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"U:.lkmann b. ,.) bes!aat dit jaar TÏi
ersburo: l(eessie Knudc!er (Ke'eS
ja ar en rJat i.s niet mis. Daarom gaan rJe even terugL:l ikken 0P daf eni:
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lange bestaan van Persburr:: rKeessie Knudderrde .jaren zeventig Én
op komst van SF0RTBLAD KÍ\UDD[. l-loe is het qekomen dat U nu zeer oni'e'
heel lanr
9e lmati'g een numrner van Spórtblad Knucjr1e 1eest. trJist U dat '?
[imdat
had
niet
qe lerjen dit hled uie naam van Sportblad Knudde ncg
saai
zeer
deze
dat
in
[-ees
ee n hele lanqe qeËchiedenis vooraf ili nQ
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Keessi-e Knud

J ;\ fJ -{,\J Y, Ë Y-t}J Y J "fr f;e,t begin.r*."."-:,
L0 Ë r* s chcol Spcrt niettws bl acl
fl

Cornelis ililki,rann rie C.Írekteur 'va.fi Fersbu::o s t i(eess-ie Knudde I en uÍt'
gàlr", yan Sportblad Knudde,R'otterdailmer (hoe irarr het anders) van ire'
boorte ging ztch vestigen in P'j.dderkerk-0ost om daar wat ueer aan cn
wikkeliËgsiïulp te doen-zocht een toepasselijke baan bij Smit-Slik'rei
veer en Éegon-hij tien jaar geleden c,en Persburo te vestigen ?al- g"fi
ivÍerodelaan'26 in-Rid-derkerk-Óost.Zijil eerste daden waren aanplakbÍ-.i'
jetten makeu voor oen Smit-Sli-lEkerveer Berdrijïsehoolteam Fc Leerscn
àat toen inet de hand' 'nierC geschreven met als huipmi-ddel: VILTSTLTTEjI
Dlrr aanplakbiljetten beviel u o uit,stekend dat h1j in het journal:stt
vak Sinà ctat zóer amateuristiseh (of hoe qchr! j-! aq-{lt stomtne woori
te wörk*ging, Íiet eerste blad heeL'te; LEEHSCIiOOL SPOI?T NIEUWSBLTii)
Éà*"uef Ëtu.d"t er gernaakt zijn is niet meer te achterhalen o,rdat ce
mecste numilers helàas zijn -óei'; geraakt. lle o;:lagc w?P, omdat hct lne
de hand werd geschreven (welk bl-acl kan dat nog vertellen:met de hant
helemaal ge**,àkt? ) 0.000''001 exenplaren daarom ook zi jn er- de :lee; stt
nu verdwenen.ËIet was technisck niet nogel-ijk om ineer exemplaren be m
kut
ken anCerri haci dat perscon.op dit'moment niet meer een viltstÍft
nen vastlrouden.Ïía eàn poosje' veranderde Leerschool SportnÍeuwsblarJ

:

SP0RTnieuwsblcid
ctrc
Ë[Ë
een oplage van 0.000 001 exemplaren dus ool
slech't,s
Ook dat b1a,l had.

daarvan zijn Ce meeste numrners zoek gereekt. l1 1e ctro Sportni eu,;tsbIi'"i
en Leerschàolsportn.ieuwsbia.d, z:-in eigetrli j k o n tstaan door het 4 Cr V
onderlinge afdeJ-ingsvoetbal Smit-Slikkerveer. T evens door het sukse;;'
vc,lle jaàr vall Fe Leer"school cla.-b toen onder 1 e iding stond va.rrr o. c.
Kees HÏ.lkmann (of te wel Knudcleloog 0nre'Kees) ir 1971 won Fc Leerschool bijna het onC.erfinge ltarnpioenscha"p' het verloor in de belarrgri j kste werlstri,id. teqen '['c Gebor.lw : D.0p deze I e gendari s che we ri s tri j d
komen i,ve later in dit jaar i* rlo rubriek:reDe J aren Zeventigrr nog $eï
(vervolfl volgende pag;in,a)
keer op terug.
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si--ortblad

knudde

C:ldat Prins Be'rriard, toen nog een hcge frrnlitj-e had bij het ieger, heel
,;oed inzag C.at, Idees ï{ilkmann voo r" $e KoninltlijJ.:e -Luchtmac ntt heel wat
voor karl doen werd:tees iiilkrrann oroËferoeipen cri voor het va cJ.erl-an.C te
11i eneri en tlaar wcrri hem opqedrag en oiïi de j ongcris te ver,'i:ak en met een
een blad in he t Duitse plaatsje IIL: Le , net t 4C ltm van lJintr+r swijk vancls:a,"t.lieel toev al1ig werd de broe r van hnnie Borckink, een u ëer t,ekend
lcha.a'l,s enr:- j ds ter uit het Gelder se fiibergen, ook opgercepn net a1s esn
.,inde,re figuur u.it Strijenl fl*es v an Drie'1.Omdat zai cle liuss en ilaàr niet
'za:4en verschi-j: nen richtte uen ui t vervelinq een siri:porters vereniging
co voor Annie Borckink (0it sei.s oen de beste neCerL.alnclse.'g ctlaat.senri;j il s'ber op de i*ior e lCkam pi o cn is e il a.ppíin .en tweecJ* bii h et i'iederlands
;ie.ia;:i.óensehai:p en een uitstellenCe i::re striti c nE e f.,n À-nh stige blesure
i"riteraard" had di;ze Supportersver eniiiirrq een bla d noLli g, en dat wer:d:)
,

5I-,OHïELALI I{IYA
H[Ï EERSTI GROTE
plaatsje

l\t\í['

SUKSES

Ez'l-,.i ontz,;!tendpopulair
Ia.t blad werd in dat I(leine Duitse
niet alIe,an voor de leden van de Supcortersvereniging ïJaar juist ook
r1,*ar buiten.Trouwens de oprichtin,g vi;.n de sirp.*crtorsverenigínE was
nogal- i<cmisch.0n december 1973, net voor de kerst, ki^rirnen de volgende
cersonrln Í.n !-:r1e vanui.t de opleidingskaze-r'ne itïrjrnclen c1e rieeenli-ehting. Toen all-en nog rrnieu.wefl eaar :rie 1 kne,+en die het meeste humor
bezàt.Iie't waren: Alfonci.s Sorck.inl: (urt:Ei-berqcr:):Jan de íiraa.r'l (Spakenburg! I ! );Gerrit Everstijn (iíatcringen);i:,cnnie van iioof (Arnsteidam);
j en en iïí lkmann ( Ri aC- er'en de twe e zeër akti eve i(e z en v&ï1 llri el ( s tri
'c1ie
kerrk).Omcla.t Alfonrls Borckinlt een r,t)t heeft
lio{a.1 hai:d kon scha-atsen
werrl er op de avond en inoïqen van 31 cieeenbor 1973 en 1 januari 197L
een nj-euwe Sunportersverenj-ging opgericht. De opr:-chter:s waren:S. Hilkríenn;C van Driel;en "f .Co Graaf "lr{aar...... omdr:.t zl gcuw bleek dat het
l-eri-ent,:r1 te groot zou worden he.bben rle r-irÍe uijze ireren op de avond
en 1rorgen van 1 en 2 jannari 197 L ,1e suppo::tersvereniging gesplitst,
in een afdeling Zrtid-IIo1la.nd er-l :ln eeil. r... aÍ'deling Spaken'burg.
:inar al na een dag of vier bestoncï ?an ler,e twee afdelinr,;en al1een
na4 maer de afrleling Zuid-Ho11an$.i.te ,.-*t**ling í§pakeai-.,urE werd opgeheven wegens hevige ::uzie in het.alieen bestuur van :le heer de Graafr
Dus bestond a]leen iloE ïljr.ar de .1u-pportersrrereirlging Heya ilnnie Borcki.nk a"-ftieling:Zuid-Holland en {e heer de t'iraa.f i.rerri niet toegeJ-aten
tq:t Ce afdeling Zui.d-tlolland, eveneens de l-eilen vaï het peleton die
beston,l hoofdzàkeli jk "'rit bratra-nri.ers (rius bíjna-be1-qen)'" werden niet
to+gelaten zodat het lerlental steer-ls ïilaar tvree is gewoest.Zodat het
r:lubi;lad cigenlijk voor twe+ ierlen wcrrl gescirreven tnaar om liieer proilïil:ij"nde 'be geven voor {nnie ljorckink en on h.a-l; yerhcoi: van Err.lpennen
t.,: stirnrtleren mocht later ook ?ret vijfde peieton en ciilerbuiten het
bi-ed l-ezen.SP0l{TBLAD }iFl}lii r'"1{l'íIi wer"'1" een .ra.zend populair bla.d dat te.
ven$ een contactblad. r,rertl voor Erle.De balpennenaktie die da.ar gehouclen i,rerd rues oolq, zeer geslaagd,men 1rr:n er: tioree soorten balpennen kopun ine t erls opschrif t: *sUPF. V.ilR., r.ïEyA AiiillIE F0rlCliIi{x, af C..rs Zuid--Ho1:*n,-i. en op de ander"e: LEES SPORTtsLÀD ilEYli..AI\il{ï8. De opbrengs.L van
rÍ.r-e balpennen is -tegaan naar de aktie voer lieri}ierbestri jdingltGeven
voor: Levenr. itíog net voor het a-f zwaaien kwam Sportblad lieya ttrnnie
nie'b een af'scheidsblad van trlrle het roerrl een fantastieche boekwerk
met 1eL bladzijdes -r:et de hanri. qeschreven-. S;:ortb1acl Heya AnnÍe
harl- zclÍ.s een voetbalploeg, (lie'i, 5Ce pe I-et':n ) Oie cnd.er 1eÍding stond
va.n . . . .. Keessie (Knu,1deloo14) en 'br:rekter wel-e suksen laet Ce bierpulleïi. Door het, grote sli1;ses va.n Spcrt"i:lrri }Ieya ;l:rnie r"'crd het eni-ge
ffaerdeloze bl-a.d r,/an cleze aarrJhol seboren , ong.eti^ri j f e1d het grootste
I
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smeerJor:pt het ginq SpIIRTBLAD KNUDDT heten
]J portblad Heya Annie u.lerd
rKeess
Persburo
Dit kuam omdat
:
ie Knudde t uit dienst ku.ram en omdat in
het btad Sporthlad l-leya Annie al-tijcl erln KNUDDE-pARADt uerd sarnenr;Esteld door de redakteuren kuam de directie op het geuelclige idee orn;
het nieuu.re blarJ te qaan noemen. Bovendien vond I Hilkmann de vorige
bladen die hi- j heef t uitgegeven eilnrm ure.aïdeloos, dus LeerschoolSport
l,Jieutrrsblad; Electro Sport [lieurrisblad en Spnrtblad Heya Annie, rnet ,:-];rn
zeer uaardeloze en l-ropeLaze hoofdrerJakteur Keessie Hilkmann rJíe zich
qing verdiepen :.n de KNUDDELDGIT aan de hopeloziteit en zo rirerc hij
aIs enige op de aariJbol: KNUDDELÖ0G Cl'4[ KtE5. . r ..... ..
De eerstu nfurnmers uerden net aIs de vorige blaclen met de hano (dus rr
geschreuen en had dus opnieurir Èen oplaEe van 0.000.00'ï e;rviltstift)
emplaren. Sportblad Knudde is een juiste naam van het blad dat nei.:ia
uJe uel in het bestaan beuczen die echt het rneest r:.raardeloze blad iÉ
van deze qehele eardbol-.0ndanks de zeer slecht.e naam urerd/en is Spor
hlad Knudrje een enorrne qrote sukses qeuorden dat beulijst ueL het aan
ta1 i ezers die ue op het orrenFrlik bezitten - het nreeste zi jn de zoge,*
naamde stiekufimes lezers-.
Het aantal lezers steeg za zoig,rrekkenÀ,
dat de direktie van Persburo: rKeessie Knuddet moest Lresluiten om de,
viltstiftschri.juers
om te scholen als amateurtypist en kocht een ele
trische schrijfrnachine.itJa. een paa.r Ëiroef nummers te lrebben getikt,
raakte n Hilkmann echt getikt om zot n drie jaar gelederr een tLr.reede
handshandstencilnachine te kopen uoor ecn i:rikkÍe. Achteraf gezÍen
had Persburo : Keessie Knudde een LueecJehanrJse lectri schestenci lmactirine
moeten kopen daar had men meer aanqeherdrhelaas dorst C Hilkmann del
niet aanenu hebhen uJe er spi jt van cmdat ue op dit riloment ons rL'lt nioe
t,en draaien met cnze'L,iiieedehandsl'ralfautomatischestencilmachine en da
kost enorm veel tÍjd zadat het verschijnen van eon nummer van Sportblad l(nudde steeds later irrordt na het verschijnen van een nummer.
Dit jaar :,1-'.'i", ,'...::l ,.,: j,i.:t. i :.',., . ':, bresloten om toch een tuleedel-r andsvolaut,cmatische (elektrische ) stencilmachÍne te kopen.(aat is nu ,;ebeu::i
In ieder geval de omschakeling \/an viltstif t naar gieti jpL/ gestencilri
numrner in Januari 197? uas er een oplerge van n.00Í1.0?5 exernpiarsn ve
het eerste nurnmer rnet meeidere exemplaren. De sukses u,aÍi zö qroct tJe
het numnner die daarop volgde toen a1 een oplege had van 0.000.125 ax
emplaren. -[n f ebruari l<uram de honierste abonnee (Rn ja lvl.:qer ) in hetzelfcJe jaar 1977 op 23 .ju1i cJe LirleehonderdsLe (i',tandy Bartijn) eincj
december' 1977 uas de oplaqe toen al:0.!i)0.250 exemplaren.
Ht:t absolute ToBjaar urerd 19?B met e1s hcogtepunt het oprichten ,Jen
de §tichting lJamesvoetbaL Sportblad Knudde, in maarl, n7 E bereil<te i!È
de 250ste abonnee (fia Heinz) cJe oplage s'becg in april !t?E naar al0.00n.299 exemplaren.De 300sie abonnee (tu z*er fraaie Carolien,
Nal.er ) rrrerd bereikt in r-rir:i 1 g?8, moiïrenteel -is het aantal abonnees
ver geste gen boven de íAD.Precies ís dat qeÈaJ- niet bekend u,egens
een achterstallige acJministratie van onze af delirrg Abronnementen, v,EÍ'l
het Etfti,'lAN5BIDRIJF P"ersburo: ri(eessÍe Knudde,de oplage is mementeel
n.000.45n exernplaren 'en dat zal- dit jaar '.r-lel boven de 0.CI00.5?[ gaan
uorden aldus Flen adviesburo (zie elCers in dit nun,mer).Persburo: ?Kee
sie Knudderheeft aI r,rele irooqte en clieptepunten gekend in haar b*staan.Een absol-ute rJie:,ptepunt trlas de snorme mi:eitíStneOen die 5p.io,n.
in het begin uan 1979 kreeti rnet de directie v.rn Holec SIikkerveËr omdat bÍj de bekendmaking om de LucÍfertrafee ecn persoon zich hel-ecliqr
r.roelde;Het hlad uierd toen verboden te verschi.jnen binnen de poorten
van Holeca maar door de veie reakties van lezer:s en stiekeÍnme lezers
en een schrij,ven van Knuddeloog L"lme Kees ean de direktie uerd hel blar
alsnoq qered.Dat uas het eniqe moeilijkheid die er qeu.reest is in he
bestaan van Sportblad Knudde.In 197'É uerd 5p. Kn. zelf s in de ilnriernr
mingsraad van tJoler-: SLikkerveer oveï qesproken. .. .. . ... . r door Cat ED.
va1! ! ! Gelukki; is het alLernaal goed qekcmen zodat de vele lezers
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ilu r*[ van SFtiRïBLAD KNtiilnË tÍjdËrrr-de
Wís[

e

rr:ondes vàn , Ridderkurk rnàakte

WOUï VAN TIN BtR[',ËilËut air

-kersLnummer lBBo

tien jaar zíJn er to eh de ineeste hoogtepunten geweestrnietaihoogtepunt
leen omda'u hett aantal lezer s schrikbarend steeg.ïiet eerste
j-n
197A-71 bfi
vaïr Persburo: Keessie Knudd er wa.s de massaie opkomst
*en onri.erlinge afdetingsvoe tbalwe<lstrijd voor het beslissencle kampioenschap tussen I"c Leerschool en ,ne Geboi.rw:D. Het Sportpark in Ridrlerkerk
was j:onvo1, supporters iriet s pendoekt-.n en er w€l.ren vele bekenden aanwezig
lnnqs de 1í j n riie de oproep van de aanplakbiljetben gehoor gaven.
Spórtblad Heya Annie had ee n qeweldiqe suksesvolle Balpennenaktie voor
gevcn en leven.Persoonlijke trioufen de Europa-Cup van Feyenoordrde
Wereid-Cup van Feyenoordrde UEPíi-Curi van Feycnoord, de gewelcligB"- pres-i;aties van onze nationale s chaa.ts en r.rielrenhel-<Ien die vele titels
behealden en het 'liederlands voetbalteam op de WK 7l+ en 7a,allemaaI
hoogtepunten in de ja.ren ze ventrq voor ons.SportblaC. Knudde had de
laatste jaren enorin sukses bij de wielerrondes van Ridderlrerk i"n 1?77
en 1973 om de oudste r+ieler próf van d.e werel«l,itiOUT VAi{ DEI'I BERG DE
een pl-aats achterÍn het peleton
2,,"ÀRTE DUML uit Iiíaterinqe n die altijd
preinies.
Vooral
in 1978 werd het een enorue
ging
met
aanmoedigen
heeft,
maer weer:"iep de bekende
keer
i,ran
ronde
Riclderkerk.feder
de
sukses bij
naam
van h"! enigg lgaardede
door
de
luidsprekers
GOUD
FIENNïE
speaker
(al-weer)
een PREi'ÍIE
BERG
VArY
DIIN
blOUT
KNUDDE
die
SPORTBIAD
blad
l-àze
uj.tl-oofde als hij de ronde wee+, uit te rijd"en en van: Sportblad Knudde
roept U all-en'om K0l4 CP ''/íOUT te Eaan scanderen,wat ook gebeur,de.
iieel ilidderkerk stond dooi" r1íe vele oproepen van Sportblad Lnrrdde achter Wout van den Berg, zelf s lÀIaren er enkele fans die ldout Slng verzorHelaas de R0r\DIi VAi\ BIDDEI?KEÏ1K- het absolute
.Een tijdens de koersM !!!
rroogteöunt van Sportblad Knudde- is (voorlopÍg) verleden ti.id,want in,
1979 r*erd er qeen ronde v6in Rirl.Cerkerk verreden en ook iri 1980 kwam er
zr:l<er geen ronde van Rídrierkerlc.Jammer voor de vele fans van anze ZWARTE
DUIVEL lrI0UT VA$ DEN BERG cLie in F"idrlerkerk populairder is gewordendoor
SportblAd. ïhucirle. Ook bij de hoogtepr.lnten van het eniee iTaarCeloze blacl
is het noeinen van Ce oErrichting l,aa het Stichti-ng Damesvoetbal- Sportblad Knudde dat onrler leidinq staat ven KnudCeloog Ome Kees (Wieanders?)
di"e de darnes in 1978 van i{OLEC
À, S LIKKERVEIIR gek wÍst te naken van het
e
L5porï' blacl- KnurlCe T-shirts,Zi-j voetbalien
bruíne lnonster in orginelZEEil ONiliiGEtMfrTf G onder 'd e nàmen van:I'c tOt.\B0RSTEL en DE PARFUM GIRLS,
ilet zal onregblmatig voet ballen Lrehr:ort bij een waardeloos blad dat ook
SPCRTBTAD KNUDDE. Ook bÍj de hoogtepunOI]i t§CELiVÍjlTIG VERSCHIJ NT . .
tc--n'behoort de bekendr:iaking in het begin van elk jaar de lijst van de
I;.EÉST }IAARDIJLOZE Ï'IGUREÏí VirN HET JAÀR om de SPORTBI.ID KIÏUDDE IUCÏFER
r,iisse-LliROFEE,in 1979 en dat is U nog belcend werC di-t onilerdeel van Sp.
Knu*rl-e dagelijks over s-espr oken.
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UïT HET ARCHIEF VAN PEBSBURO: TKEESSÏEr aflevering:11 en 12.
Opnieuw Saan we terug naar 6 iuni. 19751dat was de dag dat hot tvreede
nummer van SPORTBTAD KNUDDE verscheen.Een dag na het behalen van het

kamploenschap van Fc Electro.De voorpag:1na stond'-met grote letters geschieven (met viltstif t) V00R D
TWEED
MAAL :
'

