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rDat Í s zeker lang geleden dat Sporlbtad Knudde is verschenen'Di ri s zelfs
pas h et eerste nr*íot en het trrleede in 1981 . Ja, u Icest het goe d, u, eer Bens
edieen D UBBELNUtItvlIR van Sportblad Knudde.0mdat er een Speciale Au str a1ië
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dit D UBBIINUÍïI4ER bref t u heel veef oud nieuus aane uraar ue
mocht en gaan.0. r Ander: UIZIER E 0 V - ZaaLvoetbalrdat een verr ASS ende kampioe:n opÍeqerdet Fc tLCA! ! ! 0ok ueer aandacht voor de talloze d ame szaaluoet*
bal sh ours die er zijn geueest met schitterende uitb:linksters zoa 1s een:ianneke [vlanuputty, ru"i *ón Tahamata een hele k'1e int je bi j is' trJinek ed en ïcom;
llelee n van Oei- Uaan ; en de rest van de dames. ttiaar de hooí'dschot el is niet
ar vocr dei
allee n uJeggeleqd vocr Conny van Gemerden of een EIly Kanters ma
(n
azZt) kunt u
nummer
Koalaberen ! Ïri een extra
Kan go eroes en de lieftallige
de be levenissen lezen van de. Exp
die A ustralië bezochten, PI us veel
tie o ver hett Australische dierenl
uur
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iLJerkende leden : Kecy (niet van de suns ei tben d, muz iek redakteur) iKees Cornelis (adjuntHEETH00FDredakteur ) ;Kees Lompo (raporter) ;Kees Duaasma
(verslaqgever);Kees ilde Hilkft (monste r ) ;AdviZEURUERtt:Keesjak (politiezak-en ) ;Keesagt (jurist ) ;Kesinger (Su itenlandse zaí<en bemiddelaar) ;
SPORTBLAD KIILIDDE STAAT OIÏDER.. DESKUNBT GE LTÏDÏNE VAN:
l(nuCdelooq 0mË Kees (en humorist) en".
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ile charmante verslaggeefstel
lvlarianne de Ruiter;U00R 0NS
AUSTRALIA l\JUtviíïtfi zie paqina
tulee van dat nummei.

VASTI IÍIT trJE R ER5:
E11y Kanters (vaste Lrriefschrijfster);
fornelia l(eleren (mode redakLrice);
Frans, Viss.er (Foto redaktie);
Jan Fc'kkens ( Video redaktie ) i

,

Piet Uerhoen (freelensbasis )
Roherto Terrizl (Free.l-ensbasisflotoqraaf ) ;
Gerard Elkhui zen (Hopeloze foboqrJaf ( ;
André (Bartel ) de :ong (rubriek:LIiïERICK);
Jan Huyzer (f. 0 U Klaverjassen);
Leen Plaisier' (f 0 V zaalvoetbal);
Piet de Haan (zulemmen;Dammen ) ;
Cees van Rijsbergen (Rrive top 10);
Piet Ipskamp (fc Hr:1ec Srnit Slikkerveer);
.

.

Drive in Diskotheek:',P hoenix"
tob 10); en vele ander en.
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i et, uan 'P utten;Pie.t',1-luizeriRoel van den
0everiDries van. Gemerden;Leen Schouten;
[1Iy Kanters; Gilles ,Brandt;Jaap .de Leeuur;
Piet de Haan; Cees van trlingerden; t i I van
Gemerden; en uele anderen.
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í6 mrt 1976:Koninklijke goedkeurinq aangevraaqd;13 Augustus 1976:K0NINKLïJKE GCIEDKILiRII\G GE'TIIEUGERD! ! ;0mdat in tt7?
een nieuur kabinet zat probeerde urij het u,eer:19dec.1g7g
Konink 1Íjke goedkeurinq aanqe- '
vraaqd; 13 april 1980:Koninkli.jke goedkeuring afgeurezen;?mei
1 980:in hoger beroepr,koninkIíjke goedkeurinq opnil.eurrr aan-

gevraagd ;27 auqustus
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J anneKe an upu

tty : C a ar

hele
een Taharnata een
januari j .1.reportage
klerntje b
Hilkt'
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Ridderkerk 15
van:Kees Dwaa-sma;Kees Hilkmann
en Iiee Cornelis .
)
JANNEKE MANUPUTTY is he enorme grote tale nt va.n de Stichting Damt:svoetba1 Sportblad Knudde. Zíj wordt vaak verge l-eken met Tahamata, maar dit
is eigenlijk tenonrechte omdat Tahamata bi j een Janneke Manuputty ma.s.r
'' een hele kleintje bi j is'. Janneke i,Íanuputt yr eeÍr formidabele voetba.l-ster
die al1es maar dan óótc atles bezÍt: snelhe iri i hardheid ; te chni er ; enn
uitgtekende harde schoten kan lossen; en z Íj is r-riterst bescheiden ms"àr
dan ook zeer charnant. Janneke Manu p utty , kortorn een mooi"e sier'1ijke
voetbalster een lust voor het oog. J enneke l,lanuputt;7 heeft tot nu fce
1n elke wedstrijd g€.§eoord nu deed z:-i dat clriemaal ! ! ! ! Waarvan er mi ttstens twee van grote klasse. bi j waren " Scouts ven grote verenigi'ngeiri
liggen a1 op de locr on Ja.nn.ek e !ïanuputty
weg te halen btj de Stich"bing
Damesvoetbal rrSportblad Knudde rr voor een lekker vette contract, Maar Ce
StichtÍng Darnesvor:tbal Sp. Kn. is ook niet achtelijk en w eet öan ook
dat Janneke i'{anuputty door iedereen begeerd vordt doorda t zij een fairtastische publiekspeel. s'i;er is "
De ve::ant,.';oorc"loi-r j ke m an van de
Sti chting Dame svoetbal rÍSportbl , ï§rruddeii , Knudcel-oog 0 ne K ees die zo
trots i s op zijn nie".''rre veC,etie, zei dan ook: rr0nze Jannek à l'{anuirutty i s
nooit v oor ienand te koo p wan +- otn heerlijke voetbrilster laten wij
nooit g aan voor geen mil j oene n.o f zelfs mrljarden guldens. tr En zo hoort
het oolc: Janneke Manuput tr yee nZt eer bescheiden ster moet gewoon hier
rI U. . +
blijven en ze bli.jf t dan ook gelroon hiei" traa.i' ze thuis hoo.-+
^
De dames van Holec Smit Slikke:':veer za7- in het vervolg bijna maandelijls
gaan voetballen tegen elkaar omdat ./,Lj immers ook betàlen-en dus daar
recht op hebben. I{aar d-e organisator (knuclrieloog Ome Kees) zal toch met
niouwe ideiin moeten kcmen om het damesl,roetbal niet eentonig te mai<en.
Want zoals het nu gaat gaan de duel-s tussen Fc Lolaborstel en cie Parfum
Girls eentonig worden oàda.t de Parf';m Girl.s r'ó61 sterker is dan Ec Lotaborstel en dus bijna e1trrà iu'ed.strijd l.rint en oLe l-o1 van Fc Lolaborstel
er dan afgaat. De ploegen zoucLe n eerl-i jlcer moet worrlen ve rd eeld over de
sterkere voetbalsters naar ja r ztjn dames die dat nie t wi llen " De taak
van Knuddeloog Ome Kees orrt deze dam e s aa.n d" I r ver s tand te b rengen dat
dlt niet kan en zoals U weet zL ;ne r dames die enorm moei 1r_ jk zijÍr.. " n.
In doel bij de Parfum Girl-s sto ndJ olancia i{aas en die had t otaal ni- e ts
te rloen z,o sterk was de Peirfum Girl s er:. verveelde zich kapot in dat hok!
SC0RENVERL00p: 1-0 JANfJEKE líIANU PUTT Y ; eerste kans Fc Lolaborstel- maall
[vlaria ne 'de Rr-riter maaide oveï i:Je bal heen iZ-O C0NNY VAN GEtylERDtN ; Annem arie d en 0uden schiet op de 1at.;2-1 El-LY KANTERS;misser Jeannet Verhoev I
Een
Kees trde

L

§

€)

rust; 3-1 JANNEKE lïANUpUTTY;4-1 [ARnLIEN v/d BERG;5-1 iArttNEKt lytANUpL,ïTy
5pt[L STtRSRApP0RT: Fc L0LAB0RSTEL: RïA VISSIR:had het enorm druk deecJ I +
alsno g voortreffelijt<, cijfers6r,B ;Jacqueline Koning: Gastspeelster die
niet opviel cijl'er:6r0;Jannet Dijksman: kon Janneke iïanuputty ook niet
h oude n uat geen schande is deed het verdienstelijkrcijfert6,Zieveneens
Ren6e van der l/aal d ie heel i jveri q !ras, ci j fer:6r4 ; lïarianne de Rur ter:
viel óns dit keer te qen kan dan ook véÉt be ter, ci j fer:6,5;E11y Kaníels:
Had v eeI inzet scoorde het enige doelpunt e n dat as zeLfs een hele
mooie ,cijfer :6, 6;HeIeen v/ d Laan:t"Jitblinkst er bfj Fc Lol-aborstel ffiaar
kon h et niet aIleen opboksen tegen haar ste rke teg enstandsters, ci j-f er;
T rZiE Iine van Die: Debuteerde verdienstelijk een be et je onulenni g maar is
een a anrrrinst voor Fc Lolaborstel ci jfer:6,6 ; PL 0E AARDE : 6, 54 .
kJ

GILJ

De PARFU|4 GIRLS: J o 1an da LJ aas: debuteerde als keepster maar haar kunnen
uJe niet beoordelen omdat z i j niet in al<tie kulam, ci jf er (voor cJe aanuezigheid) : 6,6; Jean net Verh oev:Iachte enorm veel daar door raakte haar
tegenstandsters ui t hun sp eI zeer taktÍesch dusrcijfer:6, 4 §f,onny van Ge-

I heeft als k eepster' ongetutijfeld meer in huis dan als voetbaLster
al deed zij het ni et slech t, ci jf er : 7, 0; ïri1 van Gemerden: Keihard in
duele verdediqde b e kilaam , c i jfer : 7, 0; vervol I volgende paginamerden

{'.,,,,;volq van uorige peaina)
Carolien v/A Berg: Uerkte ureer bijzonder hard
en scoorde rueer eens eindelijk hear speciali
tei-t: een'heIe droge knal:GoooooaIltl" ! ! ! I 6r 8;
Annemarie den 0ude n; had deze dag alles tegen
eerst stond ze in een file moest ook noq eens
omr j" jden kuam t,e I aatrschoot tegen de lat en
tot overmaat van r amp kreuq ze een dik oog na
een onschuldiqe du eI met EIly Kanters z:odat
:r-1j ni et meer verd er kon spelen .cijfer l6 r 6;
Jacqueline van Dru nen: lLJas de grote verrassin
van de dagrop haar verjaardag debuteerde zij
zBer verrassend go eds peelde een stÍjL uraar
urij moeten denken aan rralaàr' trillem van HaneqEm:zeer moeilijk van de bal a1' te bren?efl,
cijfer:7r 1 ;en als 1aa t stei de aller beste:
Janneke lYlanuputtlz: 0ue r de absolute uitblink
strr daar hebb en eal uitgebreid over gehar-t
zeggen?
ual moet je hier m eer ovel +*.
. . xt. . . . . . l ' " .
. . . ' . . . . . . . . . 6 . . . . . . . la ".'cf
. ... r inderdaad je uieet het niet meer
om over dat, schepsel be schrijven UIAT EEN
KLA55[! ! ! ! cijfer; 8,8.
pL0EGt'JAARDE De Parf um GirIs:7,00,
uJ

AffiUSEm[NTStdAARDE: ?,2
T0ESCHOUOERSAAI\lTAL: 69
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geto pi

