansen gef
e it. Teqen Fc i'JI KKEL hebben.zlj
een
ovorwinning
hun
eerste
is
err niet 7,o eloisti óch te zi,i n. Inde
had op ean goerl r:esultaat met meer samensPel
,;enerleloos Loe ret 7-1 orn,laL
O- íJ ct.l iLsbancl s1oe4 b'c /IK KiJL
twe erl e helfL na eet.,i,'rrrl,raH.l0L
,/ in ,1er,ien binnonD Il:i { V,l il LO'JI' : v .
warert.-lC
trt
rrit
1e;r
n
vtt
pe
lens
s
vele
O_2 en 0-l PasaaI; O-O r. ; vole kartse rr Le ersch.;0-1 1Achmeh;
kan t l 1a't;Leersclt.;l
-7 Mart in Pasman.-* *fïr
1 -5 IPskemlJ ;1 -6 Achmet en
,^Iin.lorrddn;
v.
Kees
- lO*m.n ;1-3i1-{,
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'1i T ,ltlPi)trr\ GTTAPT EXTRA Er!
§ir0tlTBLAD Kt\IUDDE riAil(k)T een uniek

voor de
;ratis advertentie-rubriek
ezers. xí*xx.rrMammar rr1àffarrrqilde het
IFRKIilAAítDI{]E tsERICIlTI! IJIT NL SAillTI\JLEVI^']i zoontje,rrPapa heeft zrn eigen op;1eIranqen in do kelder!rt Hama stormt
EnAI JA"ISÉr! 0udspel6r van o.a. Fc POTLOCD naar
de kelder en als ze de deurooen
en een bekend loopwonder is onlattgs in
doet ,lan roept het zoontj o,rr6én april
het Claraziekenhuis aan zrn menicus ;ehii hanr;t oP zolderl(t+*{xr.
....
opereerri. 0p de operatietafel werd hij :;e- jlet kerkhof
is weqens een sterfgaval
beld cloor z tn Groepsleider over z In uerk
gesloten.*r+.ilDokterrt,
zegt, u het maar
omdat men wat kwi;t was... Opgeuekt a1s
rechtuit: wat mankeer ik?Í trU mankeert
altijd
en dat terwijl de cliirufg no;
helenaal iiiks, maar.u bent een vreetbezig was qaf Bram Jansen behulpzaam
zak, een z'uinschuÍt en een Iuie hond.rr
antwoord. . . Later in de week ;-;inq iret
rrDank u. En hoe klinkt dat in het Latijn
vrij ïoed met hem, die in een rofstoel
?rr rrl,traarom wilt u rlat weten?rr rrAeh zo
was.
het
crossen
aan
door het ziekenhuls
kan ik rlat niet aan mijn vrouw verkoin
i'l og ev en en we zien hem weer volon
pen...'r+**.Zij
jaar
waren af vijftien
tra in in1 en hopeli k ueer als voetbal3etrouwd en waren allebei nog harted
ler in de
stikke verliefd.
Zij op de melkboer
q ebruik
en hij op zijn secretaresse.***.
De
waqen stond in het donker van de eenzame weg. Een jong agentje richtte zijn
Rondom het DISTRIKTKANT00R VAN SPORTBLA
van het
lantaarn op de auto en liep erop af.
K\UDDE op de eerste verdiePinl
heeft
e
SLIKKERV]]IiR
Toen
iIOLEC
iI
&
A
hij dichterbij
qekomen was en in
kan too r
gi4antische verhuizinq P laats gevonden. het interieur
kon kijken, trof hij een
De buren van Sportblad K nudde zijn ver- vent en zijn meisje aan op de voorbank
rrLeqe accu? tr vroeg hi j de j ongen.trNee
huist naar de re^anzijde en asnvankelijk
zou S p . Kn. ookmee verhuizen maar oP het ,rrantwoordde die, teruijl
hij naar
zijn vrouwelijke qezelschap keek,
1aa ts t e modeiit bleef het Distriktkant
rÍTwee
van Sportblad Knudde toch zitten op zrn
leqe banden.rr**t. De zenuwachtioude vertrouwde plaats. Rondom Sp. Kn.