E

E

NIKS MffR AAN TE DOIN
F rL[CÏRjuni Ag?5-.tfiMPr v66r
0tr\
tild toen

kon
Zes minuten
men eindel[ik bii ELECTEO opgelucht adem halen.trVant zij
gen EI I
een stra fschop ( er was duidetijk hands genaakt) bii een
dat
1-0 stand.Bas Verhoeven nam dj- e strafschop en.scoorde zoals ieder een
te
kamPioen
had verwacht en stond Fc Electro nÍets meer in de weg om
worden, het was inmiddels:2-0'Hee1 oPge l-ucht was die 2-O sta$dowant de
slotfase wae de ploeg van Leen Plaisie r bijzonder nerveus.En de P)-oe6
van de l/Iiet deecl er al-Ies aan, op het we1. bekende straatmakers manier,
om de 1-O achterstand om te bulgen i.n een l-l.Daarom was die goal van
Bassíe Verhoever een soort verlogsinS.Want er kon niets meer 8e beurgn...

-Rijsoord !

FC ELECTRO BEGON STERK

I

Fc Electro was het velld in gegaan orl zci sne{ moge}[jk zekerheid te scireppenrdat de kampi-oenschap moest kÖmen.I'taar dÍe snelle treffer kwau helaas
in zijn
ni*i.Wet begon Fc Electro ijzersterkrdrong de straatmakersploeg komen
te
zou
vÖor
dat
Electro
geheel teruÉIEr kwamen vele mogelijkàeden
(
voorbij
bewaker
t
ziln
Put.ten
van
was
Piet
)
Ëtaan.Al in de tweede minuut
en Jeverde een ultstekende voorzet op Joop v/A Bergrhelaas was de kopbal
van Joop v/d BerB nj.et krachtig genoeg en bleef het 0-O'Ook kwamen er
*og"f$aËeden vooi Bas Verhoeven;Gilles BrandtlJan van Daleu en opnieuw
2lste minuut
ioöpt.r/a B*"g.Maar ook clat leverde niets op.Maar il dl
een voorzet
sloeg
nlsrHii
volkomèn
taste cle keepài van oe straatmakers
Jan van Davan
aanvoerder
hoofdhet
op
Piet van Putten afrprecies
" van
volkonen
uiteraard
dat
was
doel:I-O.En
bàheerst
in
len en die kopèe henr
d{e
werd
maar
kans
no6
een
Electro
kreeg
helft
eerste
verd.iend.In dLe
beiCe
en
het
werd
harder
gemist.Na
de
rust
doorl,Eas Verhoeven opnieuw
op het
kamploenschap
een
immers
stond
teams werden daardoor n*rv"uÀur.Er
TUf,§E MAN VAN HET VELD ÏN EEN SPANNENDE SLOTI'ÀSE
sPel.
linaun vervangen door Joep Hobers en een cler
Na de rust **ià*- aa
"Zí
helfteGÍIles Brandt (!l!??!t) werd vervaÏlgen
de'àËrste
uitUfi*ers in
middenveld werd daardoor veranderd'
de
:-blesuril* door Cees Jong.Het
zenuwachtig beide partiien werdent
hoe
vorderde
Èoe verder d.e wedstrijd
een incident.Dirk Lodder en een
door
op
wedstriid
de
Even ook laaide
rarlenen van het veld 8eonbegr§pbare
op
wer.len
de
van
Vliet
van
speler
floot.Even dacht hct
redelijË
echt-we1
diè
de
scheidsrechter
door
stuurd
Electro zijn
volta1.lige opgekomen IegÍ-oen aan de vorige rrredstrijd toen Fc
voor§prot g t'*i"peelden (het wurd' toen ]-]) 'l'taar kreeg het volste ver*

trouwèn i-n toen-Fc Electro een strafschop (temecht) nocht nemen'Dic
Basje verhoevenrzoals u weetruitstekend benutte'Nog Meer vertrouvren
freëg men toen het legioen in eens Piet van Putten vrfi za6 konren te
staai tegen over de kàeperoMaar helaas Sang at P"l net voorlangs ?ogal
nuí ïp dö 'scorelrord. ae à-O stand bleef Àtaan tot de laatste minuut'Het
werd ioun h1e nog 2-1 maar iedereen was aI zeker van dat Fc El-ectro zou
gaan winïIen un' het welverclÍende kampioenschap te behaleÏrr r " " ',
lilAAROM WERD HET" MÏDDENVELD ZI|IIAKKER ???
de tweeEen vraa6 dÍe heel eenvoudig is te beantwoordenrwaaronl werd erin niet
aI]-ag
Dat
de helft -ïl& Ger uitstekende eerste- het spel slechter? de rust uitblj-ti1n
tralner
d'e
leen aan de nervositeit maar dat Iag omdat
'Jong en
ker G1lLes Branclt ( I ) en Ad- : T ld Ll-nden verving voor Cees de
toeschouwers
vele
Joep Hobers.À1s kijkspel wàè- het een Soede wedstr[]d'rde
-58-*uordie rnii ariiia-near boven afrond^en:]B.oO0 dtlsr: hebben genoten

uíö"ïf"i;*;*,

;:iÍ:í,:llil"n:i_ir;;;ïï*ï:*..s

waarom

her bovenaan staat.

F Visser: 7; D Locidcr: 7 ;.J -Y d Waal z?*;{ Bravenbroer: 7 ; GHuizer:7;v cl l,inaen:7;invaller Ílol-rers:6*;J v Dalen:7;G Brandt:Bli-nvaller C c1e Jong:6*;J v/A ger6:7;B Verhoeven:7;P v Putten:7'AmusamentsSPELER§RÀPPoRT:

waarde: B.

VÀNÀF DE TRÏBUNE

..

'
de perstribune vi-a Hilversum}
Ik versloeg de wedstrijd rechtstreeks" vanaf
genoèen
van
het
Fc E1ectro.Vootrtal- die
spel
van
En mensen wat heb ik
helft een Ï:eetje vertroutweede
de
erin
eerste helft hè.Holaas ontbrak
het
midderveLdiHaar
op
of ae triwen door het ontbreken en verandering
gezelliS.Na
de
file
te
hebben
in
urèa
bune was het ontzettencl
6ereden
kwam ik net op tijd om cle weilstrijcl te verslaan.En zag vele irekende gezichtenrondera-ndere: de heer'Hofstede -met pijp (en dan moet ik altijd,
denken aan Henk Zon met zln sigàar)-rSterkenburgeia d.j-e was er ook en
zelfs $Ii11em van Hanegenndruk pratend met de mangger van Electro over
ecn eventuele mogelijke contract bii Electro? Toen die straatmakers 2-1
maakte ging daarna gelijk het laatste fluitsÍ-gnaal en is Fc Electro
kampioen.Een uj.tbundj.g feest volgde.Zotn feest had ik nog nooit meegemaaktrvoor het laatst dat ik zorn feest heminnerd vras dat Feyenoord
c1e cup ron (van Àjax Eeet 1k van niks)"Vele duizenden zongenrdansten,
zoenden err rr.rrr clromken om dit verrukkelijk kampioenschap te vieren
van Fc E'lectroi Àlsnog:Proficiat
FRÏNS BERNARD

KIJIÀM

TE LÀAT

N

Itt

EN

Z.rK.H. Prins Bernard.rclle de wedstrijd vrou bij rvonnenrheeft ontzettend veel
pech gehad.Allereerst stond hij in een file naar Rotterclam (hij dacht dat
,.óe wedstrijd in de kuip werd gespeeld)"Daar werd hern gezegd:lVelneeru moet
naar Rljsoord.Dan moet u de bor'jen volgen:Parkeren Sportpark Rijsoord en
'kwam op het parkeerterein Zuidplein terecht.Vervolgens moest hii van
Zuidplein met het openbaarrrervoer naar Rijsoordrmaaï miste de bus.rr.r.
Toch kwam hij liftend i.n Rijsoord (de wedstrljd vras all-ang begonnen). Bij
het §portpark Rijsoord. bemerkte hil echter dat hij de kaarties thuis had
laten lj-ggen en mocht dus niet naar binnen en niste daarcloor de wedstrlld"
Later bleek dat hij de verkeerCe jas aan had gedaan.
EC ELECTRO KÀMPÏOENS KLEURENPOSTER:

Hier had een foto moeten staan van de KAMPïOENEN.'.Plaarrrr rrr.
onze knudde fotograaf had ver6eten een rolletje in zijn pokke
camara te doen. }ïij i:ieclen hiervoor onze excuu§ en hebben de fo
graaf op staancle voet ontslagenl !
V.L.N.R.: Onzichtbaar:Frans Visser;Dirk l,odderlJan v.d [ilaal;Jan Brav€ilbroergleen Plaisier;Ger Huizer.Zittend:Ad v/C Linden;Jan van Dalenl
Joep Ho'bers;Gj-lles Brandt;Joop v,/d eerglBas Verhoeven ; Piet Huizer en
Piet van Putten'

...
voor Frans visser wa& er een soort verren8ing.!ïant na het feestje met
zijn ploeggenoten kuram hij te l-aat thuis waar de deur op slot zat.
Hij kon er niet in.Hoelang hij buiten stornd is ons niet bekend.i.....
.. r r. mieschj.en bracht hij de nacht wel huiten door ... r. ' r... r
(Uit:Sportblad Knudde 6 juni Lg75)
Het derde nummer stond in het teken van d.e Electro-Cup.Fc Veerweg moest
het opboksen tegen Fc Gebouw B. Fc Veerweg (zo werd er toen geschreven)
treedt vanavond i-n zijn sterkst mogelijke opstelling (?).Gebouw B. is een
jonge (onervaren) ploeg.i[aar spclers j.n staanrzoals J de Bie;p Ipskamp;
en A van Duivenboderdie pupillen zijn geweest van de huidige àdviÉeur vàn
Fc Electrortoen traj_ner van de zo suksesvolle Fc Leerschool,Gebouw B
heeft een harde ploeg zii speelden nogal onbesuisd tegeïI oràr Fc Leersch.
(i+-O ,verliss)rtegen Fc Tekenkamer kon worden getvonnen met 3-Z.Toch moet
het voor Fc Veerwcg geen probleem zijn om deze ploeg te verslaan.Fc
Veerï,ieg versloeg a1 eerd.er in deze competitie:Tekenkamer met Z-O;Lab met J_Z
en Kantoor met 2-1.
(Uit:Sportblad Knudde L? jun:- Lg?j)
II{ ONS VOLGENDE NUMMER LFLEVERtrNG: 1} en 14 met onàer andere:Fc Voerv/egFc Gebouur B;Fc Leerschool-Fc Gebouw D en Electro-Boele J anno t9?5.
VERLEI{GING VOOR FRANS VISSER

5íTCRTSLAD (i'JUDDE Kti-lSTt,lUrtr'iEíi

1

ilCil

...

..

- lO- i ,(vervolg van vorige pagina) SPELER§RÀPPORT:F Visser:7;D Loddcr:?iJ Y d Waal z?l;i Bravenbroer:71GHuizer:71v cl iitr.l*rr,7ii.nvaller Ïlobers:6*;J v Dalen:?;G Brandt:B;i.nvaller C cle Jong:6*;S vld BerS:7;B Verhoeven:7;P v Putten:T'Amusamentswaarde:8' VANA-F DE TRTBUNE ..ó..r
ïk versloeg cle wedstrijcl rechtstreeks vanaf cle perstribune vi-a HilversumJ
En mensen wat heb ik genoè.en van het spel van Fc Electro.Vootrtal die
eerste helft hè.Holaas óntbrak erin de tweede helft een beetje vertrour,ven d.oor het ontbreken en veranderlng op het middenvelcilMaar op cle tribune was het ontzettencl gezeli-ig.Na urèn in dc file te hebben gereden
kwam ik net op tijd om de weclstrijd te verslaan.En zag vele 'bekende gezichtenronderaadere: de heer,Hofstede -met iriip (en dan moet ik altijd"
denken aan Henk Zon met zi;n sigàar)-rsterkenburgrja clie was er ook en
zelfs liiillem van Hanegemrdruk pratend met de mangger van Electro cver
een eventuele mogelijke contract bij Electro? Toen die straatmakers 2-1
maakte gin6 d.aarna gelijk het laatste flui.tsignaal en Ís Fc Electro
kampioen.Een uÍtbundig feest volgde,Zorn feeet had ik nog nooit meegemaaktrvoor het laatst dat ik zorn feest herrinnerd was dat Feyenoord
c1e cuprron (van Àjax Weet i.k van niks)rVe1e duj.zenden zongenrdansten,
zoenden err . r.. . . dromken om dit verrukkelijk karnpioenschap te vieren
van Fc El-ectroi A1sno6:ProfÍciat ! ! !
PRINS BERNÀRD KIIíAM TE LAAT EN ... ... t t
ZiK.H. Prins Bernardrcli-e de r,redstrijd vrou bij wonnenrheeft ontzettend veel
pech gehad.Allereerst stond hI in'een file naar Rotterdam (hij dacht dat
'Ce uiedstrijd in de kuip wercl gespeeld).Daar werd hern gezegd:lilelneeru moet
naar Rijsoord.Dan moet u de bornjen vo16;en:Parkeren Sportpark Rijsoord en
'kwam op het parkeerterein Zuidplein terecht.Vervolgens moest hij van
Zuiclpleln met het openbaarvervoer naar Rijsoordrrnaar miste de bus......
Toch kwam hij liftend in RÍjsoord (de wedstrijd vrias allang begonnen). Bij
het §portpark Rjjsoord bemerkte hÍj echter dat hij de kaartjes thuis hacl
laten lj.ggen en mocht dus niet naar binnen en miste daarcloor de wedstrildp
Later bleek dat hij de verkeerCe jas aau had gedaan.
rDE JAREN

FC

,r

TFO KÀMPÏOEN§ KLEURENPOSTER:

Hier had een foto moeten staan van de KAMPIOENEN...Maamrr r...
onze knudde fotograaf had ver6eten een rolletje in ziin pokke

te

cloen. lflij bieclen hi-ervoor onze excuus en hebben de fo
graaf op staancle voet ontslagen9 !
camara

V.L.N.R. : Onzichtbaar:Frans Visser;Dirk Lodder;Jan v.d YtlaallJan Braven*
broergleen Plaisi-er;Ger Huizer.Zi ttend:Ad v/C LÍndenlJan van Daleng
Joep Hobers;Gi1les Brandt;Joop v/d BerS;Bas Verhoeven ; Piet Huizer en
Piet van Putten.