Een cireusdirelcteur

was

r,ranhopig, hij had geen f enomeen om aan het publiek
vocr te stellen, 0p een
dag besloot hij een ïrandeling te gaan maken in

de stad op zoek naar een
uitzonderi-ng zoals een
man rnet drie benen of
iets dergelijks. Tijdens
zin promenade kwam hij
een zwaríe tegene maar
een formidable kerel
met een vinger helemaal
wit. Ztnhart, begon te:
bonzen, gelukkig had hij
een fenomeen gevonden.
naar hem toe en
hij g:Lng
Íii,írjnheer,

zei ;
excuzeer
me oft U zo maar aan te
houden, maar ih hen di-rek-

(naar boven af gerond:
U9.000 en dat kan amper in rje Kuip!!)
ter:i van een eircus-een
-en ik
zoek iemand. U bent
VIZIIR OP O V ZAALVOTïBAL
mooie zwarte en. . . .Ir
rrPe.rdono dat ik U in de
Len makkle voor ;
rerie val,rï antwoordde de
vent,rÍiïaa.r ik denk dat
ï'Í-0
ó ï" *r)n ilj sverstand is.
Tegen een verzwai<t Fe Kantoor had iïc EICA het ï k ben niet zwart, maar
ge makkelijk, de cijf ers spreken tle lcraeh k olenboer en ik korn net
mi J n
ver s chi l1en duiri.eli; k: 1 1 -0 r,rinst voor Fc EL u it de bios met
***r+*r+ v **
v
erlOofde.
''rerslaggever
'l
CA. Ja en dan weet een
over zottt
stond bfj de hewedstri j d niet vc+el te schri j ven enkel Jronden Pill etru;.r
elpoort on zei tegen de
wij en de toeschouwërs enorm lachen om de I:o- n ieurrl
aangekonene : lllk
mi s che akt van doelman Gerard Smit van Fc K
naam niet op de
tooi en van Jaap Vlot die Gerard Smit op fan- IZ iiej stur..rstean.rr
Maar toen
tastis ch e wijze vri st te pas-seren om keiharcl. j-j eens verder
de
in eigen doel te schi-eten.De doelpuntenmaker Íjst keek:'r0 ja, op
hier
vinden wij altijd zeer onbelangrijk maar wij
hebben het genoteerd- het kan r,,rezen dat er an- stae.t-ie .lVaar eigenJ-i j k
ie pas over twintig
dere dwaze fi-guren hebben qeseoord orndat uw lcom
i
aar
aan de beurt.'[rlie
verslaggever het a1lernaal niet ner:r iron bij - w as eieenlijk
de huishouden. Scorenverloop: 0-1 Bert Taatsman (: ) ;
*4xvd*.Ze 1ag in
d
cjrter?r,
0-2 Arnolcl Valkhof ;0-3 weer die Valkhof;0-4
Iians Hansum;op sl-ag van rust schoot Jan van b ed met cle bakkerrtc,en
Roon van Fc Kantoor op rle lat;rust;0-5 Jaap h aaÍ' man van zLjn werk
m . Verontwaardi sd
Vlot (fm EIGEN D0ELl! !);0-(: Ber-b Taatsman; t hui skws
jn
ei
urouï/c trEénmaaÏ
0-7 Arnold Val}<hof ;0-B Hans Hansum;0-9 Arno1
,zi
e, één maal in mijn leven
Valkhotr-d Vaikhof ;0- 1 0 Bert Ta.atsman ; en 0-1
j."lt, dat je nog eens
hoop
Valkl:of
Arnold
. -Kees Corneli s - .
met een glimlach op j e
ge zi cht thui skomt . lt **lt ,

I
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Belgie: IIen Hollander zag
een vlieg in zj .,:. ïlaasj e
jenever. Hi j haal-; :, de
vlieg eruit en zei :rrKom
op jongen,spuug het uit
en vlug een beeti e. t"+àc*
Een jong eman 1s ziJ:rfrdé s j e
kr.+ijt.Hij heeft verge ten I
ar hij haar gelegd he ef t JLt4*v

ACverter-,3
r5 AeT.OnC
- (UIT: HET

VIZIER OP EOV ZAALVffTBAL-3_
VeeI inzet bii Fc [LtA-skidbo]s:4-

r"j

tsESïE )
In een ,lëer aantrekkÉfi;io" wed.strijd ,*u, de:
q &g!_q!f: rE e nu;Í e I e r,
[uf,
inzet btjzonder groot was vj-el er i,reinig, doel
punten, vier stuks'. aan elke kant. Daarmeó viel noq rrlild en ongetemd "
Bestegen maar nirnnrer behet eerste gelijkspel te noteren in de E 0 V .reden.rt
x-à(*x. Tt K00p:
zaalvoetbalkompetitie tussen de Skidboys e4Fc ItEIekt rische
en
EICA,die het toeh redelijk goecl doet als debu- frituurpan, inmixer
uitstekentant in deze kompetitie. De Skídboys -die qqen
toestandr uJeoens
r"rissels had - kwam in deze weCstrijd teqen het de
ri:rlí . GEVRA;1GD ;
dieet
leetige Fc .ELCL duidelijk in a,demnood,rr:utinee rf S e r v e. tfe rs
t e íI-RTEIí]I e "",
a1s een Ad van Veen hwd daar duidelíjk veel
zel1ig
buurtcafé
vraar;t
1r1t
o
r
1 a t van d r a 1 d
o ok ni e t r e
j u a h opqnurekt, vl-ot meisje
eï e
LI
dat
j
ct
V o o r a1 w1
van r) p T b 1 Kn d d e r t) o e IL r 1Ía re I
bestand
is
Legen
onze
maar bar weinig goede akties van van Veen,een
die hier bier:
speler waar rt publiek op af liont,kon gelr-lki<ig gasten,
clrinken
en van een grap:
zijn reputatie zoals wii hem hebben oï:gehemeld je houden.Eruarinq
niet
niet waar maken en het vule publiek zou lreleen noodzakelijk:
0nzE gasdenken dat wij over ,11* Acl van I./eens mogelijkzullen U inrrlerken..rr,'f
heden hebben gelogen (onze eskuus daarvóor)-... ten
Fc ELCA zorgde voor een opzi.enbare reecr.,j! !!! ,t TAPIJ'fUINKEL: ItUlöer uur
eÉn nieuur
Namelijk: aanvoerder Hh.ns Hansuil slaagde erin vrou,rr eeEs-met
kler:d . rf )í)r.,( . KUNSïHA uIL :
om driemaal uit het veld te worclen geÀ-Lur.rrd,
tweemaal twee minuten en d::iemaal wórd scheeps n Echte litho s naal oIr_-.
gine-lc reprodukties vE,R.'
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D[BUTANÏ JAN VàN ROON
en de gep lande goal in de
t'
te
m inuut
ï1.",,'oï'.ro*
Fe Kantoor
Plaisier) heeft
laats

3-4

(1ees: Leen
een
enorrrr takketiek uitgevonden, na lang speururerk haalde ,qen van de afdeling: Planning
Jan van Roon weg ou samen een koppel te
vormen met Wiil van Bruggen. Deze meesterlijke zet werd uitstekend uitgevoerd Ín
cle allerlaatste minuut, of het al voor cle
wedstrijd werd bedacht door de planning,
Uitgerekend debr:tant Jan van Roon seoorde
de winnende treffer een paar sekonden voor
ti jd uit een goed voorbereidendwerk van
hIi Ír van Bruggen. Klasse natuurlijk inaar
of je rlit in elke wedstrijd zo kan plannen
on de laatste minuut te scoren is een
vraag want de tegenstanders za1 dan in de
toekomst op Jan van Roon gaan letten. , . .
Tegen Fc Benetel moest Fc Kantoor wel tot
het uiterste gaan maar het lukte en de
zhraar bevochten overwinning was nog vërciiend ook ! Seorenverloop: 0-1 Ouwens;1-1
Praktikaní;1 -Z Our,rens;rust;Z-2 van Bru ö§gen;2-3 Smit;3-3 van Bruggen en lr-3 J an
van Roon.
Ome Kees-Knuddelo

iils dit nummer verschi.jnt
is het alweer lente en iig
het schaatsseízoen a\Lang
a.chter ons.Al wat wij schr
ven is or-r-dnieuws door een Fr VEV en F( PCTLOCD behalen
bezoek aan Kangeroeland,
Ínaar een belanqrijke gebeu
hun eerste puntje: Z-2
tenis als een verkiezin
Fc VEV en trc Potlood hielden elkaar in
Sportvrouw van het jaar
evenuicht, de twee koplopers on de Sportnen wij niet omheen onid t blad
Knudde Stoffer eà Blikpri js o ntmoette
dat ANI{IE BORCKINK is
elkaar
op 29 j anuari j .1. en speel de n gewerd uitgeroepe n tot s
lijk
met
2-2 zodat de sp ann].n gom de ZA
vrouw van het j a'à r 198
begeerde
Stoffer
en Blil( (ue schikbaar gedab zLj in dat Olympische
steld
iloor
portblad
S
gehand) blijft
"jaar vriend en Írvijandrrver afd..Ic VEV kwam op Knud,-le
een voor spron g van 2-O
rsste iaet een gouden plak te staan ïnaar in de tweede
s peelhe 1f t gÍng
oil de 1500 meter in een for Fc Potloocl (0pnieuw
zonder Arie de Ru iter)
midabele ti jd (weet u het orde
op zaken stellen en moest Fe VEV duinog )van 2. 10.95. Terecht de1Íjk
teruq.ïdadat l{arius de Winter enkele
die henoeming van onze cotJ malen had
gernist seoorde hi j toch nog twee
gars ournalisten.Dit seimael
vooï'
Fc
Potl ood zodat hij zln reputazoën i die net achter ons
tie
als
superspit
s weer eens uaar maakte.
1Ígt ) is niet za suksesvol
et
betekende
dair
ook dr: eindÉtand waarmisge weest voor onze Annie
schien
voor
ploeqen
beirie
neer in had geueBo rekink, omdat zij afhanke
ten
daa.rom
een
uiste
uitsla
=KeesfrrLe Hilkr
li.jk wou stoppen en toch
ïdeer op het ij s kwam om af te trainen en Coo:: de goede resultaten besloot zij om nog een jaartje verder te gaan en ei ndigde bij de Nederl-andse Kampioenschaopen op de ,lerde plaats zodlrt z,ij ook mocht deelnemen aan de EK en IdK. Daarom werC zij opgenomen in de Kernploeg en haar
vaste trainer Ab Geiritse mocht teróchï-haar bege leiden op deze toernooien.Helaas kwam Annie niet tot opzienbare reËu 1'baten omdat zlj mind.eï''traint dan andere jaren. Terwijl rie andere da mes in de wereld trainde 'in een trainingsl:amp was Annie Borckink ean he t werk in een ,verpleegtehuis, De sportvrourrr vsrn het jaar kon daarom nie t imponeren tijdens de
EK en I,{K maar de populaire Annie Borckink kan wel geni-eten van een eïlorr1le trekendheid in Nederland waaï.mee vooral wij daa r zeer blíj mee zijn,
want wij hebben alti jcl enorm vec-.,l reklane gel'raakt en Annie Borcicj-nk. gesteund zodat zij van een enorme populairi.tèit kan genieten a1 lijkt het
al jaren geleden dat zij rle goudèn- plak won j-n La ke Placid. -Kees H.

Geftatteerde z0UË du Farfurn Iir{s
Opnieuw winst voor de Pa-rfum Girls tegen Fc Lolaborstel maar dit maai
wel wat te groot uitgevallen zege vs.n 4-1, want de meeste d.oelpunten
gi-ngen op zeer ongelukkige wijze 1n het doel bij Fc Lolaborstel.Bove,:idien voordat de Parfun.Gj-rls zoveel geluk had met de doelpunten kreelrl
Fc Lolaborstel r^re1 dégelijk goede scoringskansen o.a. via iviarianne de
,ï,uiter;811y Kanters;Wancla de Ruiter en Renée I'an der Waal . Wie de i)arfunr Girls óok in dcel ze'\, -het grootste talent Conny van Gemerden (was
nu op winterspoitvalcantj-e);Jolanda l,traas (ae vo::i-ge wedstrijd en toen
niets te doen hard);of een Carolien v/d Berg (die-deze .lreer tussen Ce
doelpalen stond) - f'* Lola'borstel kan maar niet tot scoren komenj i'{ariat
de Parfum Girls op zeer fortuinelijke wijze een grote voorspronq har:l
opgebouwd had ook de sniirverkouden Carolien v/a Berg totaal niets te
doen zodat ztj tegen het eind van de eerste helft er maar bij ging- z:-tten op een stoel (helans zonrler eeÍt krant te l-ezen ) in het doel.
De Parfum Girls kwam'ria ëen mazzeJ.goal op voorsprong door Jeannet Ver.hoev en E11y Kanters was zo vrienoelijk om voor de Parfum Girls te scoren IN EIGEI{ D0EL ( !l!) zod.at haar plóeg Fc Lolaborstel plotseJ-ing met
2-0 achter stond. iilet daarvoor knalde c1e verdienstelijhe debuterende
Janny ven Wijngaart (begon zeer fel zooat zij snel *oó was) op,Je paal
voor Fc Loiaborstel die pooh dót< nog. Janny Manuputty, waar dàgenlàng
om j-s gevoehten om haar Ín Fc Lolaborstel te krijgen en door de Parfu.m
Girls te behouden was di.rardoor" kennelijk door de enoïme belangstelling
pnder de indrr-rir Eeraaltt.I]l bescl:cj-ci",en charmairl;r: vedette speelde daardoor wel wat minder zo go,rcl als rle voorgaandc wedstrijden, scoorde; 3-O.
i{a de rust viel het spel ver teru,q aan beicle zj-jde oroàat Fc Lo1aho:'stel
de super techni-kus Heleen van der Laan nodig ini-ste en doordat ehkel_e
schoonhed"en van de Parfum Girls uj-t hun spel r,íaren door onnodig scl:.elden tegen scheidsrechter Piet Dekker,die in hun ogen vreemde besli-ssingen nam en zij (1ees:Wi1 en Janneke) daarover zicÉ ergerde.
Toch vielen er nog tr.ree doelpunten nadat er wol kanseÀ werden gemist
door oa. Jeannet Verkoev;de debutereride Joke Vroegh en de uitsiekende
Jacqeuline van Drunen van de Parfum Girls en bij Fe Lolaborstel; kansen
van WanCa en }viarianne <ie Ruiter;;Renée van cler. íJaa1 en Jannet Dijksman"
d-0 kwam dan ook op neam van onze topscoorCs-ber Janneke tr{anuputtu (Aie
voor d.e achtste maal scoorrie!!!) en de uitbiinlr:ster van tr'c Làlaborstel
seoorde op formidabele rnanier als tlinrluitslri. E; /+''i . -Kees rrde lrilktr -.
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Fc Appienaat wint op
ilip,Den t
c