3e vader belde alvast het ziekenhuis
is een IJZEREN GORDIJN opilebouwd door de op:rrf k breng vandaaq mij n vrouw.rl
rrls het een baby,rr informeerde de
voormaliqe buren en hebben dus uitsfuizuster. ItrYatuurli"j k niet,rr stotterde
tend aan hun eigen belanq en nie.t aan
Ce man, rrik ben de echtgenoot.tr*f*****.
anderen 3edacht. Toppunt van er;oisme,
hacl je ze moeten horen aLs het andersom ZOEKT U ÏHI A14AZING STROOPU]AFEL5 OP
CASSETTE ??? Kecy van Sportblad Knudde
was qeweest.... dan was de wereld te
klein qeueest met vele protesten en kom- bezit hele verzamelinq van THE AÍYIAZING
mentaren. De voormalige buren z ij n dan
SïR00PLdAFELS. Geef een leeq bandje aan
ook bij de bedr 1l fsleider van def
en de beste nummers van deze zeer
houder van het di s tri ktkan toor Spor t b1 unieke THE AIiIAZING STR00PUAFELS zet
kecy op de band.{*xxx.Psvchiater.
Xnudde Holec Slikkerveer behoo rlij k in
aanzien gedaald. Het is niet bekend of 'rr'aar droomt u st nachts iran?tt Patiönt
de filiaalhouder
van Sp. Kn. zijn beklag nv an voetballen, dokter. rr Psychiater:
gaat indienen bij de Geschillenkommissi nn Elke nacht?tt PatiËnt: rElÈe nacht,
Woninq/ kantoor lnrichtingen en verbouwve
a.It Ps_ychiater: Droomt u nooi t eens
gu nn ln gen
n vrouwen?rr Patiënt:tt O nee, want
SPORTBLAD K\UDDE I!AR(K ï
dan zou ik mÍsschien een doelpunt
LIr\iKIR viIDDtl',]VILDER DE LUXE' r61 automaa lmissen.It*x*. Een verstrooirle profes(doet alles automatisch) van eerste eige lsor belt de inlichtin3endienst.'rIk
Vr. pr. 11. 1 1 0.000,,naar/vereniging.
ou graa3 even met mijn vrouw willen
incl . 8Tt!. í*xr** CENTRUÍSPITS r59break spreken.rr rrltlelk nummer?tr ttl/e1k numyour neck) in perfecte sLaat met gasinst mer? Denkt u dat ik een hele harem
na erutensoe p ) fr. 125.000, - *r*r*xr.
b?rl *x**. trWaarom !r11 je je van je
SLOOP SPELERS ! ! ! ! Spelerssloperi.j de Reu
man laten scheiden?rt rr0mdat ik het
uegqehaald. Tevens koop vernoeden heb dat mijn jongste zoon
lk urak'qratis
I oop-, sloop-, schade- en defecte spelers. r
iet van hem is.r**r.
Jó sje: trrk
sPORTBLAD KNUDDE MAR(K)T IS GRATIS VOOR
l-ekker een nieuwe f 6.et s voor
LEZERS DIE EEN ADVIRTINTIE 11]ILLEí! PLAA
'dat vraag jij?n
m1 n verjeardaq.
n!!!! ! !
elieve,
schr
it/ eI
Tk- vraaq-een tampon.rr Josje: rlWat is
ueet ik niet. l'{aar het moet een geweldig ding zi j n
íof o,vs rlat?" Paultje:rrDat
fijne
sant ie kuni ermee fietsen, tennissen, zwemmen' kortom allerleÍ
.N
sportËn heoefenen'rt *****+*Í íoT oN3 Val6€N1 NUtrNt€R l!/
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