...
Voor Frans Visser waa er een soort verlengin6.Want na het feestje met
zijn ploeggenoten kwam hij te laat thuÍs waar de deur op slot zat'
H§ kon er nj-et in.Iioelang hij buiten stond is ons niet bekend.ro....
..rr. misschien bracht hij de nacht wel buiten door
(Uit:Sportblad Knudde 6 Juni ]-g75)
Het derde nuffimer stond. in het teken van de Electro-Cup.fc
Veerweg moest
het opboksen tegen Fc Gebouw B. Fc Veerweg (,zo r,yerd er toen gescÀreven)
treedt vanavond in zijn sterkst mogelijke opstelling (?).Gebouw B. is een
jonge (oncrvaren) plocg.lfaar spelers j-n staanrzoals J de Bie;p Ipskamp;
en A van Duivenboderdie pupill_en zijn geweest van de huÍdigu àAviËeuÍ iàn
Fc El-ectrortoen trainer van de zo suksesvolle Fc Leerschoof.Gcbouw
heeft een harde ploeg zij, speelden nogal onbesuisd tegen o.a. Fc Leersch.B
verlÍos)rtegen Fc Tekenkamer kon worden geuronneR met 3-2.Toch moet
-(a:Ovoor
het
Fc Veerwcg geen probleem zijn on deze ploeg te verslaan.Fc Veerr,veg versloeg al eerder in deze competitie:Tekenkamàr met 2-0;Lab
me| J_Z
en Kantoor met 2-1.
(Uit:Sportblad ituudde lA junj- 1925)
IN ONS VOLGENDE NUMMER LFLEVERING: 1*ï en 14 met onder anaere:Fc Veerï/eg_
Fc Gebouur B;Fc Leerschool-Fc Gebouw D en Electro-Boele j anno lg?5.
VERLENGÏI\IG VOOR FRANS VISSER

5íJONTBLAD KNUt]DE KIi.tSTNUi,IJjiEii 1}t:A
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t

SPOR ïELAD KI\Ullll[ in
Ki:Rsrt{trr4riE* 1eB,
iAr*e Fi TACH T ÍG

cle.

suksesvolle jarerr zeventig liggen nu achter on§,na"ar wat za.l Ce
ja r en tachteg voor Pershuro: tKeessie Ïinud.Ce eïL in het bijzonder ilit
wa 8. rdel-oze SportblAd I'rnr-idd: .{aan breng,en??????
hIi j weten het nÍet, maar hebben wel enÍge 'r^iensen (en plannen) op rBB
1i j st staan en die publiceren wij nu maar" e.l te graag:
De

x Koninklljke goedkeurine van Sportblad Knudde
r.'per$oneelsuitbreidinq àp aIle Fr,onten bij clit blad
X
...: .. *,.; r'i'.',
..,....,-...,'.,.;.j...
..'.I.'i.!
.' :.'...r.,,'. I
.''.;
x HEIL V[[L GtLÍl !!i!!!!!!
x Extra financisjle giften van Sponsers/Adverteerders
x Stort ,het gelcl np Amrc hankrekeningnumme r 247 .fl7 ,35.13fi tnv
C Hilkmann. A1s ue het geldbedraq he.bben bereikt van 10 nril jr::en
gulcJen,dan stoppen ue e-inCelijk met het uitgeven \/an dit ula,ard.
loze Q1ad.f)us help nm,dit blad tot zurijgen te brengen door gelc
te Stohte n. Al-LE KLIINïJES HtLpEN ! ! !! ! !
* Een Ít1§5 en lilISTtR UERKIEZïitG Sp0IiTBLAD Ki\iUDDE
;t Een uielerploeg met de naam Sportblad Knudde meb als kcpman:
ttJout van den Berg en a1s ploegleider: Hennie Goud.
)s Dat Ajax eindelijk eens gaat dugrader:en zodat uij rrieer plezier
hebben in het hetaalde voetballeven in irJeclerlancl.
l$ Dat trli j enorrn veel- ki jkgenot mogen hebben van ons Feyenoorcl me i;
vele r;rieuue guksÉ Ér!
x Dat het NpcJeïlands Elftai eindel.ijk eens een tdK -titel gaat i:eir
1en in Span,je.
;+ Annie Borckink ttJereldkarnpioene zien cp de schaats.
j
à" lJout van. den SerE de tour de France uint. .
x- ïn 1§89 t'rachten uij te beginnen rnet, de SportbIad Knudde Sateli
ï Televisie uitzendinq.Advert'eerders en omrcrepsters kunnen rich
nu a1 melden vnor dit gr,ootste gebeuren,
à( feen grootste ópgezette Sportblad Knudde Zaalvoetbaltoernccri in
Spnrtpaleis : I Ahoy I met uele sterke un uJaardel-oze teams van Rotterdam en omstrekenrdus o.a. van het t0U-TaalvoetLralteams*+ eni É
prominente ploegen en een dameszaàLvoetbaltoBrnooi met CeeIne
de ploeqen als:Ri jscord 1 en 2gDilettant 1 en 2; ntoemhof ;Fc Lr:l aiborstel;de Parfum Girls en andÉre,
)( En aIs b-rrootste uJens dat er eindelijk eens een einde kcmL Íl.jr-)
vri jqezellenleven van onze Direkteur, Hoof dredakteur, versLa."lqe
reporterrhonderiern,Knuddeloog !me Koes. llant door zijn ulaairie
al<tiviteiten is ie nog alti jd vri jqezel ! ! ! Uiteraard is ie I
dol op vrouuen anders organiseerde hij toch niet die darneszea tvoetbaluledstrijden??? In ieder geval kan hij r.sel kiezen uit Z i.j
trLlee tearns maarrrrr hij heeft nog ai.tijd nÍet beet! ! ! LJie ijÍ Ti
Voor eventuele Ínlichtingen schri.jven,praten of beIlen met:
Kees Hilkmann adres zie paqii.pra:tu.ree.SluiL bij- je schrijven urF: 1
een pasFoto (indien niet te erg)?
x Zal onze uensen/plannen uaarheio gaan uorden in rJe .jaren tach u-i
Deze vragen hebben ure voorqeleqd aan Adviesburo s IDt.l (Inf arrira ti.
Door 0ns of Insóanninq Door []ntspanning).
ttlat deze advieburo ID0 eruan vindt teest U efders in dit blacL
BLIIIE=V99E=SLElUE=gElEl!!i Hoe heer her plasje van Konínsin jur_i an
Juc de 0range! (ingezonden).tÉJe hebt eFÀ mooi medaiíton ze.q
......
een dame tegen een vriendin.tJa, rzeqt dp uriendin, tik heb er een ó Iu
je van-mijn echtgenoot in ge-"daan o..., tnhrik rLlist niet'dat hij doo d
uas!r rHij is niet dood,hij is KAAL l_! !!t )í. Suppoost in musuó* te n5
een bezoeker;rr0p die str:eL mag ïi-ffi
hÍ j is van Napoleonil
ff. ...0h, ttzegt de bezoekerrtralà ie komtzitten
sta ik ,ràf oF I ï s t r,
Deze mopjes urerden ingezonden cJoor Peter van Uingerden en Friencts ( U
zÍ.jn dat nou ueer?'???). xZend ook eens moppen in íoor dit blarJ I f I i
l
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ïe,lenrrroordrg i s het een nodeverschi jnsel voo r bedz'ijveri o?t een ADVïES
ön te sciralielen ï/oor ïr"v" inte*;ratie of organi satÍe e. d. binno;r
het becirijf , ock het enige wa.arclo-Loze bedrijf op deze aa.rdbol- SPORTBLAD Kï'IIIDDE b.v" heeÍ"t een aiviesburo in de armen gerlomen omdat men
meent niet aehtez' mag blijven bij enclere bed rÍjven. Adviesburo ïD0
(Informatie Door 0n.s ,rf :Iàspairning Door Onts nanning ) ging in Se,rtemhe
j.1. voor Sportblad flinuci,i.e het r^raardeloze i:'e drÍjÍ Persburo: I Keeessie
Knudde I een-" grondig r:r:tierzceken ën kl,,arn met hqt eerste verbhiffer:ie
onderzoek. Zij zijnl;ot de alqemene konklusie gekomen dat het prcCukt ,
rlat .gernaalrt wordt dooi' tien jaar Persburoc
I Keessie KnudCe' ZE.I.liJ GOED Iu{AAItDEI00S IS ! ! f
,
Dus aan de verwachtÍngen voldoet. ïiet bl-ed
rtoet volgens IDÍ-) niet deLgeli jks gaàn verschi j
nen want zo advi.seerd.e ID0rdan ra"akt Sportbl
Knutide z.ijn grote belsendheid kr,,ri j t dat het
%eer onre6lelmatig verschj- j nt. Da t Spor"tblad
Knrrdde zo waartleloos is 1 i ,qt aan het sl-echte
marLa.qementrclet ook r,rel- l+ordt g enoemd: als de
BUËO

MANKEI,ÍEI,IT V;lN,SPOËTBLÉ,D KI'IUDDE
Our het biad echt draaiende te hou.fen

ARBEI DS"PLAA-I Sfl'r
KORT

ïE

kost det ook voor SnortbLad Knucic
veel arbeidsplaatsen. Er is volgens IDO honderden a.rbeidsplaatsen bin
qen Sportblad Knr-rdde B.V" te korL.0m eÉn bijdrage te leveren tegen S
bestrijding van de urerkloosheici adviseer.t ïD0 ou bij ri.e regerint arr.n
te kloppen voor steun, De reger:ing kan Sportblad Knrrdcle best heJ_pen,
omdat Sportblari K:rudde c1an. aan + 100 rnensen een baan l<a.n biederr. De
overheÍd nioet dan wel de salarissen en soeiale l-asten betalenr aen de
werknemers van Sportbl " Knudde. De vakbonden hebben volgens geruchten
zeer 5.rosit.lef gere ageerd' op deze visj.e ,en ook in politie k Den lïaag' k':n
clen wij volgens geruchten :::;kenen oi) ali-e steun van all U partij en Caa
rom zal- de subsidie vocr Sportblad ÏInudde er l+o1 komen rl oor de vele
eengezinsheid j-n Den ik:ae (a1cJ.u-.r onu e politt eke desku.nd i ger en corïes
pondent Ín Ce Resi.4-eritie ). Al-s Ce e"rbeidsplaa'ósen ciankzi j de reEerings
steun wordt uitgebreiC adrrrseer:t Ill0 r"el or: ctit ge-lelde 1 ijk te d.oen
door midCel van omschoJ-i.ng. IIet bled kan cla.n fiieer gaan verschj- j nt;n,
maar dat moet wei o'nregelmatig blijven gebcu.re n.Iiet Eïevaar dat als
Sportblad iinucld"e rreer ga at verschijnen is itat de ziekenhui zen en inrichtÍngen overvol ratr:e:: maar ciet is,ook eei'r pluspunt,want dan kan Í;r
deze sector .ook meeï',ibra.nen word.en vri j geinaeht *een probleem is echter
dat in de verpleegsector,op rï..:-t moment te kor"t Ís aan personeel;
Verder adviseer,t ID0 ciil het prcdr:kt (Sportblacl Knudde) nog waardeloze:
te naken, omdat op dit gebied- rueíni.g o:ï- geen ccncurentie i; al zi. ji: er
bLaden en kranten di-e ootrt al op deze -r,iog bevinde.n"Alleen deze nedi*.
bladen onthennen dat ze waardeloos zi;jn daarcm moet Sportblad KnuCrje
op dit geblcd a1s ,de ei:i-ge wa&rdelozÉ bl.a.d biijven, InternatÍonaaL Íe.
zi-en ligt er ook vocrr il.nor,tbl-rrd.l{nud,{e een gouden toekom,qt omdat :iri cir
wereld Seen; b.lad :ïs te vinden die ook r^raardr,:ioos -is zoals Sp" Iin
lele
(]rote teekomst
daarorn voor llporti:le.ci Knudde, op de internationale ,lai'k0m de internatio.nale rrarkt te gÉ)an
verroveren no:et men allereerst i.ir
-icomen.Dan
Belgi-ö met Sp. Kn. op de markt
worCt het b1ad we1 ditrker al.
daar want men moet daar b.v. cen mop.uitleesen waar nou de grap in it
Ook lanrl.en uaar lfederlanders een nieuw bestaan hehben opgebóuwdrca.
Australj-e; Canade. ienz. ligt voc,r Sportbla.d Knudcle een grote markt. Chj_ne
en alLe Arabische lan..Jen is niet ?,a gustig omdat daar een hele an,lere
rnaatschappÍ j is, of Sp. Kn " moet. de zeatrr <iaar gaan ornturnen. Verder .rj-iir
IDO dat Knudrie-loog O;te Kees een gesehi.kte,vröuw krijgt (of vi::i.t) om
het leven door te komeri want hij worcit rnet de dag saggerijniger,hetzelfCe geldt vocr de direkteur eil nj-teraard va-n de hoofclredakteur er:z,
Met eeï] even'buele vrouw in het ieven wordt wast en zeker voor Sportbl,
Knudde een goede zaai<emaar a.Ls dat ied.er'keer maar weer uÍ'bbiÍ-jft, zal
Sportblad ïínuode toch moeÍ1ijke tijdr:n tegc+mc,edl S8.8-Íli. o o tenzi j. o, o à
er ienand meldtr o o. o. o -vervolg voigc+nii.e nagine.3

c

(vervolg v6.ïl vori ge paqi,a )
j
i.PO -wi st -er-op dat ,SA:rlEtIIlT-tel evi.sie 3r1 ïELE-TEli,sT ooh voor Sportb] ,r.d KnuCde heli,rSIi j k kan n:-jn. Spc::tb1ed ?,ni:rr1,:; ;;*i
z:rch da-arin
giri:n veri.iepen, aldils adviesbu::o i|O ilie ilezc eerste ra3rport
heef
yocïiïe+ï.gcl aan c1e clirektie lran S,:o:,.bbi_a.d KnuC.rle (p*rsbui"b:rKee*ri"t
Iiniidrler) en aan c1e 0n,,:lernenln.§s i.rraC S;:crtÏ:l-a*. Kriudrle, die deze zaak
-ze*r terecht- AKTIE GR0V.E i,LEEBOiiSTEL' neE-f,+,
Oil cL+ arbeidsplaatsen te vull.en voor ongeveerEun"*,ii*.
h.onderrj il.]annen en voor_
al vrouwen binnen het ?:eririjf Sp" Kn" hóeft adviesburo
IDO e*-ïoigàra*
geadviseerd
orí
C,aarmee
,Spàr"t,bla.C.
Ïini-rijd_*
scht
rlraaÍende
te houden
"Onl"l
h+rt heet dan ook;
SPORTBLAD Klï.tJppg

VAI(A\ïUË\[ BANF, SËUffiïmL

An KNUI]ilt

i.iet n:edewerking va:t Advir:strur.r: ID0 volqt h-ier C.e VÀKA.TUEEBAIii{ VAif
Si:'CF"TBLAD KI{UDDE;Het is nog sleehts o*r, pJ-a-n
die nog moet worclen
gc''erl;lelieurd door: de overheld en rle vaki:onde".iUààr--rSEzien
.le verwachtin,qen de.t red.ere en a.chter. d.eze plan s{a§.t cad"at eí vef e r.iensen
baan kunnen krij,g1l1 ,bi j het
per,sburo: r Keessi.e Knud,le, . een
"or,,*Lu.r, uj-= het
leze plan is sleehts tó vË_rrwezelijken
iler, subsidie
i.-omt or,r d,e salarissen e.d. te go*.,ï betaien aanl:;abinet
ile
i,,rerkneiurs
van
Sportblarl i(nuclde B.V. , he"b r,r,ia.icle1oze becrri jf -cle
o_t)
onze
aardbol- maakt_ hierbij ?en
"rig*
UREB.4IIK bekónd. Sof ficiteren
'oflz,e
naar de
banen kan nu al geschíeden -Vlrtí
hi j
bekell,je
adre*u*r.Ongehuwrie
vrou_
ï/Íen hebben \röorra):).g naa.T krijaen een strenqe keur-_ing:..
..
UR0Uil.j (vcor Knuilrjelonq 0me l-(ees
) eisen: bussEn 1g en ?5 jaar angeuERSL AGGE uERs/cDËRrsp 0r,DrNïrr\r
r,xÏÏÏ' i::::.ïï;[ :ï*";:Íjjj j ]- ;
Iiecre L,aresse voor : Haof rlredak.beu;,
KnudCeloog en de Di;;kt;;; i,
ïypistes voor hej: typen van de trladen,
f(alkueuzes
i( RecJaktie Assistàntes;$Koffiejuffrouul
ARDI-IItf FARUS ' (voor hei_ opberqen en he t bi.jnouden
van oucJe num_
)-L

sa

f,(

Arrminisrrati*,.*Ï".",:3: ;::::rïiïi-xx:tsFj_rinsen

7i

ii
.\4

o. 3 ., Ao'"".;."t:n, adve:'tentí es e " d.
F0T0GRAyEN (Cieisn"^Lier z.ï..jn ctan U.v" Ér*ns Visser)
Ïuee A55I5ï[tUT[5 F.nT0KAiï[F, dj e cJe Fotcrs rnoeten c!a,3n ontrrrikkel
en
Fn af drukken e " cJ.
íïeder.rlerksters \roor cre afcJeiingen : persílneelszaken
iBoekhouding ;
rnkccp (aie drarik at moeten inr.À,r*n)ig*ooijfscalcu_
Iatie; ïecl-rnische Dienst enz.
Bediendes vDor Sten;i.L/Lichtdrukmachines i,nunn"lijk of.vrouurelijk)
ïgil*tjuffrauur_lu Loodsieter )( A
'([ï;;_iJrnlr" I
§iI[ïiïACHïÍ\lt pR0GAÍYlíïtiJí (zi I rJj_e1t_RaundÀr
Ài_i:_.-i" de ni,=trnachine
moet

r'irEïr.,1ACHïNr npEREr0ir

r,i3=i?"1!!tXï;ïH::ili*!n;!l:J,,,,
iyTEDEI,TERKERS uc0n DE Í,roilï;[l-ilË,lllifrËlilurïi3'ill:J:-j.
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naÍs monteren van Sportbl;d xnuJJu)- rosse pasiSïApELLAAnS(zij moeten de vclqorrJe van de peDina!s
staoeLen)
llill\ïR0LEURS (zi j moeten elke íu*n.,u. Jï*-qereed
is
letter
voor let_
ter lezen en bekijken cf heI qced i;.i-LIIKKILLAARSTTRS (Oie de arJresbÀncJerr om het
hlad uikke]en)
Í:takkers (enkei van postzeger-.;.
)-ni;;"r;;.-oË'0"ï
gsschikt! I i
Leraar Ëierdrin!,<en B " -dip1r:ma vereisI en per daq 2 vaten
l:
bie=
ter beschikking st.el1en. Salar
j_s: 3 pulIen per .f uó Vakantietoeslag:
-zírrner
iIIfI
1 qrl- extra pq; dag in ju
BAIIKEEpSïERS (zi:' iat drankjes e.d. klaarmaken
en berJienen voor de
van sportblarj Knudde )
.redaktie
lÏEDETIJERKSTERS/mfDtLjERKIRS uoor de afdeling
E.xpeditie (zi3 moeten ci.;uocrzorgon Cat. de nieuue b-1ad;n naaï
de hi,:stemmiigur guun-o
kiosken )
".a.
BtZ0RGERS/SïEiiS (die'de b.iacien hi j de abonnees bezorgen
)'
NI EUtliI AB0NNEtS (nieurrre ebonees Oïe iiJ-ri]1en
r,rorden )
,

aí

J!
-\4

ook tr,el qd-

KTHSÏNUiliTiR 1 9BO S,rilRïBLAi]

KI\]IJINE

KNUilDI
t Bruu i<,:L"ilËïmlAil
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vAKAj" Uk
I

'(;viasazi

j.i:e die ndi:s ,:ï:lu":ï:";nsiaa

+

ilie moeten qeschenken. uitpakl''en'
n gestr:urrf o. a. - bompakketÈen )
\,/otrraarJaOàinistrat'ie (zi5 moeten elke dag op:.
. xÍïedeuerkers/st,ers
* '-Àu=t he; eldsch*tnl, ki:r.*n "of er genoeg cirank
,
.it)
AEiï[TELdiplc
' * pLAATBtutRKIRS {zi j ciie f ctor-*'b. v' kunnen beLrerken"9ly91ip
:
Íne vercíst)
tt BnEK.H0UDLnS/SÏ[ilS (zij'die Ëï'J qne'i zi.jn oríi voFrr BaÍ-l dure rekerlir
+(lvledeulerkt:

:u

rs

J-nkornencie Goccieren

cji.e cns

,"lorcJe

tlE.DErriInK.InÉ/s.ffRS.voor br: iafdelÍngr:n lri-ANNII{"]G en tiÍERKV00ËBERtÏDïNG (zij rtoetcn ervoor zoríJÈn rjet ScroltbIad Knudde cp tijd

v.-'ischi jtrt,"

"..,
TEKINAARS (vr--,,-Lr,Làlrlil( en I-lenrrolijk) zij
x- Assistenl;es u'ocr onze TelexzanLlrucen'Lrum
+Í Technischc irlcrJeuerke.:rei (oii_.::ï^r-ieiecL
x

)

velher,En/

I

'

rJie cartoons kunnenmake

in Ènn nietmachine

!<unner

;( Electro mon'beur's (cJie reclri:streekse ver-bindingen k unnen aanleqli
met, tJe sportvc:iiien/ha11en etc. 'rooï oinze uerslagAqvers hetg'aan'
leqgen van h.v. kc;r,'ikasten voor het opslean 'van biqr)
t."
x 0ncieinoudsrncntcurs(rrr:or lret schoonr,takenrsmEren van de sten{i1:
mach-ines 0n nietrni:chines)
. 'l
+( Vrouuefijke (onqet'iurrde) Dnauffeuse (-Lletst rnet rijbeuijs)'r4oor
hei. u*tro*tön van rje l^lr:of Crerjakteur, Í(nurJde loog en direkltie '
}{ Pers.ÍlneeI voor
afde-1.ing ïechnische Dienst het r'rerk omviril o"a
'ie
(vnoral cle ureecees);onderhoud bedri
Íi,.n'q;À;;;;n
het oncet;;;o
?
jis;
r:crjr3
flic'i-sen
I onclerhoud van tapkranen (i,ier
auto s ; onderhoud
onderhoud machines

en

gedaöh+, aarr taD.L-,ierkraanmonteurs;
'', utUrdt..
produ*tis Ilni;urikkelin-q bÍnnen !re'b tre.!ri jf )
)( Postbodes (i:-3 Jiu ,ooí,,':u inte::ne po'st inr:et 0aan verzorEeni)
.x lviedeir,rerr<sIer/t'tedeuerkers voor: de afdel-in'; FiéparatÍe en 0nts'Far-rnirrhsSporb*(n'.C "5" ) z.i j die de:i'ekte 'machiires kunnen verhelpen en
rje
,ooi een biertje vorlï Ce ontspanrr:Ln3 en. voor de sport niet uit
f
en
'Le
ophef
kunnen
f
lesnpÉners
r+l<tr:n
in
Cef
die
Zi;1
s taaÀ .
u,eg i s
'
l+ Íïedeu.rerkers Appr,ri.atenL:cuu (zij rnneten nieuule bekers eod' rLloor
.:

'1..