Fr BIMITEL afgemaakt

't

'j:

Ë vail Fe Wikke{

pp eraa

n

n pper

p

kel, heeft Fc Appier a at het bij zonder
r,roeilijk gemaakb. P o s ín de allerlaatste
rni-nu-lr-L kon Iïc Appi- e T aat opgelucht ademli:-l-en want toen was het weer dat doelman
itobbie Broere zijn p l-oeg reCde voor de
ge i-i j kmaker van F c
ikkel die aL r.rinuten
l-r.;, .i irr de 1u cht r\ j. a g 0n Sjef Ipskampkon
"i5 seccnden voor ti j d. de strijd beslissen
+ ool< rle einduÍts1ag
G ïr /*.-" 6 te s co ren da
i'+:rrl. Een gelijkspel had ciei juisteuitsla
'l/rl

zil ri qevreest, wan-b in de eerste

rni-nuten

\ian de r,redstrijd kroop I'c Appieraat al
àr'.rr iret oog van de naald cnciat gastspe-

(aie veel te veel- pingel
Ce) voor Fc hiilrkel tweemaal het horrtwerk
::eaktc.Fc Appieraat nan eetn 0-3 voorspron
iia rloelpuntàÀ ..rr.ri S j ef f lrskarnp ( Z>l ) en
R+.i. r,r van Bi j ste::ve1ci , J ohan van Eesteren
.'':i'k] einde d-e achters-i;and:'i *3 maar net
'Í(-)i)'.i' de rust lurercl- het 1-/r cl,oot' een doelleek
irrïrr'b van Piet Ipskaurp.De r,reds-bri jci'1-5
br;sl ist vooral radat Piet Ipskamp
iicoordë maar Fc 1,,likkel- kr+am uitstekend
"i,,erug tot /+-5 door doelpunten van Meinder
lioi.'poraal en twee ui.tstelcertrde doelpunten
r,,.in l'aul Kusters, maar d"e verdiende gejijl<inaker kwam niet ondat Rob Broere fabci.r-aehtig redde na een inzet r;an Piiul
{r;: tels ón }leindcr b I{orporaal . Het werci.
r
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JAN FAEER.
recordhouder
Fc
BEMETEL

DE

SKIDBOYS 2-11

c Bemetel werd snel afgemaakt,
cloor de Skidboys,al in de eerste minuut r,rerd Fc Bemetel af gestraft omdat een rrrnindere
voetballerrr ( Sni t ) ni et mee
mocht doen van de herenttvedetteslr Peys, van Leenen c. s. ; zo*
dat de pl oeg slechts édn wisselspeler had en rret derrnin-

voetballer erbij had men
zaalvoetbal beslist nodig is.
Dit even terzijde omdat het
E0V Zaalvoetbal j.s opgezet voor.
alle personeelsleden die wi11en
voetballenrmen eis't niet dat
een personeelslid kan voetballen want dat kan er mear bar
wei-nig.De Skidboys kwam tot
een hoge score,het werd 2-11
m et een opzienbare reeord.
an Faber (die norruaa'tr keeper
s m&ar altijd voetbalt bij
d e Skidboys) scoorde ma&r
efst negen maal hraarvan I
aal- achter elkaar!!!!! Deaneïe treffers kwam op naam
an Jos Bogeardt,da.t ook oFallend was omdat hij nooit
scoort. l,iaar wat onshet meest
opgevallen is,dat Ad van Veen
dit maal helema a1 niet on de
YOOr grond trad enz elfs niet
eenm aa1 scoorde ! Geweldig Ad,
e gaat nu de goede kant op r
AAR AF! !! I{aar wij vooral
'an
dererr

een wissel meer gehad wat voor

v

houden.Tot een Lroeiende

evecht tussen twee broers
usters kwam het n-tet omdat
de kleine i''lafius niet was opf, evrassen tegen grotere broer
ó
aul Kusters (nn die speeld.e

iet sterk). De doelpuirten
Fe Bemetel maakte Kooi(l-f) en Ouwens (e-6) a*
ststand was A-5.

5L'01{ ){llHlt"lll
-Knuddeloo 0me Kees-.
Hersteli:c I iilR S TEL - l<,r\l.Jf 0 0R 8-1 *Ëltu,;;83:'Ërlï"rlïï:;o:;" Fc
elde maar

inet gastspeler Joop v/a Berg, als nos won Fc Herstel met B-i tegen gèn,
zr..,ri-ii{ operende Fc Kantoor " Vooral- in de tweede helf t werd er z eer slecht
,qevoetbald zodat wi j na-ar het einde ("r. zes weken vakantie) v erlangdè "
Scor"en,rerloop:1 -0 Piet .ran Pt:.t i,*,na2-0 l,iuilwi jk; ?-0 Kamp; /n-O v an den
(l+v,:;r (4N (3-0 r^ras de rus.bstend) ; /u-1 van Bruggen;5-1 van den 0ever;
6,".", i,iuil-wi jk (een der jreste ) ;7-'1 van clen 0e vei-en B-1 van Put ten.
Verder geen r.loorden mcer over deze saaie wedstrijd.
SPORTBLAD KNUDDE

Fc Appieraat r,vint op't
nip,Dertj e vail Fc \^likkpt

n ppe r
Fr: .Anl.rieraat wint op
j z onder
ke-1. heeft Fe Appieraa t het
moeili j k gemaak'b . Pas in de a 1 lerlaatste
rai-nu.:n-L kon Fc Appi-eraat opqel u cht adem'ie.-i-en want -boen was het weer d at doelman
ii,ohbie Broere zi jn pl c,eg redd e voor de
ge-!-ijkmaker van f'c ldikkel d i': a} ninuten
l-e;,,'{ in rle lucht irI.ng t;n sj ef Ipskamp kon
"ïri seconden voor tijd de st rij d beslissen
Gir {-"í, te seoren dat ook rle einduÍ ts 1ag

lerd,

ICen

gelijirspel

had

Àzr

J

uiste uitsla

x-1ti geweest, wan-b in de eers !U e rninuten
Yan de r,redstrijd kr oop Fc AppÍeraat aI
iioor lte'r; oog van de naald omclat gastspe-

Fr BIMIïEL afgemaakt

JAru FAEER:
recordhouder
.
Fc
BEMETEL

DE SKIDBOYS 2 11

c Bemetel werd snel a.f gemaakt
door de Skidboys,al in de eerste mi.nuut werd Fc Bemetel af -

gestraft orndat een trmindere
voetballerrr (Snit) niet mee
mocht doen van de herentrvedetteslr Peys, van Leenen c. s. i zo*
dat de ploeq slechts é6n i,risselspeler had en met derrninderert voetballer erbi j had men
een wissel meer geha.d wat voor
zaalvoetbal beslist nodj-g is.
Dit even t,erzijde omdat het
E0V Zaalvoetbal j"s opgezet voot:
alle pe'Í'soneelsle den die r^ri11en
voetballenrmen ei s't niet dat
Irersoneel slid kan voetbal1en want dat kan er maar bar
e1n ig.De Skidboys kwam tot
een hoge scoro,het werd 2-11

ier Paul Kusters (A ie veel te veel pingel
de ) voor Fc ïrlikkel t weemaal het hotrtr,ierk
::aaktc , Fc Appieraat nan eern 0-J voorspron
ïla rloelpunten r.r:.n S j ef f;:skanp (Zx) en
Ra.ir.Ér van Bi j stervel d . J ohan ',Íart Ee s teren
.'erk] einde de achters'band :1."3 mélar net
j()a':' de rust lrrerd- het 1-/+ rl-oor een doelleek
rrrïrrt vaïr Piet Ipsiiamp. De l,reds bri j 11'1-5
bcs;list vooral nsdat Piet ï,oskarnp
met een opzienbare reeord.
iicoord.o maar Fc ldikltel- ki+am r-iitstekend
Jan
Faber- (Oie normaa'l keeper
*,,eruÉ. tot /*-5 door doelpunten van Meinder
s
m&ar
a1tíjd voetbalt bij
lioi'poraal en tr,ree ui.tstel<ende doelpunten
e
Skidboys)
scoorde maar
\r:i.n Paul Kusters, mear de verdiende geefs'b
negen
mp.a1
kraarvan I
iíjkinaker klram niet ondat Rob Broore fa- maal- achter
elkaar!!!!!
Deanho"l.a-ehtig red.de na een inzet rian Paul
d ere treffers kwam op naam
,(usters en ltleindcrt I{orporaal-.Het werd
an Jos Bogeardt,dat ook opallend
was omdat hij nooit
Kee s Lonr
':am
scoort. I,iaar wat onshet meest
opgevallen is,dat Ad van Veeri
d it maal helemaal niet op d.e
oorgronri trad en zelfs niet
- [ji-..mer:].ste11ing en Presentatie: Andrd
É dnmaal seoorde I Geweldig
Ad,
( a ch+.eli3 t<e ) Bart ( eI ) de J ong .
e ga.at nu cle goede kant op:
* DRAAI }iET BLAD EVEi\ï OI,í !!!!!!i
AAR AF! !! Iaíaar wij vooral
it i i i i i i i ii40 U[[I1i i{VVI\i OVT8,l[H ItiV]I(x
an hourlen.Tot een boeÍende
o ' 8uo f op (,e.:puy )
evecht tussen twee broers
( to) +.reU ( oX If to+qcË ) : aT+E+uesard
usters
kwam het niet orndat
r,l:o ErrrlloqsuouiEs 9L 3ou )JcIU[],IIT x
de kleine i'Íafius niet was opewassen togen grotere broer
"iurno"r^Jnnq op +eu yroo.À1 ur TE de11S ilT uO
8ïpfn^TeeÀ +Bp peop {T +uefli
au1 Kusters (en die speelde
31p1nqas ïom ou op1ao^ )f I
iet sterk). De doelpuàten
ó6h

.

li"i IRíeK

I

I

no 15

\f
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/vInOJÀ tlt

'

L-j

Toz gi\1ïloJ+U0 oU +Uoq

Uo

/{noui ap do +ï?r,l ou q.Pleds of
){
5f

'an

Fe Bemetel maakte Kooi{l-S) un Ouwens (e-6) ae
ststand was A-5.

'0N l, HlNll -Knucldeloo Ome Kees-.
Fc li [R S TEL - lfll\Jï0 0lr S-1 '3jt*,1;;::.*rlt"rïii]:o:;.iïu5"ílli.

y/d Berg, a]s nog won Fc Herstel met S-i tegen eerr.
operende Fc Kantoor. Vooral in de tr^reede helft wercl er zeei slecht
,qevoetbald zodat wij na.ar het einde (*n zes weken vakantie) verlangdó.,:
Scorerllrerloop:1-0 Piet .ran Put-be!;2-0 l,luilwijk rj-O Kamp;d-0 van deri
Cevor (4* (3-0 wa.s de ruststen d) ; /r-1 van BrÍggen; 5-1 van den Oever;
6"."1, i,iuiJ-wijk (eon der. beste);7-'l van clen 0evei"en g-1 van putten.
Verder geen uoorden meer over deze saaie wed.strijd,
inet- gastspeler_Joo-p
:i'-^,,ak

SPORïBLAD KNUDDE

iiÏ:4188 OP i]i O t'