Sport.blaC l(nuCrJe onturerpen en;

)

}í TELIFOI{ÏSTTS/ NECEËÏ]iJNISï[5 "
x íviedeules!1ers/-ete:rs [rlo;malisa:tie (Ccnorm) zij moeten de tlaerJelnz
houden
,"..",". ."- -...-"rl?.ilIen van SFqr:"bbia:l Knudr-Je in de qatel
:"-- +i-.trödiï',ïf'Ieiders (noeb'lei.ding seven in .t,oiletten HAV0-diploma vBr
eist Én ke:inis in t.oiletPaPrier)
',t Kl\l0KpLÍlEG (zi-i nltle'Len rJe redaktie víil Sportblad Knudde bescherrn
telen iel.l-e teqenstanders )
.
ru tfN ERUARIN CÉi-lnRr..;l<ffR (van duizencijes) om het bedrijf finan,
ci-ee1 hi j t.e sPrinilen *
,

rí Solliciteren 'raaI-i Ce bancn l<an nu al
, NruUnnf uitgeve l van SptJf?ïBLA'D t(i\UDDE
0ns adres: Persburo;tKeessie KnuCcJe'

geschieden bi j ptRSBUR0: t Kt;[53i

eÍ'deling:Personeel?19ku!:
'cf

n.V.

I

geuioon:SPDRTIILAD Ki'i-llDDE
cron:0i 804 - 21 Bg0 :( E ue
ïelef
Ridderkerk-íii:st;
fiD
rje irierodelaan 2&; 2ilB5
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ru.r=ltijrJen-r,,n rje nieilr,re kornpetitie in
lJ?n
voetball 0m uuJ gehettgen even op te frissen uolqen hier' nogmaals Ce
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Hieronder volqen rJe anCer e 0espeelcle ueristrijden'tot nu toe met een
kort verslaq. Voor Yele t ezÍlrs van :iportblad Knudrje is dÍt eÉnr Pnor!-n'l
saaie 0nderuerp maaï hele. as kunnen uiij niet. om deze gebeurtenÍs neenj-n
omdat nameli.jk de meeste abonnnees van Sportblad Knudde vcetballen
het E(Lectro) 0(ntspannin .q) U(ereniqinq) Zaalvoet'ba1. Daarom veel ilai"'t
cacht voor deze kompetiLi e clat toch ock rrlel uaardelnos is ondanks d':
goede bedr:elinqen van de voetballers ilie met z!n aLlen denken dat ze
qoed kunnen 'voetbellen. B ezoek eens zo'r n r,.re'Jstri jrJ dan bent, u qtltuig',r
van een u,are knudde -happe nirrg. .. r . .. .
Er zijn l-ezers die ze qqen dat uJe ci\/er het Iin il Zaalvoetija]-kornni;i:
tie niet meer rnoeten schr i j ven ' maar di t moeten ui j donn rrlant frndel
kri j gen ui i hevi qe kri ti e k van mensen dj"e dan ze"gqen; !:Je staan niet i
l(nur-Jde!!! Daar,om volqt h ieronder (voor vele .ns"n) saaiE versiagei-i:
fiTROp{MTL BIJ FC I{IJK winst voor fc Wll(KtL tr*Z
Fc KIJK was a1tíjd een van de allergezelligste vereniging !in1e1 1'etrs
E 0 V -Zaalvoetba1. De doo:: Sxrortblad- l'inudde' orrgerichte voetbalcJuh n
op sttrven na ti.oc,1. l\iets is rleer van cen. gezellige sfeer te vinrl"en
iràt opstappen vail het duo Sjef ad tiep Piet van Dalen en interin:*coache
ilnuAOàfoàg'O*" Kces,die docï" drukke ',+erkzatlmherlen--(o'a'Camesvoet'balyertr'''
Épà"trrr*a-rnuÀeà) ;íi; funetie hebben ne-ergei?Sd.y?"ïa1 na iiet
bqri;e:"
het
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t<Í,if
waarts gegaan me-i, Fc
§+l$d:-li-i!o:n1-'ina"t;
hari velö iiomisehe voetba-I-iers in d"ienst o'a': ï{enk Pijl;Frecl 4Í'n.l-{arJong;co'ccI o1d Leeà Ïiaasdiik; ii'l v/'
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ter lt{attu;Arie Ëobbe
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Ge rar,l van P.aalte
: Jie
! cok al Ínni rnoeilijkhed*n
het
gegaan-mct
is
fusíe
leze
in
KIJK is da.t,
geraakte Fe DUï'Qn.roorlopir rlae"i zij- c'nrier de naam spe:len v3n de lÏïr
ft.f fPnS. Sportblect Kni"i.dde stop+, met de §-r.lonseri-nq,van deze pIt-rer"
Tegen I"e ',rJihi:el speclde Fc KIJI( voor -rt- Laptst onder Cie n8"a:rl eri in
eeí uitorst .matigö wed st::i j d won Fc l'liki';e1 vorrliend ittet 4-2 .Scol'e111./e:
loop; 1-0 r'{einrlelt Korporaà1;1-i Joo'p v/d Berg ;2*1 --i(etndert l(o::.nc:'ai'i
rust ;2-2 Pett*r Hattu ; l-2 ivieerle erk;Sry-4--2
-,#:::.fiíi-iffiiora'Í:l.
Eg=5àUiQ9E=-=Eg=!=E=!=Q:3* x Fc Kantoor opende h<,rt nieuwe seizoen z(ieï
goed oin Fc V E ï op te rollen met 6-2.To-cfr hebben de spelers-\ran i"e
Écrntoor de hatrc.trln vo1 gehari" aan Fc \r li V maar ook nu ueer gaf ciy rc)1-1'bine c1e cloorsJ-ag,score;nver"loop :0-1 ??? ; 1 -1 L'een Plaisier;rustl 1 -2 1"1",).
2-2 Wir:: van Bru§geur g3-2 Wln van Bruggeriï4-2 Jos de Bruini5-2 i,'í:-r: van
Bruggen en ó-2 Wim van Eruggen.
VIZIER 0P E 0 V ZAALVOETB;IL onder redaktie van:Kees rrci.e Hilkrr.
Verslagqevers:Kees Dwaastta-;Kees Cornelis;Iiecsrf de Hilkrr ;iiees Lo;itpo I
KnuddeÍóog 0me Kees il{ees Hilkmann ; eorrespondentsn:Leen Plaisier
en andaren. q[==!UF=$J=[E=I!;ES=U=E=U==!;I
Het was de eerste kennismaking met c1e nieurre fusieploeg Fe KIJK/Fc ll$,
die we gewoon weg de DUFKIJIiERS noeinen rDeze flàp,-ln kornt goe,d van p&s,
want het is knudde rnet een rie.'bj.e.ï,,'íat zai- de toekomst va-u deze tean
gaan brr+ngen??? Xen eenheid ontbreekt eï: nos,nll hron de DUFfiïJKERS Car:
ztj Johan de Jonq die drÍe nn&àl scoordo en de show stel met vel,e lill:lic
istÍsche aktj-es daardoor kon Ce DtiFKI'lKIIRS uitstekend debuteren om
Fc V E V i:ret 5-3 Le,verslaan.lviaa.r of de DUFKIJKERS in rj.e toekonis't i:o,r
oqen zal gaaq,.,ooien...... dat zien rue niet zi-töen.i4isschien weleens
een Stoff àr en-blikpri j s om het puinhoop op te-vegen. -i(e,es Lompo-.
s,r

n,
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y''nudde
ni..;t aanwcdstri-jd':u w,'.jIS
vahantió in Fel-gië (cnkele raeters; van Yaals) en.
geJ-i-jk g,rbr:q7{B er cen stu.kjc histo:'ie in het E 0 iI Zaalr,'oetba}.De
Skj-d.boys lóronnen i-n e{}n onvervalste iopper tegen kanpioetr Fc .tppiera.at
uet 5-3 en Fc ELCiI maakte+ de 12-0 nederlat,,; te,.qen !'c Ïlerste1 goecl om
ilc P,rt.l.ooC in haar eer'ste ko:npetitiewedstrijd te vcrslaan ríe+, 5-0.
i-)e doelpunten va.n Fe iltCA kwamen op nÍii-{m va.n: twe+ ruaal- Ha.trs }ïansum;
n anilere spelez'(.rie ons niet betwr-re rcaa.L Arn<,1d Valkhof en c1.oor
lle;rd ts).Kornisch van cieze wedstr ijd was d:a-b,re<lstri-joleider Ler,'n Pleisior' (verve.nger van Sportblacl K;r ridu e achter rle knopnc,,s) het scorenbord
ver.qat asn te zetten.Na enigc* minu-ben si:e1en iti'ia.m inen er aehter dat

ijij

ri.e volgend+: tr,+ec
ro,ezig tgor óen weekje

l.:en worden???? D:rt ïils ook het g,-avel bij:
!E=§§IIEQEE=:=E9=4EE-IEIR44I=!:2= voor
eerr*, na p.+ jaar verr-o.r Fe
iip;>iel:eat wee:r e ens in het E 0 V Zaalvoetba.lkonipetitie. Eeen i j zersterke tean van rie .skirlbo'ys (met .Jan Faber;Paul ,ïi..us"t,ers; Ad van Veen;
on Jos Boogaa:'d en uitcraa:.rcl Frans Vi sser ) won 'ilet 5-3 tegen ee)n gehavc':ncle plceg van Fc Appiera,at (in de tweedc helft viel bovendíen
Sj r:f fpsk;-.rnp geble.sseerd- uít) " Doelpuntenmakers in deze .boppr:r werd-en
gemaakt door:0-1 Sjef Ipskanp;i-1 Jan Faher.;1-2 Sjef lpskamp;'l-J Jan
Blok;rust;2-3 Jan Faber;3-3 Ad v.rn -Yeen i/t-3 ii.d vab \Ieen (uit een straf -

;irist

rt

schop) en 5-3 oiinÍeriirr Ad- v&n Ver:n. Voor r!: laatst det Fc Appieraat
rrerlocr in het E 0 V Zaa\vcotba-l-kompetít:Le was c'p vrijdae 28 aprlL197{J
rrDe ,Í-l1okr,r':errt j-n lilb-l-e sserdam in een enerve-,
in c1e eezcllige Sporthal-tegen
j
rende wedstri d
irc Kantocr rnet 3-?.,vaLgens c1e :: rchj-ef van Sport1rl"ad" iinudcle;.In 1979 sper:1i1c Fe Pol,looci t,ege,n l'c Ap,:ieraat met 2-2. g{rlijir en in 19?7 verloór Pc Àp;:icraat gok àf óén pinr:.;e ter.ien cle toenualige Fc Turtro (Yir,thans De ,§li.iciboys) ,rerder blàef Oe plóee van Rot:
Bz'oere a-l-tijd maar ae.ntt wj-nnen rfaarom is deze ni:C.erlaag vàn Fc Appileraat hr stori- seh, helaas waren wi j d"r;e.r ni et .retu-iq,;n veln .
Eg=UEE§IE!===Eg=UËI=É:*g= ïerecht wa.r.jn de sperers van Fc Fierstel kwa.arl
voor C-e wedst::ijd op I'c l4AY- omdat zi-j eiet maar d.rj.e eisen spel-ers aan'br':d. en Ce rest r,ras bijgevuld van hun gi'ote b::oer Irc;ippieraat.Gelui<kiq
colr won Fc ï{erstel tegen deze Fc l"lirY die l'iet br+slist niet beter verdieàdr: en r,rerd,na cle wedstr:ijd ce iri"re.a-d.e woorden van Fc Her"stel verget,+n
richt-lne Fc irlAy omdat Fc IIerstel won. Fe iierstel- st::afte'lrc;,1ÀY daa
ook binnen cle -Lijnen af t6-2 en dat Ïra,J hoger kunnen \,rezen als Fc llerste{ ryegr_geluk had .geirr*d. Sco::env*r1r:op:1-0 jïob Zwai::born (ze,:r i jveg) j?-0 Bertus Kanf ;rust B3-O Be:rt L(einp;tu-O ilob' Zwanborn i5-O Eer{Kamp;
lfó-0
Fiet Huizer; (:-1 Piet lpskamp èn 6-Z piet f psiramp (dankzi j Roel trran
r:le;n Oever die verheerd gooiC.e naar de r:itstekenCe doelman Ceàs van Win-

serden )

.

Eg=qi§S::!=:=4g=gE{gÏgl=!:&i
Bemetel
dat
cle
in
eerste
-[c
wedstrijd Fc i,Í;ty één helft volkomen we5]r-,
speeJ-cie en toen na eeïl 4-0 voorsprong alsno.i verloor net J-lerbegon
uj-terst voorzielitig tegen Fc l/ikke1. Ook nu. weer verloor het jeilgciige
team,inaar we ïfjn er vs.n overtr_rigcl Cat deze ploe.q voor een paar verïassende
ui-tslagen -zal gas.n 1,/erzórgen.Er 1opón nàrneli;k ncgà1 vele
,i,alentvolle
voetballers in rond o.à. een Hugo van Leeiren;dé rrkiu.ine -

gijzenI Marius Kusters (broertje ían paui,-+»- oi1 ern voortuefiiulllltj"n
felijhe keeper die we (rrog) rriet van naan-kennen.Fc iJikkel had. yeel
rnoeite met Fc Bemetel kr+arn zelfs met 1-0 achter., door een uÍtstekend
doelpunt van Kusters; i -'l werd het dr:or 14eindert HorporaaL;1-Z door een
re}:ere Ron ???;rust 32-Z Bas rle Vrie s;.3-2 i,{eindert Kàr,poraat;4._à góu"-kerk en 5*2 iríeindert Korporaal.
-Kees Dwe.asria)í-x-ií#à.+r,*J+i(lí)r-x?(v^)ilÉ;s)Èà.)+*;f ++xl+*)(aq**"i$)*r§*+Ít+rt)í)í)*r.í*)t**)Éx.** j?)íxi*TifFld
LACii[i\I i I l *t+*x-ÀrJË,íií
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hoe
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l«a.ar?ti rri{ee1 eenvoudig. liaar hror;r is wat anders ge bouwó. il*r+y.-x*
Definitie van een gluurrl.ers een lcer.el die te }_ri is om near het naak_
stranrJ te gaan, ****'+t*tE++*J+
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Bf j d.e volgendr,r ti,.ree r,,,cdstrij11.:n w,':LS Sportb,lad Knudde liele"as ni.;t aan,rurl-g {-ocr óen iueekje vakantió in FeJ-giö (cnkele mete,rs van Yaals) en
gelijk gobeu::de eÍ'cën str.ik"ie historie in het E 011 Zaa.ivoetbal.De
Sl:i-oboys wonnen in een onverva-Lste topper tegen ka,rpioen Fc ;ïppieraa.t
net 5-3 en Fc ELCii maaktr: de 1?-0 nerlerlaag te.qen }'c Ï'lerstel Eoecl om
llc Potl.ood in haar eer'ste konpertÍtier,+edstrijd te vcrslaan inet 5-0.
L-te doelpunten van Fc RLCA k'wamen op nÍiam van: tr+e,: naal i{a.ns LÏansum;
twc-,e maal Arnc.ld Velkhof eo door eíjn anilere s:r:eler' (aie ons niet belrend is).Komisch van clez': wedstrijd was dp,t wetlstrj,j<rleiderr Leen Plarsi....rï (verva.nger van Sportblaci Knridde a chte;r de ltnopnen ) ?ret seorenbord
ver{at aan te zetten.itla" enig<; minu-ben . spelen ir-uiam incn er aehter dat
het-scorenbord nÍeb aan r^Ías qe'Àet.. "...-,. of Sportblarj I(nudde iriet qe;rrist k*.n worden???? )at ?íel.s ook het geval bij :

!'E=§=KI=]JEQI9===E9=+BEIE!R44I=!:2=

voor rt eerst na z+ jaar verloor

Fc

van cle "skirlbo'ys (met .Jan Faber;Paul l(us L,ers; Ar1 van Veen;
en Jos Booqaard en uitcraar,C Frens Vi sser ) won inet 5-3 tesen ecn gehavende p1ce3 \Ían Fc ,iippieraat (in de tweedc 1e1ft viel bovenciie;r
Sj cf f psklmp geblessee rd uit) " Doelpuntenmake::s Ín cleze toppr:r werden
gernaakt door:0-1 ,Sj ef Ipskr.inp ;1 -1 Jan Fe"ber.; ,1 -2 Sj ef Ipslcamo ;'l -J Jan
Blok;rust;2-3 Jan Fa.ber;3-3 Ad ven Yeen;4.-3 Àd veË \reen (uit een stref scho-o ) *n 5-3 ofníeur,r Ad v:ln Ve cri. iioor I lJ taatst det Fc Appieract
rre rloor in het E 0 V Zaalvo<;tbalkompe tít:le was Dp vrijda,g 28 aprr L197tJ
1n Ce .qezc1lige Sporthal ?iDe Blol<rur.,?*rït Ín /ilb-l.e.sserdam in een en(:jrve-.
rende werlstrijd -beqen irc Kantocr niet J-2,val-gens cle n.rchi-ef van Sportblatl iinutj.cle;.In 1979 speelilc Fc Potl-oori t,egon.l'c Ippiera-at met 2-2 gelijk en i"n_197'/ verloor ï'c ltppicra-at pok al eíén punl:je terljen rle toennalige Fc Turbo (Y'l,thans De .S}:idboys) vero.er blàef àe plóee van Rot:
Bz'oere al-tijo niLar as"n rt vrj-nnen daarom is delze n+Cerlaag vàn Fe Appiieraat hi stori sch, helaas waren ,./Í j di:,o.r ni e t .retuig,;n -,ran.
Eg=EEE§I$!=;=§g=UËI=É:?l= Terech,,, i,\ï&.r.rn de spelers van Fc I"ïerstel pwaarl
voor C-e wedstrijd op tr'c l4rTY- omde"t zaj ne.b maar drj.e eigen spel-ers aan'br:ic1 en Ce rest r,+as bijgevul,J. vàn hu.n g:"ote b::oer §c Appieraat.Gelukkig
cok "rron Fc ï'lei'stel tegen d.eze Fc ï"íirY iiie liet beslist n:_et beter verdien,ie en r,rerd na cle i"edst::ijd de lri,re"a-ce wooroï.en vafl Fc i{er:stel vergetr+n
richting Fc i\IAY omdat Fc IIersrtel l(on. Fc iierstel- st::afte Fc i{Àï «Íaa
ook binnen de -Lijnen af 16-2 Ën ciat ha,:i- hoger: ktinnen ldezen al-s Ee IIerste]. ileor ge}u}< had.geirad. Sco::enveirlr:oi::1-0 jïob Zwaiiihorn (ze,:r i jvej2-0 Bertus Kamf :rust s3-O Be:rt ïtanp;lr-0 itoi: Zwan'horn i5-O Bert Kamp;
lig)
ó-0 Fiet lluizer;6-1 Piet Ipsir.aiiip en 6-2 trÍet Ips)ramp (dankzij Roel l,an
clen 0ever die verireerd gooi.d.e na,o-r cle uit,stekenCe doelman Ceàs van Win-
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serde,).
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fc Bemetel dat in c1e eerste wedstríjd Fc i4;Iy één helft volkomen wegr-.
speeide en toen na e$n 4-0 voorsprong alsnc.i verloor met 7-l+rbegon
uj-terst voorzic'htig teqen Fc 1,,Íikke1. Ook nu weer verloor het jeilgdige
tcam e"fflaar rde ïijn er van overtlrigci Cat dezr: ploes lroor een paar verïa.ssende uitslagen
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f eli j Is-e keeper di e we (rrog ) ni et van naan- ketrnen . Fc ilikkel had veel
noeite met Fc Bemetel kr+ani zelfs met 1-0 achter: door een uitstekend
cioelpunt van , Kusters ; i - 1 werd het dr:or Iteinde rt KorporaaL;1 -2 rioor een
zekere Ron ???;rust:.2-Z Bas tle Vrj-e st3*2. i4eíndert Kàrporaat;4._à ;,,1à*;kerlr en 5*2 i-íeindert Írorporea-l,
-Kees Dwa.asriir_
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niet orld.at ur+ versla 5i gever ierlr+rl keer maar
(:ell
Teevee-per,soonlijkheiC ii-' '
en
Coor
;
Hi:rstei
F
van
vas'be bezoekers
j
dat' Fc A,opie:':rqt nie
jutj
0r:d*nks
zen.
e
Gi
l{a-r'i
VA
A
R
van
de
kleine man
enorrl matig van '1e iian'
veel moeite had inet c Kantöor wes het sp-el,peil
-,;t+en
barst van. Da-t bewi j st ve'1
pioensploeg, voorr.J- v rderligenrl klopt sv
kre-'ef t tnhet a:rntal doelpunte n dst F.obbÍe Broere in twee wedstríjdcn
jaren
rle
ninst 1*qen geha'J z 12 en r-l.at e bederrl,;en d"at Rob Broere al
passeerrle keeper l- s . ,.. scc,renverlnop:0-1 Sj'ef Ipskar:rp;0-2 ??? lC-i
Sj ef lpskemi:;1 -3 Lee n Plaisierl.1-i Sj';f Ipslrarnp;2-4 Wín van Bru:".':r',')
2-5 Piet Ips}:amp;rus + i3-5 (een'uitstËl::naà kopiral ven) Jaa-r Vlct;J-í'
Jan Aanen i3-7 PÍet I p skamp ;3-8 Sj e'f Ipskamp í,1"--Q 1'fin van Erugiie::.
'I
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DE Hfl0FtiR 0L DE SKIDBCYS - Fc P0TLLrl2
Yan Vt
wedstrij,i voor verel ?r:ïn een zeer a antrekkelijke sportieve en fi jne
+UI--iA j l1 teqen het altÍj d ze+:r
weds
tweede
haar"
Sliiriboys
de
ook
bliek won
lastige Fe Po t1o,rd,Ook ni-l weor lag in dezt' I^/ i:) À s tri j d de hoofdrol bii
Acl van Veen d ie weor een paar schÍtter'enCe kties I iet zi,-:n en oolt e+.ii
keer hevig in de f+ut ging zodat Fc Potioc drl narlat liti ven Veen 1-0 had
genaakt, verr assenrl via llríe de li:uíter Ce ge 1-i jkmaker kon seorr;)n: i -i .
l,laar dcor ild van Veen kon Fe Potlood dc ra ce niet volhouCen oinctat ki.1
maa.r lief st v i-er doelpunttn oIJ ztn naa.rii -§c hr eef .l(ees de Jong nam er
twee voor ztn rekening. Scorerrverloop: '1 -0 ir d van Veen;1-1 Arie cle Rui
ter;2-1 en 3- 1 lid van Veeir ; 4"- 1 Kee s de Jon (ie rust;5-1 Ad van \is'ln;6-1
Kee s de Jonej; 6-z i,tarius c1e Víinter en 7-2 d oo r Bert ivois,nadat hii,rri,':
-liees Cc rn elis-.
kansen om zee p had geholi:en !

AD

\rVinst voor

tr tltA

trouwe l.eqioen

qËs te

und cJaar fre t

- Fc ELCA 4-5
Fc ELCA lijkt ztn clraai in Lret El 0 V Zaa.lvoetbal gevonrlen te ircbbe::,
in een aantrekkelijke wedstrijd wa.ar twee ploegen keihard werkte r,;rurc
ne1, /+-5 qewonnen vàn Fc l"{AY die. t':inclelijk weer eens voliedi13 we,s (zc,n
der de silelers van Fc Appieraat) i ! I Gesteund door ziin i-izerste-l'lte
f anatiek met aanvallend 'roetbe-l, tre.aï'
supporterslegioen begon F c rSLCA
'Fs
l4itY
hoe
uit een ecunter sccorde doc:'e.ui:l
ag tot iede::s verrbazing
rle
van
Jcs
Gelrler. Arnolci- Valkhcf rleed ztn aai-il::,.t
itstekend Coelpunt
j uichen orn tegen ztn oude ploeg gelijk te maken. Het legioen ku'an nb'1 emaa.l 1os toen rtde Belgrr Franske vsn der llnt een **erkelijk scl:i ttc,L:"
ende doelpunt seoorde en op 1-2 voorsprong kwan.Franske van der lji:t
kreeg voor ztfi formida.belle doelpunt uiteraard een staande ova'Li'e,
Fc Zottegenireen Bel gische derde lt1ar-sse dre onlangs is qedegractee:rC it
bijzonder oRder rLe Índrulr van deze }-ranske v&n der Ent en Coet *'rqÍngeà om deze ster van Fc ELCÀ te kopen.tr'c ELC/i laat eehter hem ni*t,
Ï{cq n*:'l
gaan zodat, 1n ieder geval- deze vedotte bij cleze ploeg bliift.
voor de rr.st bepaalde opn,i-euw Jos de iielder de stand opz?-Z en lia.rrs
Hansum bepaalde de ruststand opr2-3 ín het voordeel- v&n Fc ELCi" l:la il
rust golfde het spel op en neer maar ]ret was 1rc ELCa die aan' he L 1+.vil.
ste eind trok onrLat Arnol-d Valkhof opni-euw tweenpal grandioos rn'isi :;';
te halen.Fc i{AY had cj.ae.r qeen antwoord op,+ödorde nog wei twee r:iaa-,
maar kcn Fc ELCA niet neer inhalen da.:.rriree uon Fc ELC;i' verdiertii en i::o
het t,rouwe supnortersl.egioen van Fc ELCiI tevrrilen (? ) naar hui s g:,i r11
of naar de har. Fioewel r+ij wel- gleloven dat dÍt legioën i,ierer plezÍe.r'
beleven als hrin favorieten verlie.zen. zoals in oe eerste weclsbrij;d tegen Fc i{erstel met 12-0. In d1t soizoen za.l iïc ELCri heus wei eens mee
gaan verli ezen, Cus supp orters van Fe ELCA blijf'
honen naa.r de r^ieíst.
den !! ! !
-I{nuddeloog 0 ine Kets-.
Es=8,3x

1i

'

SPOh-ÏBLAD KNUDDE

l"(

[

R

STi!

Lltil.YiE

i

1 raB0

{*:

IJ

iï í([tíï [[-ití';

{- KANTCCft

ct'4t{[Ë[tïtJ ruSstN
c ZAAt-

Fr

-li

Ë,t
\,'ilKKIL iàËíËi,,'
F
in tret teltetr van or,ikooez'ij
iiet voriqe seizoen::toird deze on'bmoefinp;.irell
Fc tlrri-'"1<e1 wist c)m te kov6.n Fe Kàntoor ilie; tloelman Er:iel Vogler
oen ri]ï1 daardoor ne-t 5-C lt,:r;: witr;r+n. Pc lian toor (1ees : Gerari Srnit en
Leen P-t.aisier) probeerC* rLit t-n de Cocfpc;t te stop,pen om Ce spolers
\ran Fc 'dikkel edn 'l'1q tia ci,: over"uinn:lng op gehair te trakteren.Helaas
l"..r.vaia hert niet 1n C.,: doofpoi
illaeï" in Spor*,,blacl Knudde ! Iiet be,,,icït hei; nu voi;ritonen ilat U;nie:-L 1/ogIer opni-eui'r
st.uur van Fc
"riikkel- en z*t ie Ïinrel li6iqI-cri' qewcloil in rie nachtploeg
zou wortlen omgekocht
spelen " Eett neesterl-i jtr'le zet' van het
zorlat liij iramàrs nj-et ïi1ee kort
-tr1í"
r.+e1. rrit cicl overr,ri-nning dj.e het nu
jkt
br-.,stuu:: iran Fc !íi l<l<ei dat
boe'kte tegcn Fc Kantccr oncla-"i; EmÍe1 Yogler niet iiree Ceed.Ïliteraard
\{öï} Fc tfikkel- ook cia.nl.lzi- j ilt: u-l- t,stel:ientle ',rissel"ba"ctiek vàn trainer
corc:h. Kees de B"roÍ1, e en ,.,ríre ï:::iu11,-lef j-guuï' tri j uitstek "Scorenverloop:

vàn Brur;een oi: de pa;r1;1-1 tviein1-0rdim ven Bruggen;uitl,l-j-nker:',rii:n
i;ii;:l
r/:1ij
llr.uEgen;i'ust;:*lchot vg.n ltlim van Bruggen
dert KorporarLT,;2-1
weer op àe paal ï2,2 Jcir:rn var: Ees-beren ï2-3 M'eindert Korp'*rra.a\;3*3
i'iin van Bruggen i3-1.. ilas de Vr'íe,s;3*) iiees VerhoeYen; A,-5 ,t{:..rt van Bru.gge.nil,l,Korpoià;rl o,o ce paal;2.-ó "lcs .DE BRU-LII (ïï'ii EÏGEN DOELi !!i !l! !)
-Kees Dwaasma-.
en i,leerkerk kophai oi: de iaL.
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(5) ilatir on the roed agair Fl,i:o:11::ceCi+agon

(al Akar bairar *1l{as-qad,a-lL'cistar
(-) 1dhs.t you I re ps:oposing-S-lta'i;us Quo
-i;ire trdi-s- ts Z l.d*iif e:rcury
(z) \.-,
Fcclcinr
.(15 )Shi1l-n:/
'i{ansas- i:ear-;'c.':i.es or-tt Ícr you

)

t, (?)Lond b1onc1 ariinalGol,Cen E;lri ng -P olydor
) " (7 )Ta:<e the lcng way home
Supertramp- A$i''{ Rec.
1O "(25) Irívers seat riin rr ïears-.Érriale
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F+ llerstel belioef d.e nÍo i Llens vt:]ri"lt |,e speien tegen de j onl.:ies van*
C-e, Leerschool omCe,', llc Belet,er]- zcirc]e:: iiuqo van Leenen nÍets neèr'
vcorste-l-de eil daar"Cicor onler- cle voe;ten rrerrL gelopen d-oor Fc ilerstel
zcnder Fiet ïlurizei'" i{r-rgo 'viili fr*eiren rleeC r.rÍst mee onda'b deze gekwetst
l.jp,s 'aafi z rn enkel dciordet, h-i j s Ír,roÍ"eens onderuit ging op ztn brommer
Cj.e:zeïfs in,,,13.r11r?eu cpg;ing:! }Je'L gemis -ian iïugo van Leenen uas voor
lrc Beimetel zee? groot 5r;norL-i; van errÍg orgenisatie bi j <ie n,Ioeg ontbrak.
Fc iierstel haa-I-Ce clan oc.k t>pni euw verwoe,stencl uits 10*0, eijfers spreken 1,/ooi" zj-ch. Seorenr,,erJ oo,i: "i -0 iiob 7,,,.ta.n:bcrn;2*0 Piet van Futten i3-A
eË;í1 schitterrrnd <troe-l-pur:t va;1 iloe-L va.n den 0ever;4-0 Bert Kanp;5-C Rob
Zwa.uborn ï6-0 Bert liai;ip;r'r:s't; ?-0 Hert Kailp;3-C 1o'a Zwartborn ig-O Bert
*Liee*q Dwa.asma- "
Karnp en 1 0-0 Rcb Zwarirbor'r.i "
r=:=18?-E338I=-=!l=?!LIt{[[E;-?=9;ir ii:c
,,1,,;n,
rriJ
eraat hee.f r ,:een en]el mcei-te
u
rl
o;ei:a.1 met cie DUFKIJllliRij die llog ,1izn1 nret elkaar kunne;n vinden.i4en
i'raC iie vo1;1ende spel,c;rs ílr c1e elei-er-leren; Arie F.ohbe ;Giiles Bra.ndt( ! ) ;
Gerv'i.t Ri j sdÍ j k i Gerarrl l-a-n Baa-l-r;e; ï,'rans Prai,si*ol';Peter I{attr.i en i{ans
vsln i"Iingerder,r- " Fc Appl era.è"t hacl Ëests1:e-l-er. ArÍe v/d LIn,len en nieuwkomer
ilan"': Eal j e in de pJ-oi:g" Rr;i ,1e Dufki j kers ont'brak sanensËe}, cle meeste
sp+lers p_;ingen op de sol-otoer en i1a.t leiCde tot onnodj.g balverl-ies.
frc Ai;pieraa.t r,iist *st. food rLf Le strqffen en rieeil cie.t dan aok met;q-1 .
.Scor:ernverlcops'!n de e. erste r:rinuut al- 1.'I cl"ocr" Piet ïpskamp nadat Cerard
var.rr ltaalto voor De Du-fLriu;kers oir ii.e paal schoot;2-0 -Jn 3-0 Sjef fpskanp
1-0 B'sns vF;n Bi;j stei'.rcld; 5.-0 i{ar:s Be.l_ j e ;rust;6-O Sj ef ïpskamp;6-1 Gil_ies ilrand"t;7:1 Aríe v/C i,i.irrien en ilt-1 H,.;ns Ëaije àac,lat hjj vel-e kan__

srjirl haci gerrist.
-liees Corne+iis*.
-buree
EV-Eti LACHHI{; Er 1-a,gen
.l-r-ici-ie:.s in het zielte.nhurís.Zegt de een teseri
jij h:-er?1t Ze;!.le E.nCe:"cïrïk nef mi;n t<op-verïe ffifur:e:iïman"orr
Íir;
l:raliC. rr:"tYr*(rrWilarom verf je zc) vluq?tr ltJt- uril klaar aijn voor de vèrf op
is ! er *+'x" Pj-et kornt iriet zÍ jn r:inrL::a.ppor.t thuis " !'81:_ ji :'ustig zitten,
va(:1er, det l:eb Í1,; onk geda,:in ! ir*(;Y'--xi*
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ii I v 'i0- *: Het was te veïlwachten dat d e SkÍaboys
E 1./,
met 4 emrrk ook, z lrr dercie r^'ecistrii d zou g aan Tirinnen tegen Fc V
to ch rorist !-tB V E V Coelrnan Fraris Vi s ser drie raaal kansloos tq Passer
schoonheid, irci 5ZO
vcoral het lerde doelpun t van Fe \i E V' j^las eeq
s enkel ltgt b,ij
Skidboy
de
vs.n
clat
sterkte
'.1e
lang zamerhs,rtd'beken,
geval.Àd van Veen
het
i+eer
Ca.
t
was
i,iedstrijd
Àcl van Veen, ook in dez,e
handvol grandioz
en
een
ten
doelpun
paaÍ
schib-bert'n11e
$aakte ueer een
cle race otrr Lrc'l
in
;needoen
en
wi-nnen
daarori
f
t
bl-ij
akties. De Skidboys
waa.rCël:.+rl
belachelij ke ltamPioen schai: d.Íe i,,i-j rilJ eenin aa1 niet kunnen
tegens'ba,n'iors
de
laat
er
rustig
ortaan
vo
het
Dus Ad van Yeen doe
'nrat
Brave:rook eens à enieten van een overw:Í-nning. Secrenverloop: 1-0 Jan
Ce:
Kees
Veen;5-2
van
Ad
*1
Veen
van
:td
i3-7
ïle-Z
broer;l ? 2 eZ-1 en 3-1
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l{ieurar ,in Sportblrad. Knr:d"Ce de eerste DRIVËIN D IS
,,PHOINIX tt RiCdertceck
weardeloze parrcle dle o.o kritische
wijze wo?dt sa.mengës.be1d en gepïeTel:01 804 --,Í;49
senteerd door DRf \,rE -Ii\ DïSCrT'H.[EK
rlPH0Ej,trIXr uit P.id" er
6. lïy í\Lumber tine
Luv
e Voge t esdans
ging
de Elektronikqts
de u-ri jde rriereld 1n
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"Je
2.llonnie kom je buiten spelen ..Aí
The Sunstreams
(0s