Fc HIRS TEL wint

Ji'TALVOET:BAL

de F res f ige s lrtjd van

Fc ApP IIRAAï Ín een

ittig due[ 4- 3

Iiet is al weer e en tijd g eleden dat de e r,ledstrijd werd'
ji) J
tg ebreidt over d
29 januari j .1. ) iiiaarlf t{e moeten no{a I
hobben omda + Ïiet een topperrl lrÍn s v aÍr "d'e e erste ordei. Het r.rw S t1l ËII.:: I -' d
verenrle aantreirkeli j ke iraide ( riraar toch sportleve )enpi LU ige woilsf,rii
Fc ilerstel kwam tegen Fc Appieraat in cl.e slotr"rinuten onnorli gj in rrce
1 ij kheden na een l+-1 voorsprong kr+*il Ee iippieraat bi J oa gë1 i lt.Iirn
de laatste n 't nttt,en enorn te rug
6 e1 i j kspel tat, e rin omdat Fc Herstel in
vi e1 ma.ar nen h eeft he t alsno g geped en de overwinning van 4-3 we.§ da;r
oo k eigenlijk w e1 verdic'rnd om ci.s.t- Fc Herstei bi.i vl en vooitreff+Ii.ik
vo etbal speelclo vooral in de r *rslte speelhelft. Fc erstel krjam aJ- r, r'i j
§n el op í -0 doo T een knap doe lpunit v an Roel v&n den Oever en l<wiLci zel f r
op 2-0 via'een hard schot van Piet v Ëin Putten.Roh Broerc tras bii bc; t".ll
do elpun ben volk ömen kansloos.Fc Ap pi ,*rà.at kotr moeifi;ik in zij;r spel itoweg ens ,le uit vo rfi verkerend.e Piet en Sjef Ipskan p en de hopeloos falenr1e ilans Balj 6, kwam wel enkble ma ]c.n govaarlij k op voo r het rloal van
de opn ier:w uitstekend.e keep ende Kees van Wing erden wa&.r rnen dan oo kop
strandd oe Fc Herstel korr voo r de rirst aI op ro zen zitten omdat en zegr
terecht een strafsehop kreeg ( Sj ef. ïp sl.reri:p belemater de lloe1 van tlen 0over v1a een duidelijke overtre Cing ) maar Pie t van Fu tten zeg zíji; schot
Piet
uitstekend ges'bopt worden door tsob Broere . lriet aa de ru st saóorricvc1van Pu'bten op qrandioze r"i-j ze wcl nacint hii §jef cn i'Íe t Ipskarrlp
komen ultspee lde cÍl Rob iJroer e op ;uitsteS<enCe wij ze de bal tussr'í zíjn
beaen speelde het i,ras de mooiste qoal van cle wedstri J d t3-0. Fc il.,'ri.';itel
leek op rozen te zitten maa.r Fc i'ppier;lat r^renste zic h daarbij nict
neer te leggen en kwaru vÍ.,a sj ef Inska.mp evsn terug in ,de wedstri;d:;,-1.
ltaar opnÍ"euw sloeq Fc Her st' e1 toe nu via Rotl v$n rien 0ever:.lu-1 j. ïoen
g eloofde Fi Íterstel het we 1 en kwatn riaardoor i:r onnoclige mo ei1Í ilti*cir::r
Fc I'PP ieraat u€rt1 sterire:,r kwam terug tot lr-3 door doelpun ten via"n i'i-ct
;i
Ipskamp en Rens van Bi j stcrvelrl maer verder']rwal,l'I'c /Ip pleraat nict,
T
waren zL J er dichtbij wa nt Pic:t lPska.np reakte ook nog een$ het ;hbl-r
werk en F e,^,Appiereat had toen g een r^risseL meer omrLet de onzicrh t,lr1rr.:
lIans Balj e u1t,V1 eI r^Ie g ens eën hlessurë(?)-.IIet is iic tr"reede ne
Fc
I{*í'st.r1
van Fc App ieraat in d 1 t sr.:ízoen -nà qie Skidboys wa-q het nu
,VETN
è
ë
,mee
heirLr. ï
oeed en clrrarcloor worcien de du
waarbij Jo op v/d Berg.
het
t
g9n Jan ilanen sj ef rpskamp en II en s Balj 6 zeer interess an want
gang er hard e.&n toe r,raarmeil P iet Dekkei" het moeilij mee liar'1 mailr igelukk ig bleef het hierbij en bl eeÍl hot toeh sp ortief.
SPET ERSRAPPO RT: Fc ÀnlÍeraat: ftoi: Broere ci jf er;?r 6; Rens van Bi j il+,(} Í'vel d.:5,1+; Piet Ipek ainp :6, o;Jan rian en:6 , o;Sj ef Ïpskamp: 6 ,8;en i{an s Batj e! tfi 2. Ploeguaar de t36,ot6= 6, 0.
F cHe rstel: I{ees van !íingerde;n z7 ,5 ; Bert Kanp : 5 r B |Roel vaÍr rl-eir Oever ;
6,2 iJ oop v /a Berg:6 ,0;Piet IIuízer:7,0;Àrie va,n Dri elrJ1t en Pii,:t van
,1,

P.

,;i

1

ur

:4. L

À ..--l
nto,r'
i4E.LJCL'LÉi

,

tJ!

Ploegwe arde:to6rlttJ= 6r61 .
-Kees rfde Hillirt
Àmu s ement swaa.rd o,:,7, i2.

Putten 1 8, 0

en riees ,Dwansm 4-.
Scorenverloop: 1 -0 Roel van den 0everí2-0 Piet van Pu lten; rust;
van den ,'Oever i l+-2 Fi e t
3-0 Piet van Puttenl3-1 .)J ef ïpskamp;4- 1 Roel
lïees trde jiilkrren ï(ees Dwansni:.-.
Ipskamp en l+-3 Rens van B1 j sterveld.
ö!

l"ti0D08[t ,u" dronken man pro:beert met een sleutel een larit&alrip"-a1
- ^ I-' r. te openen, Een agèn? ziet hem zo bezig en zegt;.rrÏ'oop niear

g

etepr *ï:ïj ".J",;*ï,Ët;t":*',iïl;,,ï:ffir:1.Íï ffiïilit''J.lit";ïi=1'

nen ou aan ruimtevaart te doen.Z,ij willen nealr d9- zon inplaats 1'l'-"r..rie
naan zoal-s de Amerrikanen. Het nieui,rs iqerd, ln,Amerika bekend dat Belqi'*
naer de zon wr1 nnet een rakc';t. ,irnerikaanse deskr,rndige zel tot de Be1i1:
iinat kan niet de zon is ontzettend heet je verbrand da,ar:.rr Waarop de
Belgische deskundtger zei.l ttJa dat weet it Eaar r,re neizen stnachts als
het"licht, van de zón uit is....r'*r+**. Een m&Il liep een kapp.qrozaakbÍnneri
de handen van de kapper er? zei-zrrUr'r hanti.-'n:lj-irt
uÀo. iinippen.I{ij keek naar
r?Ja,
clat weet ik, E;'is nog nÍeinand geuëest oie
snerig.tt'be kapler zei'.
zi;n Ëa*r wildà"latea Hassen.rr **** Zend' ook een mop in-Knudrlelosg i(ees''

P R I VE' T0 P 10 TNGEZO,{DEN )
HUIZE RIJSBEIïGEI\i §amenstelling
en presentatie:r 0ees van Rij sbergen
1. (10 l{ight life
sniff 'tnrt the
(

De frUFKIJKIRS kornt teqen

Dufkijkers zijn in oprÍrars naar de
Tears - ilriola
top in een bij zondere spannende en a$n; a 3) Run to mummy Status Quo
tràXteti;ke wedstrijd versloeg men het
5) i"Íachine i'{essiah -YesAtl.antic
dappere middenmoter Fc l'{AÏ net lr-3, IJe
. e) The best of times Styx-;l8;i'J ree
Dufkijkers kwarn in deze wedstrijd enorm
10) On and or and or Abha Polydor
sterk terug na achter te irebhen gestaan 6, 2) China town -Thin Lizzy-Verhi.go
Vooral in de tweede helft uerd Fc i'Íay 7, 13) .Across the Lï § A BZli-Merrrr.v
(,fat Ín de eerste periode veel had ge- .e o/ Comi: or outerspace
guvÈtr,) onder de voet gelopern, maar de
Golden Earlng -Polydor
(vervanger
(
Vos
Jen
11
keeper
ui.'bstekende
9.
) Coming scor -Queen -EliI
van de afvrezige Jan .Kaptein) hield Ín 0. ( 12 ) Siteback -Diesel- Polydor
ztn eent j e rle Dufkijkers tegen maarkon *rÉ***+g * * rt * # * * * * )t.* * * * * * * * * * * )r x * ii
toch nie t verhlndoren ,iat de Dufkijke;r
De

1,"

t{. t3

sn cg verd.iend' wonnen.Ook misten enispelers íele bo oede seorin gs mceelij khe den o,&. Gerr L t Rij scijk; Bi es Slagboom
Cerard van Raalte en Johan de Jong.
Fc MílY sp eelde een goede eerste helft
nam een voor§ prong vain 0-2 na uitstekende doelpun ten v an Jan Smit ( kopbal !
en Piet Ipska ulp. Johan de Jon g scoorde
1 -Z als rusts tànd. Ilehk i(ok s coorde
uit oen counter uitstekend:1-3. Nadat
Jari Vos vele noalen het doel wi'st schoon
te llouden sla.agde Johan de Jong er
toch in om hen teeemaal te passeron en
dat betekend.e t3-3. ïlit een uÍtstekende
aanval scoorde Bies Slaghoom lr-3 en
drit betekende de overwínning voor de

al

}+

à+

J+

Zeer aantrekketijk

Zo hoort nen zaalvoetbal te

De DUFKïJKEBS en Fc P0TI00D

s p elen

I 1 eten

dit zien met uitstekende o p ge zette

mbinaties viel erin de Fakkel
veel te qenieten vooral a1s Johan
de Jong met het s p el mee ging bemoeien. Voor de v'l- j f cie achtervol,qende maal won de Dufkijkers nen
d geÉ)n moeite n et Fc Potlood da,t
ondanks al1es dapper bleef voetbolen en ijverig dat leverde de ploeg
rie doel punten op.Helaas was de
f lci j kcr s veel sterker en iuon Cair
ook u eer verCi (rnd . Scorenver.loop :
1-0 Gera.rd van Raalle;2-0 Johan cle
DufkiJkers die verdiend was.
ong ,3-O Johan don Jon gi3-1 Cor
-Kees Cornelis-.
ongeneel (! !t ) ; rusi ; 4.- 1llies Slagont/+-Z Kees van Die;6 -3 Johan Cs
sKrDB0Ys g een moeite Ínet
ongiT-3 Bies Slagb oom;8-3 H Joha.n
FC Wikt<el verloor voo e Jonsi9-3 Bies S1 agboo:ir en 10-.3
Fc W lf« tL de derde
maal achter el- e*rpit Ri j sdl jk. Kees rrde Hilkrr-.
kaar nu van de Skidboy s met 2-5 en
verliest daaron de aansl'uitÍng met de
L,op van het kl as sement.Fc tr{Íkkel kwam
wel vÍa Meinde rï Korpora.al op 1-0 maar
deze doeiLprrnt we rd afge keurrJ en tenon rechte mocht Kee sdeJo ng lrel §coren
aan rLe andere kant ( vol p ens vele wsarnemingen raakte de Joug amper de bal! )
liadat Ad ven Veen eindelijk in het vel
iruran ( hij kunm weer eeï]s te laat,wat
e'i,n vedet*,e allemaa1 kan doen!) qin g
hij zich bemoeien met het § p e1 en het
w.as d an ook raak tO-? dat Ee 1 ijk de ru
we"s.0 ok na de ruet seoorde ;\d van Veen Stort Uw vri j willige bl jdrage aan:
noguaals tO-3 en daarna lcwem Fc Wikketr c HILfiMA1\IN ( u itgever van S po rtbl.
via Loitise Spruit op 1-3 ,maar verder
udde) PostG iroHekenin I z2 95 53tr|
Bank Bekoning I l+7 .87 ,3 5 ,1 3S Amro
kwam Fc Wikkel niet en kon de SkÍdboys
kRi dderkerk.t,n.v.C HiLknann,
uitlopen raar 1 -5 door doelpunten van
Merodelaan ?-6 Z?SS BD Ridderkörk
Jos Bogeardt (einAettjk eeni) en van

§TIU N
SPOIï

DE

ï EL AD

DDI
rON DS

KNU

O

dervermelditrg; FonrLs S portblad
Piet Ipshamp
udde. Alle kleint j es helpen voor
zorgde ervoor dat Fc Wikkel' alsnog tegen scoorde en op rt scorebord lr-wan?-5 t t behoud van het enige waardeloz
te staan en zo bleef het. Een dÍk ver- blad van de we reld dat ook uoeiljke tljden heeft. Laat de 1ediend,e ?,ege van de Skidboys die. gan
zers
v&n Sportblad Knudde 1 anger
moest treàen vd6r het spel:tatel,. van dege dag de damesvoetbalontmoeting tusse enieten en hel p ons dan om egn
Fc Lolaborstel en de Parfum Girl s' (zie
eine bi jdrage te storten. Harteelders) - Kees Dwaasma-.
lJk dank Directl e Persburo I Kee s sie
Kees do Jong.Gastspeler

ài

N-

)f

x,

r c V-1AALVOEïBA|_ I

N VOGEI/LUCH ï

ïn de weken dat Sportblad Knuddde heerlijk in Australiö zat, viel in de
Zaalvoetbalkoarpetitie vele sensationele ui-tslagen te noteren. Dankzaj een van onze correspondenteir (h,een rrlaisj.er) kónden we in tt ltort
vertellen hoe de seoreverloop rnras van enige wedstrijQen.Helaas waren er
verder geen inzendingen van anrlere figuren behalve van Fc ELCA die als
enige ploeg aan ons gehoor om r.,'at in'Lo zenden voldeed.-Kees Dwaasma-.
Kampioen van de laatste jaren Fc APPIERAAT viel voorgoed van detroon
om van Fc ELCÀ te verliezen ilet 1-3 door dcelpunten van:0-1 Hans Hansum;
0-2 Eugené Ban.qy;rr:st tO-2 Arnolrl Va-l.k}:of en 1*3 fiet fpskemp.r'.tc VEtr'
versloeg tr'c BEI'{ETEL meí 6-i+ ci.oelpuntcn vansHugo van Leènen O-t;1-1 i(ee s
de Ruiteril-? en 1-3 Peter Salairoup (Z)tZ-l pegrs:"3-3 van Leenen;j-1,
zijnet???;3-5 Peter S.;3-6??;c*n t,-6 ïIereintje Kusters.}r.
{oe},gg1t-via
Fc WIKKEL versloeg Fc IvlÀY:ret 6-+ doo:: doelpunten van:piót Ipskamp -0;
í-il de Ruit,er;1-2 Jos cie Gel,ler;2-2 Piet Ipska.urp;2-3 Jan Smit"3-3'Ronald Visseri4-3 Pigt Ipskamp i&-/, BijstertrelA;5--/* en 6-Zupiet fpskamp.*f .
fn een zeer sensationel-e ,nredstrÍjri tuss*n Fc KAI{T0OR en DE SI(ïDBO:{S
vielen 22 doelpunten dat ongetwijfeld een unicuni is. De ,skidboys i^ronnen
met 15-7 in deze ïser komische en aant::ekke1i"j ke wed stri j d. ScorenverJan y*l Roon-;Jos Boogaarcl 1-1 t1-Z A<i van,Veen s1-3 l(ees de Jong;
loop:1--0
1-1,r1-5 en 1-6 Jan Faber.il-7 el:1. 1-8 Jos Booga.arc.,;1-9 Jan Faber;Z-g Jai
yan Rooq,"2*1O Kees rLe Jong;::,.;s"i:;l-10 Jan vari Ftcon ï3-11 Jan tr,aber
Jan Van Roon i5-11 Lrjen Pla.ifli.':iï,ï(,-11 'lliil.r y:-r.::- L: lr:.gg:;:- ;6-12 Ad van iL-11
Veen;
6-13 Jos Boogaard^;6-1J Ja.n. Fabcr e;n 7*15 Jt,.n vor,"Roorl.+++.DEDUFKIJKERS
ELCA iiet lastiS,in da ecrste helft was er een oppermachtis
1aa§t9.,FcDe Dufkijkers. te zien. en j.n cle tweede helft sehrok Fc Elcà-waklter e,n
wonnen net op ti-jcl doorztn gastspeler pieL van Futten ternauwernoodl
Scorenverloop:i -ó! ! I ;1-1 i{a.nË Hansum;2.-1 Gerrit Rijsrlijk;Z-Z Arno1rl
Valkhof ,3-2 èerriL Ri"jsCijJr 4-?. ???;5-2 J.:han cLe Jóng;-j-3 piut van putLen;5-/+ en 5-5 Hans Hànsum ",5-6 Arnold Val-kl:of en 5^,i*peL van putten. +++
De, grootste verressi-ng was de uitslag van Ic HERSTEL tegen de traditionele stuntploeg Fc P0TL00D,winsi; vooi Fc potloocl met l-ittttt
Ja op.nieuw een stunt van Fc Potlood dÍe jaarlij"i:s zr:rn stunt ruaken.Scorenverloop:0+1 Arie de Ruiter;0-? i'{eriirs de ï{:-nter i0-3 ,{trie rie Ruiter O-L
Bram Jansen;O-5 Arie de li.uiterr0".6 piarÍu,s cie 1iintei ï1-.6 A*u ltuii"i;1, *n
Bram Jansen:1-7 ! !l +;-l-*" Fc T1PPIERAAï hro1l ;Lr: een Gebouw:y3-derby i"qn*-Iruisgenoo! I'e 14AY ook me;t 7-1 c!.ooi. doelpun l,+rn rran :,5;ief f ís:ià*p"(Z* )',
Ba1j". (?r.);Piet _rpska.urp ódnmaal en u*r, g.rstspeler .íd"*uri,bovöndien
schoot Jos de Gel-61sp in e1ggl doel maal:,-rscc,oiclc zelf ook fret eniqe cloe1pryt v,ooï Fc MrtrY.***Ic i\IIKiiEL velsloeg'v"Fc ï,EV met Z-S,Scorenverlóop:0_1
Achmed ;0-?Peter Saly (eigen d.oel ) ;1 -2
j poter
d,, ï,inrlen B1*3 Aehmed
Saly i2-,4 en' 2-5 I'{eindert-Korporaai, +++. F* iiERSTEt vàrspeeldesZ-in rle top_
per tegen DE SKïDBOYS hun.l-a.atste kans o.p eelt ei.rsnt,uelà titel ri,:or met
liefst B-2 te verliezen, volgens onzte coriesponclent r+as het een rÉÍi,:1rnn-overwinning en Fc Herstel naakte een onzekere j.ndruk ,orra*"-fiài'_!ig"
Huj-zer (aie T_"_§_altij d j-s egllgqsee::cl) "++*.. Àanvankelijh eoed. voetï:;,1
Van DE DUFKIJKERS te§en Fc'-BEI{ETIIL:6*í .,or-rrst"Toeir Fc B*metel echtcr
gÍng uoetballen inpl-aats \lan ïo?per,:n op el,kaeir kwamen
zij terugj vÉin
6-1 tot 6- L. ALs he'ii; 5 mi_n:Írte_n laàg er. herC geduui"rl, hadrlen ze
nog gelronn*n
gói.-l_.{gl-goerie lesje,voet}:allen en niet óncler elkaa:r scheldenlï+++"1++.
Fc KANTOCR hacl geen enkel moeit.,. met f'o P0TL00D err r.ron, dan ook mert tB_Z.
+++Fc ELCA had àaarj,n- t,egeir veel moej-te met Ic VEV.al bedrieg de'uitslag i9-4 ivlnst voor Elca.l,iant het hact een jre-"1_r: tijd /,_/, ;lestàan.Danrna
stortte Fc VEV i.neen dr:cr íèe11 T,azzel<ioelpun1;.KcmÍËch was'-dat Fc ELCA
pas kon scoren nadat ,iIans Hansum. op, cie sir.a.fbclnk za-t. .. Doelpunten
d*l o.e. gemaakt rioorst{anzunl (lx1 3i/àl-},rhof (:") en Íaatàman.i+I.Éï;r,íerde
vol gende wedstrijden stoncien iiiets neeï op'fret spel en werden clan c,ok
matige wedstrijden."?a+* Fg iviAï_tege.n tr,e i,fRtf.LOOntmet Éen juÍste uitslai:
j *1 Mariu* de irrinter ;i *Z Wim van
*- ln,Scoronverloop :1 -ö Jos de Gelclei;
Bruggen;.2-Z
de Rui-ter;3-2 j.lenk I(okirusi;/o-2 He,nk Kok;4_3 Jan van
-Jan
ea .L-4 W1T yal Bruegen"***.Fc APPIERAAT ha<i seen moeite met lic BE_
§ggl
yETqL zg,:2:9:1,Ji gf Ipskarnp ;,1-1?.? i1-? en 1- j Rens
j sterveld ir;1 -dDirtrr
Lodder;r1i-5Pj-et Ipskàrnp ïZ--5?? *Z-6pÍet Ipskàinp;a-ZSj
"ïriàiïZ_e,
ori 2.i9 D.Locïder.
+++++++ Vervlogen',+edstr:ijr:1qn voor ve,rvr:1g ïo1ge:ràe pu.giriui++í+li- :;,,
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Ii{ V0GELVLUCHT (vervolg )
Tn een bar sleehte wedstrijd won Fc WIKKEL dankzij de uitbl inkende
Kees de Boef van Fc P0TL00D ónverdiend met 5-3. Seorónverloop I 0-1 Arie
.de iiuiter;1-1 Louise Sprui L;1-2 AlbIas;rust;2-2 Arire de Ruite r s2-3
lvleindert Korporaal;Z-dMeindert Korporaal;J-a MarÍus de lrlinter'iJ-,
Johan van Eeesteren;,*i***+++De slechtste wedstrijrl van dit s e1 zoen
wris tussen het totaai onherkenbare Fc i{ERSTEL (Zonder van Put ten en
Hui-zer danwel!) en Fc VEV.fn deze enorme slaapverwekkende par tíj gebeurrle pas twaalf minuten voor tijd om eindelijk r,rakker van t e worden
er werd. toen geseoord.)0-1 Bas l'{uilurijk;0-2 Arie v.Driel;0-3 Piet Visser;1-3 Leen Plaisier;1-4 Roel van den Oever en 2-d l4arius Ku sters uit
een strafschop.+++. Veel belangstelling was er voor de r.redstr ijd van
DE SKIDBOYS tegen DE DUFKIJKERS,want bij winst van de Si(IDBOY S moest
or een beslÍssing wedstrijd gespeeld word.en tegen het verrassende in
puaten gelijkstaande Fc ELCA.De Skidboys ci.eed r+at het moest doen;winnen en dat deed het met het grootste geruak.Sco::enverloop;0-1 en 0-z
Jan Faber ,1 -2 Slagboom a1 - ) en 1 -4 Jan Faber i2- L Slagboom i2-5 Joa Boogaard;rust;2-6 Jan Bravenbroerg? -6 Roel van den Oevàri3-7 en l-B Jan
lïatre r i3- ,a Jan Bravenbroer en 3-10 Jos Boogaard. ++++. Kee s Dwaasma. *****+F.{et dank aan onze correspondenten in het bi j zonder rLeen Plaisj_rr ! *
EOV ZAÀIVOETBAL
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JANNTK E MANUPUT ï Y #,'ff;+,#'Ei$i3 ,6-1,
mei- Voor Fc Lolaborstel wordt za

HAIT
1/e

R

iangzamerhand, Janneko }4a.nuputty
y?Ie erqenis, want opnieuw wist zj-j clriernaal (een onvervalsie hat_
?e?
track/ te scoren op de .,rneest nerkwaardige wijze. Ondanks dat deze ster
nu goed ,,rerd afgeschermd. (vooral voor dó rust) vond Janneke Manuputty
toch_nog,driemaal een gaatje om verwoestend uit te halen.Dit alies
verklaard opnieuw dat rle pàrfu_m Girls met d-0 won
van Fc Lolaborstel
dat op een eentonige verhaal ieder keer maar weerweet
te wi-nnen.tlil
ven Gemerden scoorde het eerste d«:elpunt (op fraaie wljze).FcLolabor_
stel gaat steed,s ineer_ hopen op een moment dat Janneke r,Íànuputty
hinderd is oin te spelen,vrant dan is er een Jrans om te winnen à1,i*_
is
Conny van, Gemerden ook een sta-in-de-weq.Daa,rom is rnen in het kamp
van Fc Lolaborstel blij na het bericht íia rle riredia dat het Aef[i'àcfre
ST/TNDAARD BUIK graag Jànneke lrÍanuputty wi1 gaan iníi3ven. Ookveiioor
Fc Lolaborstel. d?ol lot g:ernis van'-}Iinóke dei Toom di; in de ;""ig*
wedstrijC sterk riebuteercj.e_en het J_oopvermogen van cie plotse1i"À;;._
stopte Janny y. lrtijngaart, die na twee wedstiiSAen o, *í gur,oug -ïà,{ rr*O
met, haa,r stapte ook Jannet Dijlcsman op, de juilte oorzaak-daarían is
ni-et bekend.Gelukkig voor Fc Lolaborstel Oóden liiancla
de
en Re_
nóe van der lila.al .u*ö, mee, stond ElÍne ve.n Die in rt doelRuite:,
en deed Jean" nette Verhoev_
haar zi.n mee.Ria Visser was verhinderd.Een fuut
!:gq" het
voor Ít oog blijft
technisch. voortreffelijk spelen van ffiïuàï"ZA
Laan en }Íarianne de E,uiter.De parfurn Girl. goà, óàr.-Éu.t";-"";;;;;ïrJrl
met een Jolanda Waas (scoorde voor rt eerst in haar leven,*uo, t*t
cioe1punt werd_ter"-"h! _afgekeurrl omrlat ze buj.tern d"r: schietíi;n scnoàt)
Carolien v / d B-erg, beicle Épeelsters erg vervel-end met de drinkwater_
fl-es op de baak;Jaoquelinè van Drunenït{i1 van Geinerden
en Joke Vroegh.
i,Íaar een Conny van Gemerden en een Jannelce Manup;iit-;p;ï";;"-rrï#
duideli jk eruit ! ! Scorenverloop :1-C lIil van Gemerden;rirst;à-0,3+O en
1r-0 (*gr. hattrick 9!s van)*-Janneke r4anuputty.Speelstersrapport Fc LoIa
borstel:Eline ïal Die ; 9, 4uE11y Kan#ers 6',9 iRé;é; ;il à";-W;;i;à,iiw""a*
,1b, Ruiter: 6rBiHeleen v/ d, Laan: 7,g;Marianne de Ruiter:7,8;Jeannette
Verhoev 26,5. De parfum Girls ; . Connv ,*, Gemerclen:2, g;Wil van Gemerden:
7, 0; Carolien v/.A Berg 26,6;Jolanda Wars ,6,6;iài;;;ii";
van Drunen t6,5?
Jokr+ Vroegh z6r L en Jànneke tr{anuputty ri, B.;imusementswaarde
:7 r 5.Toeschou_
i.rersaantal: 19.000 (naar boven àfge;:onA). pïJZOi\iDERllEDEt{:
Er werden en_
aanslagen op Knudcieloog Oue f;"", gópfeeqa c.a. -**, knal
.k*1:
van Jijnneke i'Íanupully tegen hem aen èn de waterÍfàs iícidenten van Caroli*"-"7à
Berg.iVa-afloop diende Knuddeloog Ome Kees
ontslag aan het bestuur
van de Stichting Damesvoetbal ,f Sportb}.Kn. ilzijn
örr*.
Oà-àÍioop daarvan - :.
leest u eLders in dÍt numrner,roant hfj. schijnt
biedÍng hebben geha"d vs.nuit ,{ustral_iË.....: Laat
"*r,fri;
".*rrt"*f.ïi*iijt
"-.*rrzi;n stukken
van

i{olec Smit Slik[erveer va.lten voor de koalars
ben de dames van hier dan zelf te wijten.....
"u"--nilut*àíiËí-ilïi"'fràO-l{ees Cornelis_.