Bo:nnie st. f,laire
3.Give me Back ;4y Lcve
ilayirro,od
4.Don It' leave Toniqlit

Conny vandenbos
5.Ik 1iq op mrn
kussen
He pie en 'l-le
?i ?

decémtret ï

t0ïi-iLtl(

Vrij heid en Urede
Dennie : Christian
9.Het is koucl zonder jou
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(/ AAPVTRWIKKEND
EIJ Fr F,zIICod _ Fc NAY 7_ 6
i,let heel veel moeite konrlen wij -en vel+ rnet ons- onze ogen open houclen t.
dens de slaapverwekkencl.e wedstrijci.tussen Ï'c Pot-1ood en Fc MAf.i'{lsschilr
was dit wéI cle allerslechtste wedstrijC tot nu toe van dit seizoen':j-i.i; -i
heb gezien. Fc l{AY en Ec Potloocl delien er uel al-les aa.n orn een cogin;,; i,i
wagen het publlek te ge:nÍeten maar het is bekenC dat deze cloegen i'c,kicorl
niet beter kunnen. Fc PotloocL is d"uidclijk rriet meer die veïrassende nic
van het vorige sej-zoen Cie toen zc bewonCerd werd,al deden nu Àrie ,le ii:;
ter (Oe noter van cle o)-ceg) cn opnir-:uw Dirk lluizer (aie gewelrligr h,:,r,pu-,;
niet, rnee. Fc ii{AY is aljare,n een ploeg cij-e mear niet vooruit g1:r.at en oarlï
een nie-bszeggencie ploeà-i* is die zc nll en dan Èer*q kan winnei: tegeir e?ir
nog zwakleere nloeg.Zo won Fc ivlAY tlarr ook met (emak op een zëer,matj.r.-e ïrl
nier. SC0REI{VnnlOÖp:0-1 Jemines;0-1 Broekiroven;rust;O-j"-t*"ir-f<àf,ö:+ i;
.Smit;0-5 hrie -v/a tlnden;O-6 Henk KoLl;en 1-6 Kees van Die,die 30 síjc. ïo,
tijd de eer reddr'. voor Ec Potl,-.c,d. -Kees -ïwaasme-.
I g=E!Et=-=Eg=qE=UiIEL==§;1 : ]io't €)norme trouwe supportersleqicen van :--c ll,-í
zag z:-jn ploeg met gemak winnen van Fc Ilemc-bel-.
een tqgenvallen'le werlstrijd. Het enige r,re'r, het nubliek noq bij is pr*blr:-;r:
was voor ,'1e wedstrijd bij de aftrap een komiscLre ekt van l.ïans Hansun i:Lr,
ineens naar vbren ging om te tra.chten de bal te spelen (? ) maa? zic:r :cst
te clat Fc Bemetel de aftra? nog m'oest ne:nen en daarrioor kwam hij tern val
De bal lras nog aan he[ rgl.J.en geweest of dar.ir 1ag Hr:nsum al plat.Ídat het
pr"lbliek ook nog bij is geble ven van deze duel i,ias ciat Frans van der Ent
af scheid narn met een ofrni-euw schitterend doelpunt (zi,in specialiteit) h1
gaat Fc ELCA nu a1 verlaten en vertrekt naar Belgiel ( ? ) . ninus de llaan s-L
oolr ctven do shor,r om z:-jn eig en keeper Jan Vos te passeren na een aktie. ,;
,rlereintj e Gi-j zcn (M Kusters ) , SCOREI{VERL0OP:1 -0 Hansum;paaI Be;retel ,Sni b;
2-0 luÍeerkerk ;riust ; 3-0 Ri-nus de ilaan;3-1 RII{US DE HAAI{ IN EIGEïrI DOEL tt! ;
l,-1 Franske van Cer llnt;iulere intje Gijzen kreeg een bloedneusS5-1 Ransie.;
6-1 Arnold Valkhof (ja hij d oeC ook meermaar speelde zeer onopvalienrj)"
Tip voor :Fc Be,metel,; " PÍnqóI eens nie'b misschien dat ju11ie Can ool< eens
kunnen winnen. Lnc Pingel. . . .
i(ees Cornel-is-.
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voetbal was er geen sprake daar hadden de spelers van Fe Her s tel
en Fc Wikke1 immers geen tijd voor,want de spelers mogen elka ar a1
jeren niet dus moet je niet nàa.T de bal schoppen maar naa rde te gen standers. Dit deden dus de spelers van Fc ldikkel- en Fc He rs te ler
werd niet gevoetbald maar gewo o n ordÍnair gesch t naar e 1ke 1i ehaams d. Dat erg een doden
deel het r^ras a1s ware een kopy
Belqie - Ne
q .is zeke Tz het
of gewonden z:-jn gevallen is e n nder maar
da1
publiek heeft genoten van deze ord
s cno pvoo rstelling
omdat. in za?n wedstrijd al1es gebeurde binnen rle l.ijnen d atz eer komisch was maar op voetbalgebie d nÍ*:ts mee te ma.ken ha.d. B eide ploegen
ha,lclen schuld aan rleze opgevoe n{e oorlog scheidsrechter L een Plaisier
kon da.ar niet tegen optreden omdat hij niet de juiste reg els handelt.
Ej qenlijk"had de seheidsrechter deze wetlsl;rij11 moeten sta ken weqens
dat ruw spel en rle tr,r,.re ploegen twee punten in minderi ng geven mislvlidden ir: de tr+eede s peelhelft
schien dat zíi het rl.an afl-eren
Leen Plaikwam invallerscheidsrechter" PÍet Dekker het veld i-n omd
sier na deze wedstrijd moest rroetballenrPiet Dekker was ^ mper in lt
veld of hij moest terecht Fiet van Putten en Bas de Vri voor twee
minuten naar de straf bank stu:"en. Tussen iret gescho;i:t door werd er
ook nog cirie keer 'uegeÍr. een ro'rid clinq (ba})'getrapt waar notabene
doelpunten uit voort k;wanenrdit Ís nemen we ean de bedoeling van een
normale voetbelr,rerlstri j r-1, Tc llers1,el i,.ron rf eze slagveld met 2-1 maar
,le twee winstpunten verdiende beide plceqen niet de Electro Voetbal
tsond moet maar eens bes-]-uiten oïir be 1de ploegen twee punten in mindering te brengen. Dcej-puntennal<ers (ut j dus Aie erin slaagden om tesen
het leer (faf ) te trai.,o*n): 1-C P"vs.n'Putten;rust r2-O B.I(arnp en 2-1
F"van Rees. Mogen de scl cl.aten \ralt Fc }ïerstel en Fc Wikkel rusten in
vrede.......
-I{ees Dwaasma-"
Eg=[$NI99E;;Q E=8! i[l]11E-trI=I=E= Na de amusante schoppartij tussen Fc Wikkel on Fc iir:rstel i-n een f everndige wedstri j d volgde een enorme saaie wedsti-' iji tussea Fc Kantoor en de Dufkijkers omdat daar de oorJ-og-s ,roertuj-Íleïr
nictr werden gebruikt. IJus weini g spektakel en amusement vo or de ,;oE: s chouwers . Fc I(antoor en de Duf kij kers
werkte we1 keihard in een ma"tig cluel- waar z o gescoo rd werdr 0-1 Peter
Iiattu ;O-2 Hans van !íinge;:rien; 3 Í{an sBa Ljé ;rust;0- /, Pe'ber Hattu;
o-5 ( sehitterend doel punt ven ) I{an s van !IÍn gerden;1-5 Wirn van Bruggen
erl 1-6 Gerrit lïij sdi i k, Gerarrl uan Raalte s coorde dus niet
Leen Plaisier hreleef d e een pechvolie d Ce december: Hij kon de wedstrijd Fc Herstel - I'c lalikke_l niet de baas zi jn en hfj verliet a1s
voetballer geblesseerd. de wedstr ijd.
-Kees Dwaasma-.
Va:r
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SK IDEOYS T EIEN

Fc MAY: A-2

De Skidboys heeft vert,assencl- verloren van het sluwe Fc i,,iAy en verloor
daarmee d eerste plaa.ts díe nu' alleen is weggelegd voor Fc Herstel.
De Skidbo s verloor orrdat er te veel werd gepÍngeId cloor o.a. Paul
Kuste;rs e n doorrlat de ttsuperstarrt Ad van Veen niet r1e vorm van de dag
had en du eindelijl,; aan onze (knudde) eisen volrleecl. A11e akties van
de motor \r an de Skiclboys (RA van \ieen ) mislukte eindeli j k eens en daar
kon Fc ivïA van profiteren. 0nda"nks dat de SkiCbroys het meest in de
ri chting an de goed kc.,epenCe Jan Kaptein gingen won Fc MAY volkomen
verdi end o mdat er slin op de counter werd gespeeld. Broekhoven maakte
het leven zuur voor Frans Yisser ol0 twee naal een grandioze aktie om
te zetten jn doelpunten, zelf scoorde hij 0-1 en Jos de Gelder gaf een
laatste ti kje bij de aktie van Brcekhoven voor 0-2. De mststaÀd was
nog 0-0 en vlak na de rust demonstreerde AC van Veen da td e vorm zoek
is om een straf schop te rnissen. Ad van Veen drasid.e nie te n Paul Kusters draai de (weer) te veel ! De concurentie kan daarom lac hen en de
Skidboys s taan hÍeer met beide benen op de qrond. -Kee§ llde Hilk',-.
***zï*JË TUS SEN DO0RTJE. ,srí)( Flijn vriendin is z,o sexy, da La
wii 1ekker bezÍg zijn, de bijtjes
komen kijken hoe ze het doet. x7r t 1"
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Fc Appieraat heeft tot nrt toe het meest gescoorrl in een wedstrijd van
deze competitie: vijftien niaal, maar kreég er toch nog drie teqön.Het
scorenverloop van deze monsterscore was aÍsvolgt: 1-0"Hans
str.sch.;2-1 Dirk Lodder;3-'1 Sjef Ipqkamp;4-1 Ëa1j é;5-1 SjefBaIje;1_1
Iiska-m,:;
§-2 ??t6-2 Dirk Lodder;7-Z He^nË e+rjÉ;r,r-rti s-z piei,-Ipskamp ig-z n.íje
?:3 ^straf schop;10-3 Piet IpSkamp ;.11"-3 Sj ef Ipskamp ;12-\ Iïil;'É"i;" al
ef lpskamp i1 /o-3 HanÉ Bai j é en 15"-3 Reàs van Bi j sterveld..
J3'3 Sj overwinni-ng
krappe
"ó,
dus... -KeeÉ ntle l-lilkÍr-.
APPIERAAT 0P

+KORï IVIELMS,

+-l-+ Piet Huizer van tr'c Herstel heeft van di
ordinaire scho pwedstrijd tussen zijn ploe:i e
Fc l{1kke1 met zijn enkel in het gips geze ten. ***.IIaar het E 0 V Zaalvoe
bal komen in het vervolg weer veel publiek, dit komt hoofdzakelijk Coordat Fc ELCA een uniek supporterslegioen bezit.+++,Vaste bezoekers blj d
E 0 iÍ'Zaalvoetbalwedstrijden: de spelers van Fc Herstel en Fe Appicraat.
+**.Tussen z maart 19?*,1 ón /, aprii 1991 kunt u enorme waardelo}ö stunte
uit,hal.'en, rnrant..dan kan geen een redaktielid dit zien omdat dan men in he
verre Australi e zit. ++*. Voor di-e period.e zoeken wl j. correspondenten d.ie
ons op de hoo:gte houden hij terugkeer uit Australië over eventuele opzienbare knudde toestanden i-n .r§erl.erland.+++.Voor programma en standen
van het E 0 V Zaalvoetbal verwijzen wij U naar de-puÉlikatieborden: cle
SPORTBLAD II'IUDDE 'INFOR]4ATIE - DIEiVST.+**.Damestea.m RIJS00RD TWEE is weer
bezig me.t een hele reeles nederlaagserie.+++ GOED Z0l!++* Binnenkor.t tr:
zien: Knuddeloog Ome Kees niet met een F'.ood-ltlrtte sjaal maar met een:
Zwart-Rode sjaal.+++.Het ligt in de bedoeling van hem om d.eze te Cragen
als z1'jn ploeg verliest. +**. Trouwens rlat belàehelÍ j ke koppie van onz€.
Knuddel;oog 0me Kees is verancierd: Z:-jn krullen z:-jn eruit- gewaairl.+++.
Ook Kees Hil-kmann is op dit moment krulloos maar is er niet knapper op
geworden.+++. De Sportblad Knudde IUCIFERTROFEE die altijd in hèt beElin
van elk nieuw jaar wordt uitgereikt,wordt, Ín het nieu\Àre jaar 1gB1 niót
ultgereikt,0mdat de laatste winnaar van deze begeerde trófee het noqinoe
ontvangenr++*.De verkiezingen om de meest waardó1oze figuren lgSO gaat
dan oolt niet door, +++. Gelukkig maar anders harl die belaófreti5tte Gerarcl
Elkhuizen gewonnell en die waaideloze figuur is zorn mooi-e lUóffpRTROFEE
niet waard.f**.De Sportblad Knudde LIICIFERTROFEE wordt dit jaar nog in
alle stilte uitgereikt aan I,rlIM v/d i,!'At.+++. A1s U dit leest Ís dit:iaisa1 gebeurd.+++.De meest waard-eloze klaverjasser van de E 0 V
Íc!1el aan
E.ijgt
!r*t eind van het seizoen een fles Azijn van Sportblad linudde
Keesrrde Hilkrrpraatte
twee dagen niet met duo OË-giet (iolanaa Ca::olÍe:
omdat hij door hen werd inisbruikt.+++.AIIes is weer koek en ej. tussen de.
ze bijzondere trio Dd-Biel-En.+++.JAN en ALIE van WINGERDEIrI hebben weer
een nieuwe aanwinst in huis.Hartelijk gefeliciteerd! ! ! +++.+++.++J .+i*.=.
xlex- Een Belgische chauffeur ri jdt voor het crrrst
BEL
op de route.De bus is goed vol 0p een;gegeven
moment een hoo
een botsÍng, de hele bus 1i gt inelkaar.
,
B'elg
wordt qevraa gd hoe het gekomen i E,; Hi j ant woordt:frGeen iclee, ik De
i,ras
kaartjes aan het kni ppen. ll ií]íJeJ+. Twee B e1 gen uit r\ntwerpen missen de d-e
bus,
uaar op de een ze,gt:tl Laten we kijken of rle ::emi-sedeuren open kunnen.ír
Ze
hebb en geluk. De ene zegt:rtlk ga op de uit kijk en jíj pakt een bus,rr i{a
een half uur stommele n en botsen komt Ïii- j eri;it met een bus vol deuken.
Zegt de eerst e :rrWat maak j e me nou?tr Ze t de ander: ltDe
bus naar Antwerpen stonC he1 emaal achteraan. tt r*)8,í. Een Belgi sche aannemer
met een
probleem dat er steeds werklÍ eden van een in aanbouwen zL kam pt
flat
vallen
0p deze wijze heeft hi j de afgel open weken al- vier Belgen Jnde
verloren
. Geeft
zij vrouw hem sÍavoncls a1s raad ; ?tJö,
1e óg $e er geen matras nee::?il
Als de aannemer de vol gende dag weer waarom
thuiskom t e vTaa gt ztj vrouu nieuwsgierig : trEn? rr Hi j haal t z.-jn schouders o p. rf Vandaag
r een dood, ef zegí
hij , t'is dwars do orde m atras g evaI1en. rr Zi jn vrouw wee
kri
iet p1 otseling e en
iug eving:ft1,,Íeet je wat j e doet ? Vervang die rnatras door een
tratrpoline.t,
Haa r man volgt haar raad .op, m aar moet haar de volgen
de
da g helans melden
ti/ee T een arbeider dood. Viel welisw
op clie trampol ].ne, m aar vloo g toen
over het gebouw heen en v1el aan d aar
e arrdere kant te pletter.rr ttPla ats dan
aan beide kanten van de flat een t rampolin e ,rr oppert zijn vrouw.
-^- *-i
sportblad knudrie
r rrn"l eronÀn

DIE

b
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(vc:vo1g van vcrig,: pa qina:'"'DI:l 1líLGE)Ï ) De í:Lannemer volgt .ook d<;ze
raad op.Zi;n vrouw kijkt hem de volge,nde dag bii zijn thuÍsirqnst'vo1
verwa*àtin[ aan, maar íri; schuclt mislroostig'-zijà rroóta: "Eerst viel
die man op-de ene trampoline, vloog over rle flat heen en kwan op de
atrdere teiechtowipte r,íeer opezeilde over het dak heen,liwam weer op de
eerste trampoline terecht. l[ou dat ging zo maar door. Het duurde za
iangrdat ik- hem maar hetr afgeschoten. tr+í)í*++.Een Belgische boere jongen komt
op de lJalletjesr gaat met een meisje naar fuinnetr en wil meteen hopsekee.
lrlaarop zj-j zegl:ItNee jongene zo gaat het niet.',,{o zullen hem eerst even
een jàsje aan treicken, want iI: wi1 qeen kind van een Belg.'r Enfinr fl&
tlrie weke.n r^rerken op het land zegL hii tegen zijn maírt:rr}íet kan me
niks schelen of zi.i een kind van riii krÍ"jgt, maar ik doe dat riing eraf
want Ík moet zo nodig PISSEI{.rt ^*r't*.SPORTBLAD KNUDDE KERSTI'ÏUMMER 1980xr+ï.
fen Duits volksverhaal uit de 17e eeuu

verwtsselCe
De
hccfd*n
c"l"ulvel in
de
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de
0p zekere