Ii'i \iOCIILVLUCHT (vervolg )
In een bar slechte wedstrijd won Fc WIKKET dankzij de uitblinkend.e
Kees rle Boef van Fc P0TL00D ónverdiend met 5-3.Scorónverloop!0-1 Arie
de Iiuiter;1-1 Louise Spruitil-2 AIblas;rust.?-Z Arire de Ruiïer;Z-3
Meindert Korporaal;2-luMeindert Korporaal;J-d Marius de Winter i3-5
Johan van Eeesteren;.*{-***+++De slechtste wedstrijd van dit seizoen
wàs tussen het totaal onherkenbare Fc IIERSTEI (Zonder van putten en
Itruizer danwel!) en Fc VEV.In deze enorae slaapverwekkende partij ge'oeurrle pas twaalf n:inuten voor ti-jd om eindelijk r.rekker vaà te irJrden
er werd- toen gescoord, )O-t Bas l'{uílr^rijk;0-2 Arie v.Driel iO-3 piet Visser;1-3 Leen Plaísier.ï1-/+ Roel van den Oever en Z-/,u t4arius Kusters uit
Èen strafschop.***. Veel belangstelling was er voor de r+edstrijd ven
DE SKIDBOYS tegen DE DUFKIJKERS,want bij winst van de SiiIDB0yS moest
er een beslissi"ng wedstrijd gespeeld word.en tesen het verrassendB in
punten gelijkstaande Fc ELCA.De Skiclboys cleed r.rat het noest doentwinnen en dat deed het met het grootste geruak.Sco::enverloop;0-1 en 0-Z
Jan Eaber rl-2 -Slagboom a1-3 en 1-/,, Ja-n Faber a2-/+ Slagboorrr z2-5 Joa BoogaardBrust:,2-6 Jan Bravenbroer;)-6 Roel van den 0evóri3-? en l-B Jan
Tabert3-9 Jan Bravenbroer en 3-i0 Jos Boogaa:'d.++++.Kees Duaasma.. *****+l'{et dank aan onze eorrespondenten in tret bi j zondertLeen plaisirr!*
Ll nl- T [-\ rr
HAI
I
MANUPUTT Y ,x"#f,+i#'3ifrf,3,ó.r
11r mei- Voor Fc Lolaborstel r^rordt zo iangzamerhand" Janneko },Íanuputty
ergenis,want opnieuw wlst z: j óriemaal (een onvervalsie hat_
?u?
."?1*
track/
te scoren op de ueest nerkwae.rdige wijze. Ondanks
dat dezester
nu goed r,rerd afgeschermd (vooral voor dö rusL) vond Janneke
Manuputty
toch_nog_driemaal 9en gaatje om verwoestend uit te halen.Dit
alies
verklaard opnieuw dat cle pàrfum Girls met d_0 won run Ee Lolaborstel
dat op een eentonlge verhaal ieder keer maar weerweet te urinnen.Wlt
van Gemerden scoorde hej; eerste cloelpunt (op rraàie wijze,):ï;ï;ï;io"_
stel gaat str*eds ineer honen op een noment du.ï ,lo.nrruf,* r,làrr;ó;i;;-;_
hindJrd is oin te spelen,want dan is er een lcans om te winnen
al- is
Connv van Gemerden ook een sta-in-rle-weg.naarom is ,oà" i" -ÀËt-ua,;;
van Fc Lolaborstel blj-j na het bericht iia t1e media dat het nefgiËche
STANDAARD BUIK graag Jànneke }rianuputty wi1 guun i"ii;ven.
Ookverloor
Fc Lolaborstel. d?ol het g-emÍs van winLke d.eri Toom
dÍË
in
de
;"Àg_
wedstri j C sterk d-ebuteeràe en het ioopvermogen van rie plots*1i;À;;"_
stopte Janny y. trtijngaart, die
na twee weristii;aen *, oi gu.,o*g-ïàrr'f.rO
met,haa,r stapte ook Jannet Dijlcsrnan op,de luiËte coizaak
daarvan is
niet
bekend.Gelukkig voor Fc Lolaborsïel Aónen Ïíanc1a de Ruiter
,_
Re_
nee van d"er lt{a.al weer mee, stond Eline ve.n Die in rt doel en deedeniean"nette
Verhoev_ !ggg" haar %an mee
Visser was verhinderd.nenl;;i
voor ,t -o-oU. blijft
fret techÉisch."Ri-a
voortreffelijtr *pàf u" van Heleen v/d
Laan en lÍarianne de Ruiter.De parfuin Girl* g*r, à5r.-n_tà;'-";;;;;ïiun
met een Jolanda Waas (scoorde voor rt eerst"i.n haar
leven,naar het
cloelpunt werd-ter"-"h! _afgekeurd omdat ze bui.ten Ce schÍetlijn
schoot)
Carolien v/a Bgrg, beirier_ Épeelsters erg-vervelend met d-e ririnkwater_
fles op de baak;Jaoquelinè lran DrunenïWil van Gemei,den en Joke Vroegh.
ivlaar een Conny van Gemerden en een Janneke M;n;p;ii!-springen
! Scorenverloop :1_C lrtril van Gemerden;nrst;2_0, hier
j=r0 en
?rld:1lik,-eruit!
4-o (een hattrick sus van) __J_anneke 14anuputty.§pee1"tór""u.ppori
borstel :El-ine Ial Die : Q, lrE11y nan*ers6;9 ;RË;;;";; -àer toaal :6, Fc Lola
5 ;wanda
di:, Ruiter:6,8!Heleen v/ d Laan: 7,g;I,{arianne de Ruiter :T,BiJeannette
Veihoevz6,5. De parfum Girls;. cónny-;; Gemerden:7,g;WÍl van Gernerden:
7,0;carot-ien v/.a Ber.g ".6,6;Jolanda iíur",e ;ó;j;;;;;ii;;
van Drunen ".6,5i
Joke Vroegh t6, L en Jínneke uanuputii:.?: à..1"*rsementswaarde
5 .Toeschou_
wersaantal: 19.000 (naar boven àrgeíono). BIJZ0i{DEnHgouN:27,
Er
werden en_
aanslagen op Knudcl.eloog 0T* fi"à* eópleeqd
F*lp
knal
van Jijnne_
ke I'{anupr!}y tegèn hem aen en cje waterÉfàs iiicidenten
".à. "un
van
Carolien
v/a
Berg.iVa-afloop diende Knudd*logg OÀ* ff
zi jn ontslag aan het be*stuur
van de Stichting Damesvoetbal r'5portb1.Kn.
"es il
daarvan - :.
leest u eLders ín dit nummer,roant hi,l. schijntö;.;--à;-àiroop
u"n
ounirekkelijke
bieding hebben geha.d vanuit ,qu"traiiË. ::. . . Laat hi j zi jn stukkenaanvan
Í{o1ec SmÍt Slikkerveer va.lten voor cle koala's
van
AusiràíiËi-ijïi-"rràO_
hen rfe dames van hier dan zelf te
_l{ees Cornelj_s_. ,
"i;turr.....
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Fc ELCA KAMPICEN
!VIE AD DAï GEDACH ï

VïZIER 0il
V ZAATVOETBAL
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AIs je vorig jaar op 25 septenberj.l. na de verloren wedstrijd van Fe
ELCA teqen Fc Herstel, toen men werd weggetikt met 12-Orzot) hebberr ,-1,;zeqd van: rEn toch worden ze kampioen!r Dan vo17 iedereen je -zeer terecht
-voorgek hebben verklaarC. Het niet voor nogelijk houden is dan wel
qebeurd en dat terwljl Fc ELCA voor rt eerst dit seizoen meedeeC in cl*
E 0 V-zàalvoetba.lkompetÍtie. Fc Elca werd zeer verrassend kampioen {:r1
doorbreekt de Ec Appieraatheerschappij,cldordat deze ploeg niet meer j.r
de sterkste opstellÍ.ng kon aantredèn.Óok vele andere ploégen harlcl*n ileze problemen o.a.:De SkiCboys en Fc Herstel, die zelf s lange tijd li j -;'Laanvoerder was maa-r door het langriurige afhaken van Piet }luizer nrr.ar J:eneden kelderde zoals Feyenoord dat deed in rle ere-divisie.Lange tijd. oclc
was Fc Herstel de favoriet voor de titel omdat Ec Appieraat al- was afqevallen rmaar er waren ook nog c1e 'Skidbofs en Fc Elea-àie qoed volriiie.ifàdat tr'c Herstel ín de (Ufessure) problenenkwam
te raken viel ook àij àf,
en stond toen a1s een paal boven water dat rie Skidboys kampioen zouworden.Dit omdat deze plceg meer kwaliteit in huis hebben clan Ec Elca,riie
vele sLechte werlstrijden toch no3 wist te winnen.Bovendien speelde Fc
Elca juist teqen sterke tesenstanders (o.a.;tegen Herstel;Appieraat etc)
in de sterkste opstelling,dat dan ook winst opleverder.Geluk hadclen ze
ook,zoals tegen de Dufkijkers;Fc VEV etc. (zie el-ders in tlit nunnrrner").
Maar oildat de Skidboys ooh bleef winnen met voortreffelijk voetbal
(vooral van Ad van Vóen) eindigde de twee ploegen gt:lijk-in punten en
moest er een beslissinqwedstrijd gespeelC worden.En weer was Fc Elcaon'
volle oorlogsterkte terwij1 cle-Skiclbàys eniqe klinkende namen (zoals
Paul Kusters Bers Verhoeven) miste. tlet werd een zeer boeiencle finale on
het Electroka.mpi-oenschap, de Skidboys begon erg sterk via een ui-tst;ekend
snelle aanval opgeze'b cloor vooral Ad van Veen en Jos Boogaard seoorrjer
Jan Bravenbroer op fraaie wijzr::1-0,Fc Elca leek rijp voór de slachtbank maar werd geholpen cl.oor rle uitst*kende leiriende seheidsrechterFi,lt
Dekker',die een enorne fl-a'ber sloeg pr,^r ren ui-tstekend doelpunt af te keuren van Ad van Veen.Dit had hij nr:oit nogen doenrtoen Ad van Veen ui-b
ggn vrlje trap fraai scoorde en Fc Elea nj-et op juiste afstanri stcrncl
floot Piet Dei<ker op gnbegrijpelijke redenen at ón moest de vrij* tra.p
worden-overgenomeo,;Geluk dus voor Fc Elca in die periode en een forse
tegenslag voor cie Skidboys die hiermee.,een 2-0 kollrfortabele voorspronE
rt in -glng.g,aa.n omdat het doelpunt tenonrechte werd. afgekeurà.n*'
*g.T.
Ski.dboys zahte_toen
Ïreg en omtlat Aci van Veen door tr'c Elca góed wercl opgevangen rnrcrd Fc Elca sterker.F.j_nus de Haan scoorde op fanlastischc r^li; _
ze de gelijl<maker.Daarmee werd de snelle wedstrijd noÀ aantrekkelijker
en het publiek leefde dan ook meeevooral omtlat fó Elcà (er zat rle mLeste,
aanhanEers van Fc Elea rzoals altijC) sterker werd en clat ook orrzette j-n
gen doelpunt van Arnold Valkhof :1-Z.Dit r"ierd ook de ruststand en de tr*e*de helft r,rerd nopl boeiender en spannender en 6r wer,l hevis rseknoktrom
de overwinning (en het ble;et spoitief omdat piet Dekkàr g3ea-iï;;ïi.».:
Skidboys_ traehtte de gelijkmakèr te maken maar slaagde daar niet in on_
dat*de ploeg -gewoon niet àraaiCe en Caarmee steeds ólechter
ging spelen.
Fc Elca had daarin tegen reel rheer inzet en riat betekende aan*ook
Aà líj _
kende genadeklap,want Fc Elca liep uit naar 1-li.l{a doelpunten van Keres
go?ltjesdief ArnolC Valkhof.Bij de derde àoeèpunt was er_
|ilSerlilg_gn
bij de.Skidboys tenonrechte hevige protesten"omdat
d; bal dà uitiij"
zou-zijn gepasseerd.Scheidsrechtér Piet Dekker keurde
echter - ook na
raadplegen van Leen Plerisj-er - f,rut doelpunt tereoht goed.Ook vel-e
klanten (neutrale toeschouwers) haddeà duictelijÈ ,i*"genomen dattrihui:e
,lebal
IN was en dus Fc Elca een zuiver doelpunt s"ooró.De buft leek binnen
te:
zi-jn voor Fc Elca en nam wat.overgehaàst.s.s.teruqrzodat **r, ,ro! onnoaig
in de problemen raakte want in de" sensatïààelà-rïàti*., kwau de Skidboys nog bijna op gelijke hoogte.Het wercl Z-lu rloor
Branrlt en 3_L
door Ad van Veen zrnaar verder Èwam d.e Skidboys niet Gilles
àr,
oro,
Fc
Elca zeitl
verdi-end deze wedstrijd_en werd zecr verrasiend Elctro Kanpioeni'
-vervolg volqenrle pagina-
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HAD DAT GEDACHT ??? (vervole)
FC EICA KAMPIOEI'] !!!!l
Ondanks dat het kampi-oenschap van Fc Elca oYer het hele genomen seiz,aen niet verdiend is, de Skiciboys speelde oTer het gehele genomen

seidoen het beste ,voetbalu vinden r're. het toch leuk'dat zij het ziin
qeworden. Al- is het rilleen Itaar voor hun altijrl trouwe aalhang die bij
àllre wedstrijd vaïl Fc Elca aanhiezl-g'z:-in. Wj.i haten van Sportblad
Knudrlr kaupióenschappen, Caa.rom Fc ELCA GEKONDOIEERB !! ! !
Scorenverlèop: 1 -0 Jan ]Jravenbroe::';1 -1 Rinus de i{aan;1 -2 Arnold Valkhof;rustrl-3 Kees Vinp;erling;1-1r. Arnol-cl Ve*lkhof;2-4.Gilles Brandt en
3-lr Ad van Veen, Toecóho,-l,,rersa-anta.Lz/+/,,, (naar bovenafgerond:/u4.000)
SPELERSRÀFP0RT de S1<id'boys : I'rans \risser i ( slecht in uitgooierr) :6,5;
Pete-,: van der Jagt (rie::aa'L-te voetbe"l:en):§,J;Jos Booqaard (een der
bestie ) 27,2;GiIleé BranaÍ (iion he t irieí) t6,"1 ; Jan Eabei (was totaal
afr'iezig net als) Jan B:'ave;ibi'o*r (Uei..te)".5r/r.Ploegwaarcle 5rln6.
Ïc ELCA; Dirk l{uizer:7,A;I-Ians }ians';m (oraat nog altijcl te veel) t6r6;
Rinus ,le Haan (ste::k speJ.enii) r6,9;Eugenne Bansyi6, C;Arnold Valkhof
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Fc ELECÏRO 1en 2e(zoals u dat jaren van ons qewend r^ras.l,leestal hebben r,rij :rond het tíjdstip l'an 17 30 uur geen tijd om naar Bolnes te
fietsen,mísschien,.lat h et volrgend seízcen wat beter rlaat als de redaktie andere vei..voËi:rmi diielden aangaat schaffen a1s a11es naar wens
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van Electro 1 en 2 (iets rnj-ssclij-er. r,+at voor c1e leiders? ) ilet san€rrstellen van de teain.s v'erg-i, ïoör I.,ilsn Plaj-ster en Frans Visser ook,'
vaa.k enorme p;'obromcn,cÍit kon-h iloor de mcn';alitej-tveranderingen van
de iredenda.ag se rioetb,-;"1-1eïs " J.amme::' r,ran-L Fc llle ctro 1 en 2 is wel degeli j Ic van belang. Dli r:itslaqer: tot nu tc,e zijn: Electro 1-E1ectro2
6-C;El-ectro2- Gcrir.Pez's" Í i*3;Il-l-ec.bro 1- \rerolme 1-1 tGem.Pers,l - Electro 1 2-ZaLBSI{-Elect:r: 2 2-1,;E1.t:ct::o 1- tB§H 4 -1 ;Electro 2- v.Splunder 1 -0
v.Splunrler-Electro 1 0-2;Boe-l-e 2-Blectro 2 2- 2;Eleetro 1- Boele 2 2-0',
Electro 2- Boele 1,1-7; Eoele 1 -. El-ectro 1 /*-0; Verolrne-Electro 2 0-0
Voor de overigo uitslagen rrer.i,iijzen wij U naar de publikatieborden
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e1k j aar eGn t"eat:i v.,r-n Ce Lecrschool cle slechtste zi jn, dus opzet zwalc !
*****)í*r* Totaal -^rerd. er 676 naaf. qescoorr] in het vorlge seizoen.Dit eei zoen
was dat: 5O7 maal in 55 wedstrijden.Het vorig seizoen werd er 78 i,re,dstri;iden gespeeld.H..:t semiCCelCe per weCstrijd dit seizoen is hoger dan h;t
vori[ernu gernidCeld pez' lvedstrijd:9,22 Én vorige seizoen:8,67.Dus erivordt
meer gescoord.De Skidboys scoorcle het meest aantal doelpunten: 75 (uenr7,5
doelpunten per hred**,rtrU tegen vorige j.'lar rreest scorende ploeg Àppier"aat
93 uit 12 vredstr" gein.t7,75 ) .Opvallend is clat de mins"b gepasseerde keeper
-net als andere jaren .. Rob Bropre van Fc Appieraat veel meer cloelpunten
tegen z:_ch l<reeg dan vcriq sei-zoën (i5.gem.21,25 per wedstrijd); díi: s*izoen
28 ma-al ( geur per wed str " :2, B doelp . ).
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fn 11 wrdstrijden werd er /08
maal gescoorrl een gemiddelci"e
per weCstri jd van s /u,36 doelpunten.De Parfum Girls maakte
31 doelpunten dat is per wedstrij dt 2,82. Fc Lolaborstel
deed dat 17 rnaa} en dat is
per wedstrij dz 1,55 doelpunt.
Janneke Manuputty is de absolute topscoorster met 1/+ doelpunten uit zeven wedstrijden
een gemiddelde per wedstrijd
dus'van twee doelpunten! t ! !
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Damesvoetbal tr,§portblad KnuCdetr was er eniqe ti-.icl
Ievige paniek.tJant,narfat enige voetbalsters bezíg was geweest on Knuriileloog Ome Kees te pesten,stuurde hij naar het bestuur zeer. onverw*rcht
een ontslagaanvraeg in om hen te ontÈeffen als trainer/eoach. De reden
van zt tn plotselinge ontsÀagaanvraag was, omrlat enige voethalsterr: be zls
waren om hen hevig te kwetsen.Er werden enige aanslagen op hern geplecgci
helaas werd hij door ztn lekkere meiden niet aangerand! Maar de daines
waren volop behtgrallereerst was Carolien v/ti Berg (wie anclers?) bezig
om Knuddeloog 0mó Kees te'.treiteren met rrater.Terwijl 0me Kees werd tat
gespoten met het drinkwaterfles moest haar medespeelster JolanclalJaas
er enorm om lachen ën deed z*Lfs nee, zorlert het uit de hand liep.Bovondi-en kreeg de heer Knuddeloog nog geen twee nit:uten later een bal naar
hen tttoeeéspeel-dÍt vflrtr Janneke Manuputty (die nog altijd in de belangstelling staat van Standaard Buik) terwijl hij erqens anders naiïr'keek,
kreeg hij de bn1 nidrlen in ztn gelaat en werd nog goed geraakt ook!
. Jolanda idaas en Carolien vf d" Berg zagen de ba1 aankonen maar hielden
,r hun mond zodat het bij hem Ce naat geed vo1 wE§. Dagenlang was hi-j onvinclbaar ei'I bij enkele voe"Lba.l-sters kwamen dan ook reakties los van de
ontslagaanvraag van Knudcleloog 0me Kees.De meeste spraken dat het be-,'
stuur moest trachton onr hem te behouden hoewel er een paar ook and+:re
mepingen hadcl+n b.v. cleze: hij kan beter gaan en dan een trainsteraanstellenrwant uaarom moet het altij,J een trainer wezen en geen train*ster
???? Maar de neest reageercie ongeveer zoz l{ij moet blijvenromdat we onmogelijk op korte termijn een d,errqelijke figuur aan kunnen trelcken (eigeÀ beóordà1ing of dit po,sitàef of nega-i;ief opgeva'b moet worden)l En
àeze is ó6tc stërk: iii j inoe'b b1i jrren oàaat wi j- tenmÍnste al ddn vraer,iolor:s figuur hebbenrd"aà vallen dó ancLere r,raarrieloze figuren niet zo erg
op!,.. ,ldeer een ander:rrfit dacht zo dat het vertrek we1 voor zichzelf
spreekt.Als \,re nagaan Cat a1le aanslrrgen d«:or de Parfum Girls geple.*gt
zi j n,spreekt het voor zícnzel-f dat de Parfum Girls hun coach ZATzijn!í
Di t kornt natuurlijle omrlat ze gewend z:-jn o-fl te winnen en nu hun onergie niet meer volledig hwij t kunnen en hun coach daarvoor gebruiken.
De enige mogelijkheid om van je Ie ven zeker te zijn is om hun een keer
te laten verliezen zodat de hun en ergie uitspattingen weer op het veLri.
kunnen uitleven.rr Nog een anCer ;Hi j noet b1i j ven, maí1r hi j moet a.l traíner wel erqens tegen kunnen, zoniet moet hj-j nog maar een keer detreÍnercurces volgen,Daar wordt heni t)(, e leerd rlat deze dingen bij een traíner
in het goeCe keelgat moet vallen ! fk denk dat hij bij deze les van cle
cuïces niet opgelet heeft.Ih ste 1 voor dat hij of rie curcus weer gaat
volgen of thuis zijn lessen nog e ens naki jk. P. S. Veel sterkto rae t l-eren t rl
Ook zei er een het v olqende:rrHij is niet veel waardemaar ja het is beter dan niks!rr Ock l+erd er a1 naar een opvolger gezocht maar de speelstersrae.d wees aIle kandiclaten af d"ie het bestuur hadden voorgelegC en
hadden Ce vol-gen<le e isen gestelcl l t'l4oet j-n Australiii geweest zítrn aodat
hij weet hoe karigero es wippenevanweEe enkele schijnbewegingen.i,Íoct een
goede journalist zLj n r.roor Sportbla.d Knudde.lvicet goed met Pietje otf iíunnen. schieten en niet te lang zijn.lt
Maar gelukkig rnrist de sponserv;ln
het damesvoetbal , Sp crrttrlad I(nudde du§, te Lremid,ielen en zij waren il'e
enige die Knudcleloog Ome Kees kon vínden (in een kroeg ie) en sprak r:let
hem.ïnmiddel s is het bekend ger,,rorden dat hÍj ztn ontslagaanvraag intrekt ondat anders z i.'in uerkgever (Sportbiad Knudde) zou stoppen met i:e'u
sponseron van het da mesvoetbal.
-vervolg volgencle paginaBÍ
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Jotanda \daas en Janneke ManuÉutty
De tuchtkommis.qj.e van de Knuocle Voctbal Bond. hebben naar aanleiding
van hun daden teqenover Knuddeloog 0m<,. Kees d.e voetba.l-sters Janneke
i,Íanuputty;Jolanda 1daa"s en Carolien u/a Berg een voorwaardeli-jk schorsing opgelegd van é6n wedstrijd.Dat wil zeggen a1s er bij de-eerst
volgende r^redstri,j-d woer zoiets gebeurd z:-j clan autornatisch word.en
gesóhorst ''roor dón wedstrijd. Iàniddels zí;n Carr:lien v/C Berg (zij
vnoral ) en Jolan'da Wp.as in hoger beroep gegaail.Dit was tevens de aan1eg van de nog voortdurende oorlog trrssen C eze voetbalsters en het
bestuurrwant z,ii spraken il.agenlang niet nee r tegen elhaar.Carolien
v/a Berg reageeide za over haar vóorwaarcLel i jke schorsing:rrf k vind
dat d.e heer Hj-llcmann ztch vreselijk aanstel- drmaar ik pak hem nog wel.
De volgende keer kan hfj beter z:-jn regenpa. k en paraplu meenemen ! rr
ïíaarop de tuchtkomuissie lloer op zeir dat ze haar r,ioorden moest terugneixenra.rrders volgen er hardere maa]regelen.W aarop zi j líeer zei s rrlk
neeifl mÍjn woorden niet te rugg ! !'r Siircl.sdien praten zij en het bestuur
niot meer met elkaar,het kan- r".rezcïr dat dit n og voortduurt maar het
lta.n ook r/Íezen dat dit al l/eer uít de r^lereld. is.Hoewel '$re d,aaraan betwi j fe1en.Ook Jolanda I{aas hoorL daarbi j wa.n t zlj is een soort opstookster 1n dezt: zea.k! Janiieiie Manuput t y is wijzer en gaat niet in
hoger beroepemaar probeert in dr: volgen d e r+edstri jd hetzelfde te doen
en dan is ze benieuu,J. hoe de tuchtkommissie §aat hanrlel-en. Dus in
Iinuddeloog Ome Kees gel,rftarschur'rd.. . r.

Verkie zinq one1er-zoak mees t waardeloze f iguren
Nek-aan-nekra(e tusspn Lec Kanp pn{arolien YdEero?