(ingezonden)
eön enorm gevecht ,tö ewikkeld
dag
De Gcdheid,di-e dit ge vocht ]roorde rzei- teg en zt jn adj udant :rrIk k en de
l<arukters van deze tr+e e voldoende om te weten, Cat ze níet met vechten
vernietigd. Ga er
zullen ophou den voordat ze elkaar wederzij ds h ebben
rr
ilIk
denk niet dat
te
scl:eiden.
p
van
elkaar
robeer
7"o
en
vlug heen
gaan?fr
vroeg z.in
werk
te
noet
ik
ïJoe
n.
zal
ztj
e
zaak
ig
eenvoud
een
dat
rr
l,Hand
j
bega f nieh
De
acl
urJ.an'b
goedduntrrell.
eigen
naar
maar
e1
adj udant.
edin gs.overr
ee
rst
door
probeerde
het
en
de
aarde
den,naar
bene
naar
kracht. De kernp hanen hielden echterr niet op"ili .j probeerde het door hen
te bevelen rmaar' daar besteedden ze geen aanda.c ht aAn. Tenslotte besloot
Hii
hrj , dat de situatl e directe en drast:hsche maatreg elen vereiste.hen
aIle
ag, sloeg hij
trok zi j;n. machtig r'waard. en ttet jétín welgemÍkte s1terug.
rf
En heb je sukses
hemel
hi naar de
tlree he t hoofd af . Toen lseerde
t'Jawel, h eor.ll llVertel me dan maar eens we t je
,f
rJ ehad?'r vroeg de Godheid.
rrllr heb ze
ge daan hebt, zodat ik de vol gend keer" hetzelfdr; kan doen.rr
llI
tl
gegaan
ver
hun hoofden afgesla I5 en.tfGa k Br: 1oof, dat j e toch we1 iets te
I
oP. rr
weer
dÍrekt terug en zat, hun de hoofCen
bentr zei d.e Godhei d
De adjudant sp oedde zich om de opdracht u it te voeïenrmaar in ztia haast
maakte hii een vergissing en plaatste het hoofd van de dui ver op de
en dat
hersteldj"*tttt.
romp van de vrouw. De z r+ vre s e1i j ke vergi s sing is nooit
*x-**,
*x*-*)*àí*-*:".-)t.
+++.
++++.
+++++.
. ++l-+.
ve;rklaart veel, vÍnd t U niet?
beÏEöÍl-§§nà'*à'ï-)i Tr^lge mannen Laten een Oe,.ang -oetan uit, Ze zien op een
rnooie vrouw. Ze roept Èen van de manil en hoven. De andere en de aap noeten
we1 een uurrachten. Dan kcnt cle eer ste man beneden, helemaal door zi j n
lei liggen en met een krijt J
knieön en zegt':trDie mevrouw heef t een
jlt
tur
ze daaroprt . De anrlere man vlieg t ook naar boven en komt Pas na
ande::half uur terug ! Dan rukt de aap zieh los en blii ft twee uur weg!
Dan verschijnt hij op liet bal kon É]n be 8 int te schreeu wensrtKriitje! Krii+"ï ó I Íl -^-A_N
v0E TBAL STERS VÀI{ DE STICHTÏ fl G DAIqESVOETBAL SPORT'BLAD KI{UDDE
Fc L0IABORSTEL EN DE PARFIIM GÏP'L'S:Iieleen;Carolien;Jolanda;E11yildanda;Ria;
Renóe ; Jacquelin e ; Joke ; Wil ; Jannet i Janneke § Marianne ; Eline ; Conn y;Jeannette
! ! !,,I)$ Y.. Brem komt
{,)ttz, WENST U PRET TÏGE -FEESTDAGEN EI\Ï VEEL GELUIi IN 1981rr! rrJa
fr zeP,t,
j
goed
uit.
iongÉo,
i{oo s t eg ell en zeg tct'God, Moos, r^rat zte e er
rlNee,
tt
ik
l4oo s , ti Veel sport tegenwoordig. ír frBoksen oÍ: zo? .vraag'u Britm .
ItNee
In
jongen,
heeft
Saar
j
din dan thui str
spring tr amp olientt Heb e zo rr* )íx-*.
van
de
fans
hun
!/ensen
L ies en Caroli-en
een spira alt j e laten zetten.
ebel
in
veel
en
Kerstdagen
Te i efonis tesfanclub Holee Slikkerv eer Prettige
*ií+t.
gaa.t
d
Elke
avon
j
gt
een spiegeltje.
Een kannibaal krí
het nieurnie j aar .
Paar
hij er vroe tr+ mee z:-jn tent in en vÈrs t ol: t het onder het zand. Na een
dagen krij g ZLi n vrouw ariiwaan . Ze gaat zoeken, gr aaf t het spi eg'elt j e oP,rr
kij kt erin eïl zegt:ttZie ie welrik Cach t wel Cat hij een anderE}Iwi jTI fIEhad.
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voordat trij naar AustraliË vertrek|<en
ï
SG
ELD MOTTIN
krijq en a1le ABCINNEtS VAN SPIRïBLAU K NUDDE DI E HUN AFt]I'JNEMIN
kan
aIleen
BETALTN EEN B RItF. LJijze uan betaling van het abonnementsqeld:
betalen
aan:
het
oeschieden doormicidel van onze bankrekening of men kan
januari
rrle
in.
d" agentes (bezorgers ) van' Sportblad Knudde. 0P dit komen
terufi via een brief aan onze abonnees. -Afdeling:Abonnementenbeta]ingen'
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Knuddè zit in een team die
van de kangeroeB flesjes of blikkies bier in kunnen en of Ceze Llan
onder alle omstandighérJen gekoeJ.d bliiven-.- Een zeer inter'essant oirde
zoek voordat men beà1oot rm naar Australiii te gaan uas er een-slaal'
veru,ekl<ende vergaderinq; in Rozenburg enkele ueken terug.GeJ'ukkiq uiàr
daar ueI drank aanuezig hieronCer volgt een verkort verslag van dez-i
vergrldering (r,raarvan lJ ulaarschijt,lijl< niets van begrijpt) op8Éschrer
door Notulist Piet, Ringens (Juul );

NOTTITEN AIGEiVIE]{E LEDENVERGÀDERTNG VA$ ''AUSTRALÏE HER WE COME'I

Aanwezig; A.Hillrmann (voorzitter,alleswe:ter;haa.nti e cle voorste e"11.
vaí dat soort fu::kties, waarui'b bli. j:tt Cat er- alleen één f unltt:-r
overbli jf t nameLij k: L. Ri-ngens; Secetarc.eeo en zLch bgz,1g_ hr:uCt-rnd ÍÍl
alle eet & afvras, hln szalrbn, tí j Cens de rei.s ' 81í j ven over K ÏIj-lkrirann
P Ringens of te ,,rel- d-uo: Jut & Jurrl (of De-Eiel).Leden die alies mog
voorstellen maar rrvsfuïtlesrtclig worden qenegeerd.Dus eigenlijk a11ecn n
dig om c1e kosten van de reis te ciruk.iien.Van hun is rius geen zinnigl
woórd te veï'wachte. Opening: Àntoc:n neemt het rsoord. Beste leden
(.fut & Juul. d.us) wij (gij" en dIe griet) hebben besloten om naar veei
Do leden staan Paf ,versteldrgr:her
lnformeren naar Australiii te qean!-r"ritdrukkingen.
De vaorzitter gaat
uÍt ïobd. geslagen en neer van riie
meer

Et

na korte schorsins gewoon eigenzinrrig door. Ïïii blii f t -en zíin secl
tarosse uite:'aarcl ook eu bii oni t.:ch te gaan.Dan gaat er een t'^'eece
rilling tloor de gelederen (Ju+" &. Juul) Oe voorzitter nelc Cat'er rap
F 32AX;50 betaald die'ran te worCen.,dit moet uiterlijk 2 wkn na i1-.ce
vergaderÍng binnen zi jn. Dit geeft problenen gret Juul (f iet) tr:.i zie
krantönwijk de mist in gaan,dà bomeh is dus! Jut (:Sp.K+.) vï'eiir
zijà
"
of er nog meer kosten aan veibonden zi jn.;lntoon (vvorzitter) ;.ra Índe
daad er kont nogF 300, - bij als borg voor de carnper. Jut & Juui bej'r
Een Caniper,wat Ís dat nou iueeri Lidàc Fleren een momentje (stiirijr1"1,
we kunnàn dan nj-ets meer venuacht te ,a1leen F l0r- per dag ais v8ï:.1'
kering. Jut( kees) nEn mijn krant noet uítkomen om die tiid.A.lÏil-krilnr
I,Je gaan dus van 2 ruaart 19111 tot It april 1911 , dan is er dus gÉien1'.iaa
delóos blad te verwachtte. LiCa: Iïebben de lezers ook eens rust
(secreet!) .Hierna ging het voorstel in stermming. Ui+"slag: i'voi::: ('il
omdet de voórzitter (bleek later) twee borCjes omhoog:iield
? tegen
-G/iAi\T!
I I Jut liet het bordje omiroog vansOost west Ttiuis Btst! :ci
vanr
seeetarresseEgaanren Juul: Denk aan 32q7,50 wat je er mee kan r-lc+,:rr!
Voorstelkaseonmisie: 2 ledeu stel1en zíeh beschikbaar e T word qehcz
Jammer voor Jut & Juul.Voorz.i<ascom. :A.Hilkmann;sec. :L Ri.ngens.
Voorstel wat moet er meegencmen !1/orden ! Jut )l{ees H) rk wi1 mc,en efii(:.
aIs handbagage:krat,ten pits. En eeíi gej uioh (Juu1 ciu s) gaat op !
VoorzÍtter on See. Sn-an cleze maal (uit eigen belang ) AC c00RD!!!!:!
Ortrdat dit het helangrijkste was vall deze verge,d.ering en verder" e.l'l e
onbelangrijk:wds. eíndigen wij Cit ve::s1ag van de alg emene ledenve ;i;,

: dering: Austaliii Her ide Come net tLe'mededeling da'b J ut ook mer neeii
Bier;Pi1e;Pintj es iGlazen BierS?onnen Bier;Ta.pinstalatie en eÈn tot
tweeironderdd.rió en negentig potjes Ceivè Pin,fal.aas (want die is LL'
j-^f-

I.

bodem srneuïs) en speéikaaiten (met
"bËftBsggtcpilg&gRbgËfiÈgfiÀ
AGEI{DA VOLGENDE VERG/IDERïI{G (+ 15 jan. ): 1.0pening;2.Inschenken vnll
dranken voor c1.e ledein ; J. i{otu1-er:. van rrorige verga,ierini{ i/n.lvlededelin;
J.tr'lipp ïn of I^lipp out;í:.Het beeoek va"n de Paus aan Duitstrancl;7.De.:t
rirrg- in Iiozeabuig v.l.n Belp;ië/lrrans oj) de kabel T.V.;3.De neger:r cli c
Noordpool ;9. Aj ax met l,rrlimpie Jansen r'og Heer in de problemen I 1 0. Het
probleem van 11e kerner:ergie;11 . iluisCieren IÍcoï de konsunptÍ ei,12.I(nu
'.iideloog Ome i{ees'Ja of iYee;í3.1)rr:omva.kanti-ei s o.D HAWAL *1|,.Ztin dc
glazen nog vol .1 5 ;Bia"dvu1tr-ing Sportblarl Knudde;1 6. AIRhII CK STRONTSPtt
MOET MEE;XTtRondtraag.;:ï'l.Doorzakken.;19.Sluiting;20.verder slii;:en
clrinken. (naar keuze). *)t*)(z"iz\ AUSTRATLE HER lirE Cgi'lg ti:oet LÏ zien als
bladvulling voor diI blaC want nir:manC snapt hier iets van behalr,e

ERICHTI:I\ IJIï D[ SAMENLEVING
CwDER DE KFRSI BC)M:

G 0E D li{f Fr I tC{f {- Snií SlikkervlËr
HEfFcCAAI
VilETBALI_ANDI11 VAI{
D OP
HOlEC §PEELT
BUREN ZAAL

NOUR

G0

(van t:nze crllrespc:ncjent)
Ondanks een doorlrc lIolec Sm't Slíkllei:veer ceri. gespeelde toernooi is de ploe g toch niet hoger qeHi-no:-g,l d Í-i-n een vÍerde plaats.
Dit kl+am omdat zaj een siecir-be:: C.oei.gtri;iiiicl-e Ce hadden dan de
overíge ploegen " Eniqe '"r-',-tslageii : F* Iïol,c o S' i t Slikkkerveer
Fc Djeimu 3-'i ;Dt Bilde - Itc liolec Snij-t S.l-j-l;ke ïi'eeï 1-1;Kalbas Fc Sirrit Sl."kkervee;: 6-0;li'c Ho-Lei: Snit iilil;k erlv(;er - l\oorlander
IIIÏ{DSTAND TCI;RÏ'l0CI l'lC0l1l Ai.ÏDER ITA}T BUREI{:
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Dit koge doel-ge;iliccieiCe lri",,re,tïr viloi-ti3:,.iÍi 1i; i:; 'ro cri; j- -b c1e r*eds tri j d
Noor-Lander v&n Eu::en ttge:: Dlairu t^t:-l-.1'l e me-b i2""2 werd gewonnen.
0p deze plaa"tr wÍ1-l-e:i de sprl:L.eïs'.IL\1t f'c ilciec Si:rib SËikkerveer
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wedstri j den voor c1e
boeg is er noq vclop spann-l-ng om de hcven ci;r eich'bsto plaats te
ei-ndigen. i^íai:.t op 1{t en i3 janr-ra.r'i 1931 u elt cle bssl-".ssing welke
zeven pl oegen rre::cler ge.àn in poulC Aend
erren slechtste geclasii +i ll
x- )+ ii +í
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O.ie platen aangevraagd
EEN BnI f F- VAI; [.i';KELt LtZ[fr5;th+ef i; bi j l/eronÍ ca r s ?ri'iuzÍek terwi j 1
U werktfi de volgende lceer cian ooii niizrek aanvragen. liant platen
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van b. v, de Cats ;clr Ha.vr:lztangers ;.nd::d l'an Duj-n ísmokie;peter Aleranrl.er;Connie F."ancis;Er:ncy M, :ijr: ,i;ocj: ni-et sa.men te vatten onder
de noemer ljuzielc? Hr:pej-i;ïh .ic volgenc.re l<ee.i: beter"BÍj voorbaat
dank'
Een Lui s te::aar
*VAN DE EEDAKTJEI1.- Er zÍjn re;tsen ,lie rri.nderi de bovengenoemde namen 1{efè'öeö6--ï[zïek,,En àu1ke sco::-b n:uziek hoort, op gifversu* d.í"
door de z.g" zende:'k1er:.ri-ng"I{oi".,- je nic,t r;ar} rlat soort nuziek dan
zit er op rle reld.io een knop Cie inÉ.i''l op t; eït andcr zender kan zetten
of uitschr:kelen, $naiien veïsclii-].-lo:i ói;t< :"n cLe mu zlek, . . .
SPORTtsLAD Ki,TUDDE KERST}íUI'liiEF- 19CO

§F IJ fJ "fg

Ë"T

i\ fl

I

i

}J .il iJ

1

".t

T

lr

r-l
j-J

}J

T

I
I

i

ii 5'riJ fl rJ Èl Ë iJ TTI 5 58,\J.. 'il;,
'' i\F F { l- Ël-,\ F .r Ë,\ j N
ii\i ;.,'i
MET I\4OPFEI\T CETAPï
t/

'

*t

J\ il

;,rri-.r

KER§TGfrCETEIV
,lI

:,Í'

iv

t;,

54

t.
f:
!r

mËf

op dez

du:aze paqina t s:

iÍIET SPORTBLAD KNUDDE
t]NDER DI I(ERSTBCOÍÏ EN
TUSSEI'i DE APPILFLAPPE
ïN! ! ! !tÍlrlet van alles

en nog uat,dit jaer

uitgebreider
andere jaren door
meer

dan
de
van Dn-

vele inzenders
ze lezers ! )t.Lli'beïBarrJ
irorden zulke CuLaze pa,
eina t s s'amengestel-d en
qepresenl-eert do'or onze mees t r*laarCeloze
f i.quur a1 les ti jcJen :
KnudcJelooq [Jme Kees e
Kees Hilkmann.)(-. PnIT
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GTLUKK][ NTIUtlJJAAR
toegeuJens t dr:or spe-