Als er op dit moment verkiez:-ng{in u'orden gehouden van rneest waardelci-J
ze figuren van 19S1 onder c1e leaels van Sportblao Knudde,valt op de
nelc-aan-nekrace die volgens he t verkiezinp;orrderzoek van Buro:l(eessie
Knudde gaat volgen tussón Carolien v/u Beig en Leo Kamp. Carolienvld
Eerg, omdat zli enorm vaak overhoop ligt ilet enige leden van Sportblad
t<nuórie en haai trainer l(nucldeloog Ome I(ees. Lec"Kamp is eehtei in ódn
week ti j d erÍn geslaagd om ook i.n de knurlcieschi jnwerper te komen .Deze
" figuur reed in drie cl:rgen tij(1 eerst ztyt auto toó41-1oss en vervolqens
de brommer van ztyr broer! Voleens het Knudr:ie-Nippq-l'larketing-Onderzaek
wint hij met een geringe voorsprong op Cetrolien v/d Berg de zobegeerda
Luciferttofee,maai ooli enkele àndeie da,mes liggen cp de l-oer (Jolanda
lilaas)maar ook bekendt: Nederlanriers (Stephan) en RiCderkerker,q kunnen
dit jaar hoge ogen ilooien.0.A.: Andr6,v/a SpoelrdÍe e,-1s een soort verl-osser ineens weer ging voetbaflen voor ,1VVH, maa.T nÍet slaagde want
de ploeg degrad.eerde . " .;-öart l4e1sert, ornclat d.eze keeper varJ Slikkerv.
niet meer scoort en te qoed kec+pt zodat Excelsior belangstelling zou
hebben...;Voetbalver. Bolnes,rii'e in édn seizoen haar twàe teams-(de
za.íetrdas, -erl zonoagafdeiing) zagen degraderen..Dat Slikkerveer op de
lijst ook voorkomt is eerr 6eit or,.rdat dit blaci kampioenschappen HAAT!
De lij st van de Lucifertrcfee zieí er alsvo1gt uit volgens een Opiniecnderzoek van Knudde-Nipo-ivlarketinq-Onderzoek van Buro:l(eessie Knudde:
1.Leo liamp 15.000 p.i2. Carolien v/a Berq 11,.757 p.;3.Peter Stephan 1A.36i
p. /+. Andró v/d Spoel 6.6S8 p. ;5 .KnuCdeloog Or,re Kees 6 .ll L p. i 6.Jolanda
Irtraas 5.779 p.;7 .Bart l,Íelsert 5.079 p. ; B.Feyenoord 5.008 p, í 9.Pj-et de
IIaar: l+.876p.;10. Bolne§ 4,588p.", 11.Kees Hil-kmann /u,/+73p.", 12.RVVH
/+.312 p. Ë'l J . Janneke Manuprltty 4.1 5t+ p. ; 1 4. Fc nLCA/vv Slilckerveer { .A73p . ;
15.C Hilkmann l,,006p.; 16.reès trde uirtn 3,897 p.; 17.findrd de Jong
3.151 p. ;18. Sportblad Knudde 2.897 p. ; 1 9. Gerrit Ri j sdi j k 2.65/+ p. en
20.Kees Cornelj-s 2.to3Z punten,
De ve::kiezingen zijn pas eind van het jaar of begin volgend jaar ener
kunnen vele verschui-vingen j-n de komende ma,anden nog optreden..o.rr
",
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A BCNNEMENïBEïALING
oP Ccr
Wij verzoeken U om uw abonnemen t o p Sportblad Knudde te betalen
BankrekeroÉ'
volgernde ,nrijze: Stort het versch u 1d a ge bedra t) op onze Giro
ning. A1le abonnees verzoeken w a j vriendeli JV k. our het a bonnements gelri
. UITSLUITEND te betalen vi.a onze GIRO OF BTIN REKENII{G !
Deze wij ze van betaling is namel-i j k vocr de administra tie het meept' ecnvoudige, omdat het abonneilentsge 1 rl ophalen bii de bii na 500 (!!)abonnees een enoril tljdz'ovende r.rerk is zodat het verschi j:nen van het blad
nog meer vertragend werk't voor h et édnmansbedrij fj e D portblad i{nudrle.
De Abonnees die r^rerkza am z:-jn bl j ï{0LEC SMIT SLII(KERVEER hebber:.r inrrrid<ie1s een brief gehad h oe men moe t betalerr,voor hen die het niet hehben
ontvangen verzoeken wi j om het a bonn.ernentsgelrl alsnog over te makt-'n op
onze Giro ol Bankreken in qnummer. Ook verzoekr+n wii hen om ee.n brieÍije
te sturen net de afdeling waar n en werkt bfj Holec Srnlt plus hun woonadre s , oilcla tb i-j Holec Srnit Slikk erveer de laaf,ste :naanCen nogal wat
interne ve rhu izingen ztjn gewees t zorl,aL wij nj-et neer rueten waar ieri.ereen ziL ( ook clie niet verhuist z: jn verzoóken wij om dit te Coen).
0ns adres Ho1 ec Snit Slilckerveer Tókencentrale Spórtblaci Knudri.e (kan
per intern ep ost sturen).

+++++++++ +++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++++++++++ +++++++++++++ ++'l+++

Het abonnenent is vanaf heden vast{estelcl op minimaal VIJF GULDEI\I voor
tien nummers,men kan ook meer betalen dan het vastgestelde mininale
bedrag want boven de vijf gulden gaat een gedeelte naar de Spo'rti:l-aC
Knuddé Fonds (opeericht- voór het 6ehorrd van het enige waerdeT'oze irltrd!
Voor ond-erhou d./ià.nschrLf etc. sten ctl/typmachine enz. ) Bii voorbeeiri:
U stort F1. 7r50 op onze rekonÍng,dau gaat F1. 2r5O naar die foni'ls'
Het is niet verplièht om meer dan vijf gulclen te betalen,inaar het is
we1 voor ons meegeno,'nen om de hoge kosten te drukken!! ! En all-c irlej ne beetje heli:en,dus vrije giften z:-in van harte welkom! ! ! !

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'l-+++'l++++++++++++++i'i.j-+

Alle andere abonnees die niet werkzaam zijn bii Flolec Smit Slikkc::"rreer
verzoehen wij om ook hun abonnement'to betalen ,natuurlijk niet u1s
men zeker weet dat men aI betaald liebben, zij die het niet neer neten
krijgen een brief van ons!!! Heeft U a1 betaald maar wilt U ons ncg
,,
extià steunen,dan kan dat natuurlijk altijdl!!!

+t+í***)+*rË*r*X-ity.-l+iÉií*-r*)$X*tífr**t+X-*X*

SAI'{ENV:lTTI}trG I

ï

.

***t?Jí**Ir*r(**Xti*X'*rt*X-*vi*-*rÉ-/cJí*lt
,l

x STORT VIJF GULDEII (of op vrijwillige basis meer) 0P
x
29.55.3/+4 tnv: C ililkmann
x
,É (Post) GIRO REKEÀïII{GNUI,ÍMER t
x' 0E; (Àmrobanli Ririd.erkerk ) BAI'JKREKEi{IllG E 17 .87 ,35 .138
C HILKI4ANSI; de Merodelaan 26
; Ten Name Van (T.}tr.V. ):
x
Z9?:5 BD Rid.rj.erkerir.
x
orunrnvEB.MELDÏNG: ABO}'INE}4ENT (eventueel-: * Fcnds) SP0RTBLAD KNUDDE.
o
**r(*v6tt*.***rÉvr rYvrà.)tli*àt-x**,+t+x-x-ríJÉ)t*Ys**x--x*)+.)+àcrt*à()t***itJ+*+tàcà(*J+***')t;+àl**,tà$**++* xxr
l(

?f

:

+t

Voor eventuele vcrCere inlichti-ngen; SP0RTBLAD KNUDDE
; de l,Íeroclela an 26 92985 BD Bidderkerk
Te1:01804 - 21590 of 01804:13633 toestel:191 b.g.g.E2/r1 of 178 en bi.j
{àg Fokkens ; !r. Sehaegmanstr aat, _2! ; §i{derkerk; te1 : 0]8Q/l; !8rL2. even riit: ADVERTIIERDEF"S KUNNEII IIUN B.ITALINGEN (vrije giften) COf
-..F*Nog
.STORTE}I 0P 0NZE GIRO 0F BÀNI{REI{EII]I}TG! ! I x** De meeste der:ken dat er iir
66n jaar tien nummers verschijrit,dat lcan natuurlijk niet! Ir'Iant Spor'tb1acl
Knudde bli j ft onregelmatig verschijnen we€lens personeelgebrek.Iïct lian dus
wezerL dat U nu uoor 2 jaar betaalcl!Dusniet duur voor zotï: waarCeloos bleC!!
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Deze wedstrijd_y*{d gespeeld_op 16 nraart j.1. C.stspeler bij
Martel was Arie Riedljk, I{ederlantls beste zàalvoetbalier. De
wedstrijd werd gespeeld in Sporthal:ilDe FakkelrÍ in Ridderkerkom
21 .00uur. De aftrap rnrerd geaomen door Feyenoords-Internationaal
Bennig_Wijnstekers" Er was een hoop publiek aarrwezig en er werd
erg officieel gedaan. Een fotgraaf rnaakte fotot s van alle spelers.
Door de beide teams i+erden tint; es uitgewissel_d.
Fc Martef- begon goed ze he.dden in het Éegin a.} twee uitstekende
kansen, die helaas nlet werden benut. Oirót<t daarna had een speler
van Fc lolartel- een prir,ra vool"zÉit gegeven dle haast niet kon *iss"n
maar toch door een-irrqCgspeler weid. -geinist. Voora1 in het begin van
de wedstrijd kwarn Oud-fevenoord. fraaÉt nooit aan de bal. Er wörd
een príma aktj-e uitgevoerd door Ed Klerks van Fc Martel, iedereen
dacht haast dat hi j 7at want het wa.s eerr loeier van heb ik jou
daar.I"íaar helaa.s j-n het zijnet. Toen kwain Arie RÍedÍjk in akï1e,
hf j gaf een helc show wÉ]g, r{e.t een baltechniek! ltlet ïoor de rust
wj.st Oud-tr'eyenoord echter c1e stand op 1-O te brengen
In de rust r^reren twee enthousiaste meis jes naar BEN ÏIïJNSTEKERS
gesneld ofl zijn handtekenin g te vragen, die zij ook kregen. En
een paar enthousiaste j onqens dj-c. dat za gen renden ct elijk naar
ARIE RïEDïJK die dus o ok hancltekeningen moest uitde 1t) en wat hij
vo1 t)c ens mi j niet erg v oncl .
De t/ weede h elft was gelijk Ín het be gin aI spannender dan de eerste+ helf t. Fc }Íartel i^ie.s de gene die g elijk al balbezi-t nam. fn de
èerste ninuut raaakte Fc Ma rtel de stand gelijk:1-1. In detweede
minuut echter maakte 0 ud-Feyenoord weer een rioel punt t1-2.Toen
ging het niet zo best met Fc Martel, het werd 1-3 en zelf s 1- /+
voor OurÍ-Feyenr:ord. irÍa ar Fc itartel was inmidciels
van taktiek
anderd, ze gin gen nu aanvallen en rnet r,rat voor een resultaten! vorHet werd 2-4 en 3-4 d.irekt na elkaar,Oud-Fe yenoord had geen kans
meer. En Fc I,í artel ging maar door het werd" /o- /o;5- 1r;6- t, er was
geen
houden meer a an.Het werd o p het leafst no tro"1 -1r in het voordeel van
Fc Martel,kwam Oud-Fe yenoord toch weer i_e ts terug.Ze wisten de
stand op 5-7 te breng en, maar het was onbe o onnen uerk, de
jd
was af gel open met een stand va_n 5-7 tn he tt voordeel van wedstri
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van Fc Electro tegen
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3-2.Het eerste verloor door het vele gepinqel.x*x.Het kampioenschao
-xv^*-.i"iim
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!
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Fc Electro 1 wel
v/o wat heeft eindeíi;i< ztn Lucifertrofee (per post) ontvangen.Een beetj e laat doordat eï" geen fie tssnstalling besehihbaar was oin rle prÍj s al.daar uit te reiken.;**àÉ.Piet cie Ha.an is rnet de pinksterdagen rrvreeem<i.rr qegaan zodat ie op de clinsdag niet kuram opdaEen !)tv^x.I{IJ VAN SPORTBLT\Ii KNUDDII
WEI{SEIV ALLE LEZERS DÏE OP V AKAI\ïTIE GAAII VEEL PLEZIER Ei{ I'Í00I WEER TOElOns
adres''voor een anzíchtkaart te sturen zie paq.2 is van harte r+elkorn! ! !)"D"àGx
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Als U iemand aan s opg*eft ontvangt U van ons een verrassing !!,!!!Í!!!!
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Deze bon psturen (of af qe ucn ) aaft:Sp0RTBLAD KNUDDE AFDELING AB0NNEÍylENTEN
t.ft.V. i .Hi lkmann, de lïer o de laa n 26,2985 BD Ridderkerk.DF:H0LEC SLIKKERVEEË
Tei<. f,e
C.. H i lkrnanrr of' a an onze publ iel<ereleet jensman Jan Fokkens
Dr.5ch epmans tr aat 25 Riciderl<e rk of aan :P j-e L de Haan (interne post )
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