Lers van Fc Appieraat
tt Stel je voor, dat je
een oprijlaan van camenL rnoet leggen voor
een mooie dame...Hoe
lanq zoLr het duren
voor hij har,'J trlerd???
)(.Aanvoerder En speIers van Fà Kantobr

gelukkig l<er
stmis Èn een gelukkiq
nieui,rjaar toe.)(.De
grote baas trouude me
zijn secretaresse en
in de hurrle li jksnacht
vroeg hi j haar, uJaarom
zïi zo zenuuachtig ua
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rrmaar toen tr.rist ik ruat i
zDU krijQen.rf +t. l{et kers
nis krltam een nieuue raqe
clp; De kerstboumlock.
In àén les Lu ieren: Je
pal<t het topje í:rn schudt
to t de bal len va 11cn . )( .
Sportblad Knudde afdelin
Abonn e men ten / A cjmini s tra tie etc. urenst Lj veel p1e
zier ti.jdens de kerstueken meL vee.l dranta;+r.1-P1
lJtL ÍIiP: GLAASJT CP ?
I I7i
LAAï ]F. RiJDTN!!!I!! ":,.
Hij zrri:?!Ik kijk ni.e t
mear naar meis,jesben en "l
zoek het nu hoSerop. It
/-e zeqgen al-tj-jd, dat et:n
man het beter Coct, a1s
hi j e: Gn urouuJ achter hem
heef t siaarr " 1k denk van.
niet,Ik denk dal een man
hnt beter doet, a1s hij
een vrouu vóór zich heef,t
i(.5chr:nk rustig maítl tsen
glaasje in a1s U deze doll-t: drr:aze paqÍnals, door
lcest.pan l-ees U tt t=nmÍnste uat gezelliger . x-.
Je kunt nu een stu!< zeep
kopcn in de v0rm van een
geslachtsdeel. Js konitnu
gBqarandeerd schoon l<l.aar
,)$'.Heel- veel plezier met
de l<=rst en oud en nieuui
toegeLr:enst door de aanvoerrJer en spelers van de
Ski dhoys . )í. ïeqenurcrordi q
is het jonge volt<je Loch
uei kien hcor. Ze leren a1)+
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dit bla,d
e1i jk, rnaar

ze leggen erI gee knocn
+t.PERSBLJR0 : KEESSI I i<NlJ
{:jË | uJenst. a1le lezÈrs v
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KNUDDE Ëen vc

kerst en tr-t
treffeiijke
vc'e I
En
oud
nieur,.l
sen
heist met, rje gl azen. i{..
Toen ze haar Lroelr vr0l
het eerst in zijn blnst
zagrvroeg het kleine rrc
je aen haar mceCer:rrUsi
orn heb ik dat niet?!t iij
moet even ulat qedulrl he
benrkinCrrr zei de rnoedet
begrijpend. rrAls jt ii*f

q

groot bcnt - vanzelf '.lel
een. En a1s je heel, ir':c1
1j"ef bent krijg jF er e
heel ste1. tt ;r.6li j ur;nsr,r
A jakkessupporters/ster:
(uif/Conny van Garirer,Jr:r
N0G meer el lende t,c;: d:
dit.jaar in het, kom=nCe
jaar met heel ueei pónt
uerlies. )t. ï k ken 'een me
je dat rJrie keer Eetrotis q.Brueest en noQ ste=r.
maagd ! Haar eerste r;cht
genoot rrras een psychiat
die er atrleen mh3r ovtrr
praatte. De tueedb uJ,:s ai
gynaecoloog die or a'Ic,
maar naar keek.En de de
urgs een lekkerbek. )+. rrT j

zej. de oude'erbaren posti
tt[lat erin gaat., kcnrt E
ocrk uJeer .uit.1.? l+;tx-,2 Ai(
(Zie AnrJere Kant) _*.rr+*;t
rJer

*f{DER DE /(ER;T tsCOM r{V
IN
DE
APPTLR
EIWFfrI
.TI-J'S§N
*Tu*e Belgische bc;eren, die om een of apdgre
h

rlysterieuze rtr den de zinniEheiÍ va.n een econorni s che berlri.;'f voering zi j n 94..14 anzten, beslui ten hun paarà*n voor[aan op díi w'ei te iaten
. Zegt Ce ene boar:!ïi{aar hr,s weet i-}-nou
.ï
we1 Kp aerd van rai,i en welk van joli i-s?rf Zeilt
À,-. anrl- ei'sfrI'k 1rni.p, bij
Ili.jn panrci wej. de manen
uË
c1r . nt7 u o gezÈ) i] , zo {erieÉin, iïa,lIr na verloop vg-n
rij Ao roi,iri.en de n4nen Íti1rI. Tijd voor nieuw
l:erarid. Zegi rLe eÍie hoer:rrDit rnras É{eftn Efdoencie
cpiiossing.tt,Zegt. ,J.e an.-lersrrïk knip bii mÍjn
paarci '"le-l" de st:;art af .rr Za gelegd , zo qer-1a:tn,
man-r nfl verloop ,ran tí j d qroeide de ateart aàn .
Tij * tr'öor ni.euw beraaC . Ze;l de eni; boer:rrZc han
het niet lanqer. lfe mr-:*t;;n nu tot {-je}1 goed beslu:lt konen.r? Zeg'b d-e an,ic,r:ÍrI{ct zou best {iillls
kunnr+n r^rÈ,,ien, ri.at het ene paa.rd hoger is clan het
f:J
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anclere . tt Zo g,ezeld, zo gedaan. Uit C,e geneenscirappelij ke sta.i roror,lt eren ladder aehaa.ld.De É)ne
br:er ho r"rCt àe lrLrldeï vaÉ1,, rle a.n,ier meret net ee:r
mce tlin t, op de ï'uq \ran h.et oaard sbaairrLeo de,
iroogte van heÍ, ene, en d.ailrna v.ln het antlere
paar,i.. ttJ6ir^re1Ír, roept d.c metende boer' tt; e hari
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nir;sf j e lioei l-iollanders
b,egraven wo::den? i'Íet hun
;+

blote eehterste net boven
ue arrrde ui tstekend. Zo
li.li1nei] ze nog als fiets*§eïstallin1 worden
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V;e r vrie;n,ien zatetr in
ilcu op 3ell i:ankj e j-n

I.Íos

e0n park,De Èerste si:lak
te cen aucht.De tweede

zuchtte

col<. VervolÉÍens

a;-lehtte <ie derde, hríl,ern$.
dev ierde verwij tend uit

rie p :rrilouCen ju11ic nu
to ch eindelij k eens op
.1e Poli tiek I rr xJ€'x'Yr+t .
:-lefi nei s j e ditt we kenncr
heeft het pr,:bleer:i \rE-ïI
fi,::"L vËlrhoogrl.e 1e verisonderhoud op,qe l ost net eei:

.l-'{tra sleutel- ven h:rar
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t zr.rarte paard Ís iets iroger dan het
ir. lte,
ÍÍ yíN*)*à4. DE L0TT0-ÏCl'0 0pHALIRS VAN SV
.
5Lïl(KEllU[[R C0DE tiJR,: 56-58 (Bas U Iasblom en
André Ce Jong) rrrenst r-r prettiqe [<e rstCagen en
ueel qcluk me'b de Lotto-totokruisj es "'r-n het
nieuue jaar. r(+(iít(. Voor onze rubriek LIlÏ[RÏ CK
Jonq
moet U
clocr André (achtci i jke BA RT.:l JO
) deJeam
ÍeEU TËeJC
xti)+
.het; Pi =Ínn'duot Ptrirï95ó5? lu llN n lsNlfl:lN0I
lC IUCNU 5!lïUlí/,lIl 3p uE4 rilTfa?suturËs ÉC**;+
:edo>1poaö.r,sï,laT ez sT noll Jocn.rÉ,eI
!r
i:['1:aroq uaa sT snz Bf
L IMTRITK o!'lreoeq suaa Ja+sTnï :az ïaZ
doo.r I uT J au]Ë>t ufTU óT+sTq uf
i /, clon 1s Ër.l s uaa 5 u3P U
:-_f L{_: r'l_.Y LLq_- 9ru * . _ _
ngE
MNATU Tï4NTË,
UAA UÉ uaoep+srèï oh
T?1o.rd
p bua.f ap ïalUUs ï{lTïaïLl 3E lsUaÍn ?sJaaJetTTu
Al lr: ltledeu.rerkers van Hol-,ec, de reriaktie van di b
bladrscheidsrechtersrhestuur voetbal E D U;
p1e1i-j

**^
11 A U VV
'.'-i

tí rÍ

hestuur en spelers van de Ridderkerkse zaa.l-voethalkompetitie + scheidsr,echt.ers naiuurJ.ijk uo::clen hierhij prettige leestrlagen toegeuenit.loot
de spelers van i:c Holec Smit Slikkerveei en
Fc Appieraat. x . f en Be I g "bestnld tuei: kroketten
í:sn met saus genft niet rLre-l-ke.&.trlat sta:lt er op
de hor:Jenr van ssn zrrrr:mbad i.n Belgi Ë? Verboden te
roken. x.DRï vË 1t\i UISCi:iïl-IEIK rtpH0ENïxr''dlEtJS'l'

IEI]EREEí\ P;IETT]GE KIR5ïDAGEI''J E[J GILUKKIL: NIEUU.
JAAR T0E ! !rÉ. hla.arom kunnen Belsen qeen ij sklont*
jes :naken'. Zij zijn het recept verqeten.x.In Ëen
kannibale:ndorp hangt een prij slij st. Broodj e Duitsers twee i;rrlàen; Bioo,i j e Ameiikaàn twee g;l1.le.r;
I3roorlj e itie,lerlahcrer twce qr:lden; cn Brood j ei BeJ- i
veertíen qul-den.Vraaqt een kl_ant waarom een
brot:C j e Br:1.q zove,el- dur.: rdtrr i s . Antrvoordt rle kan nibaal achter cIr: toonbank: hebbie weleens een
Belg schoongeinaekt? r(.Hoe bel j e naar Brussel?
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i'laar i-Íaastrirrrht per t*lefooni en veïder op ri.e
tandem.;t.Toppunt van ciiskrimi-na+-ie: een Belg ;ret
buitenboorclnóqer.x.Be1giö-lrlcderlanci 1-O+É. -'';
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Ridderkerk- De volta.llige internationale pers was vertegenwoordig b.ij
de presentatie van rle nieuwe selectiegroep 1981 op u itnodiging van de
Sti.c$ting De-mesvoetba.l Sportblari. Knuid.e. Knuddeloog Ome Kees de eniqe
verantwoordelijke nian, beqon tegen ,le internati-onale pers in een latrge
ruk alsvolgt te praten:irEr hebben in de laatste jare n a1 vele danes van
Holec Smi t Sllkkerveer voor de Stichtine Damesvoetba l Sportblacl Knudde
gevoetbal d r.laar rrrij 'brots op z:-jn en wa.ren. loiant er zijn nog a1 r^'zt cla
mes cli-e n j-et me;er in aktie komen en dat zi jn: Greet d e Wa.ard (weiilort
iret aantr ekkelijke contract te tekenen-?-);Gerda Cro oswijk (o.u.. Coor
een steed s maar teruglcerende blessure );'t{anda Boon - V erwey (de ex-asnvoerds ter van Fc Lolaborstel,die weinig tijd meer he eft);Ina Kooiman i"iastenbro ek (kan op cle donderdaqen niet voetballen w egen s anderr; sport
belangen ) ;Lna Rietveid (vie1 alÀ eerste e.f na, één we dstri.ícl.. . );Trucly
Verhoef - v/cl uJulp (Aie ziet de 1o1 er niet meer van in);en de dames dir:
niet meer bij Holec Srnit ,Sl-ikkerveer werken: Arja de Jong - De iría.ard;
Roos Lang en;Yvonne veln Futten - Scholtens; ingrid Huis an ; en i,Íi i Bo irk t
- Hummel. Elf dames d.ie eens de kleuren droegen van Fe Lol-aborstel crl
de Parfun Girls en ciit helaas niet meer doeir, a1 bli jft de rfeur vocr
hen bij ons altijd op een kier open, Dit geldt ooh voor de voetba.lster
die eens alsr írgastspeeIsterstr hebben meegedaan: Nies Husselman;l,1ari&Íri1t:
de Ruiter;Sandra rcn Paula Put ook voor hen blijft dedeur altijct open oi
za binrren te treden als dat nodiq is. i/erder tiàbben a1 mijn làkkere
stukken brok natuur'lÍjle schoon' hun afqelopen contracten ver.lengd. il1 ci,
volgencle inionderschone dames hebben dus bi j getekend I Carolien v/ a Berx' Natór;Heleen v/ci Laein;Jolanda Waas;81Iy t(àíters;Wanda de Ruiter - Ií1ein
Ria Visser - de Vos;F.ende van der l,laal - Dagevos;hli1 van Gemerd.en;.Io.nnet
Di jksman;Janneke iXahamata l'4anuptr tty; Coi:ny van Geuerden;Jeannette 'vlerh:oe
en wgllicht: Paula Pu'1, en Annemarió den Óuden - l'lolenaar.Na hevig speur,
werg". zijn door onze scou'Ls drie nieuwe voetbalsters aa.ngetrokkeii cn wcl
de ttólgen{e charuiante da-ines; Jolee Vroegh - Struiksma;E1iàe van Die cn
Jacqueline' v4n Diunen, Verder zt jn er pogingen gedaan om uÍtsteken,le
talenten aan re 'l;rekken zoals: Nel Gerritse;Idi_lma Bode;de dames van c1e
A G-V- (Computerafrlelirrg);en dames van de Inkoop, maar dit is helaas (noq
mislukt. 1ríe zaj\t opnieuw apetrots cp onze seleótiegroep en zrjn tevens
teleurgesteld irr clames die afvallen of niet een cqntï:aàt wilJ.én tekenel
(o.a. rNelrWilme.;etc" ), lnrant we kunnen nog altijd clames qebruiken die e\
poging wil1en i{agen onl te yoetballen omdat we i.n cle toekornst meer teernii
willen samenstel-1err vo.or een onderlinge dameszaalvoetbalkompeti tie.tl
. (Vervolg volgenOe pagina )
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per-sonen }iensen wij een spoe6lig herstrs}:
lDe.-vgJgende
De l{ational-e uitblinker veïr de Nóderlanàsd nöf stpelbaske
balploeg: H.ENK MAKKEITZE; pIET ITUIZER (Fc iïerstel) u" I,nnn nnr,r irÀnf'óC-(Ë;--"
Buurt Boys) iOe laatste twee personen tobberr *"i hlrn enkel nà èén nnr..Ía

B{TtRStHAp'

DAMES .

GttF JE 0Ptelll

(vervolg van vori g e
pagÍna ï
Itiledacht wordt om een cl"amesteam samen
stelle n van \vooraa Spaanse )
daqes die .in de fa.briek i+er]<en en van dames die drr vriendrve rloofde,
man,broer,zus of vader bij Holec Snit Slikkerve er hebben werlien. 'í,F
Deze plannen noeten nog worden onCerzocht door het bestuur of er
noeg belangstelling aan\dezie is. Voorlopig gaat dan ook deze spee 1s'bersgroep - die itrr U al noemde - tegen elkaar vo etbal-len en de eerste
r.rerlstrijd is in Januari 198i op een donderdag o ni 16,30 uuri o§ 17 .1 5
uur in Spo::thal;tDe FakhelI in Bidderkerk"Een h elaas onguastige tijdstip maar dit uur is het enige wat wij kunnen k rij gen van de Sportra-ad Ridderkerk. ltri.euw bi j het darnesvoetbal is een speelster"sraad
die voor de belan a en viin d e voetbalsters moeten gaan behartigen en
eventuele moeilij k heden met het bestuur moeten gaan bespreken. Door
het bestuur biln, EIly Kanters en Jolanda, Waas aangesteld om zitting
te neraen in deze speelstersraadrmogelijk rrrorrit in toekornst nog twee
vÉ)etbalsters in deze raad toegevoegd." aldus Kn uddeloog Ome Kees
lt

l-,eqenover de persvertegenwoordigers.
OPi.itJEP AAN DI DAIÏES: GTIF JI OOK NP VOOR HET VOETBALLEN!!!!!
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.roetbalsters in deze raad t öegevo egd." aldus Knuddeloog Ome Kees
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De typolaqiË van het 'PISSE\l
Toti r,relke type behoort U ? 0nlangg uerd eén en,quette gehouclen
over de man en zijn qed::aq in het privaat. SportbiaC Knudde
publiceert, deze uitslaq van de enquette. EXCLUSIEF
-Cpgeuon.den type: kan qulÍl niet vindeó, scheurt broek kapot of
(nerveus type )
t,rekt alIe knopen eraf .
-Sqg_iaaI type; gaat mei zijrr vrienden olassen, of hij moet of
een plei i.er.'
kan niet pissen als iemand kijkt,Coet alsof hij
ÍÍt
e
qpi st heeft e schuift later weer terug.
tyrre ;fI uit of neurj-et aI plassend en praat zeer li-r.iJ
a1s hij zich af schud-t.
Pla.st ín de pijp van z:-jt L,rcek of in z:.,jn
typp:
-Kra4kzingig
schoenen', vertrekt met zijn gulp open en maakt

zijn'zaalcje buiten diclit.
ke
type:
slui-t zich atàn bij vrienden om gezellig te
-Gemoedelij
lassenr,onversc
hi"11 i.q of hc,tnodig is of niet.
P
-SlRperiee type:pi st docr aijn broekspi Jp o1: zíijn schoenen gaat
rne t open, gulp wëg en sl uit hen nar ,:10 minuten weer.
-Flandig type (Praktr
sche tvpe ) : pl-ast zr:nder v es t te,houden en
---EïnAT-TegArf
i*i kerti j d y,i j n st roprl{s.
-Verstrooid tvpe; naakt z,,jn vest 1os, trekt z 1jn das te vöorsc hijn
en plast in zijn broek
-'4indealij,k type:. (of wellienschappeli.i f .type ) : Kijkt omlaas i4 het
'rlrinoir om luehtbbfl§n-te zien.
-IJ-Q9Lt.gpe; maak t vi jf knor:en 1os, terwijl twc;e meer dan genoeg is.
-Luchtharti,q type :amuseert zichrcLoor tegen de stroon in te pÍesen
ofrsel omlaaq of drvars dn protreert me't zijn straal
de fiuggen te raken .
-Zwak tvoe t zoekt, 'wanh,cpig'tussen herncl en broek en staa.kf, ile strijrJ.
-fEf-E pe : Slaat ztjn......op de rand va.n het urinoir,on de leiatste
dn;pp el eruit te krijgen.
-KnorriE tvpe-: blijft een tj-jdje staan, begÍnt te schelden laateen
wind en loop t irankerend weg.
vroli"jk type: vertelt als hi j plast ryopj es,lacht zoncier ophouden
en schudt zictr uit alsof hij aan cie bel trekt.
-Kindsrachtie type: spcel t net de straa,l- en probeert vl-iegen te
:

to rpederen.

-Onverschillig type : pIa st in de gootsteen als de w.c. bezet is.
-OqqchepperÍe type: maakt al zijn knopen 1os als met rnet twee
ook ican.
Gemeen (seniepis) tvpe: Laat bij het plassen een seheet, snuifb,
en kij kt vernederentl zi|n buurm'an aan.
.
opser+onden type (Z) r heeft zi jn broek achterstevoren aane kan zijrr
gulp niet vinii.en en scheurt zijn onclerbroek
.
van opwinding.
Scheel tvpe: Ki jkt n,ear het uririoír links, watert in het urinoir
reehts en trekt het middelste door.
Proper type: Sp.uit liirks en rechts net zi,in straal a1 zwaaiend
trligl4wsrrieri,q typq: kI;kt in het uri'noir narlst zich, hoe zi jn buuris'
reqwijrde type, PlÏ:t iiïi3ÏË:"
ffi:-Waehttothijpoepenmoet,zodatbeidentcge1ijk
kunnr:n
Mi tai-r" t
r.racht tot zijn E ebruihsvoorwerp staat, in de hourlin Í,i .
e
knijpt zolang m oge lijk iie kcjp dicht, tot de druk
, op maxium ís,l-a at plotsel ing l-os en voelt .trots de
, '
spettu+rsr op zijn fuenen.
t.ype
i
i s een 1uJ-1ig gez í cht.
41ke
De meest voorkomencle types:
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n niet za b e-'
reisrie Belg is op bezoek bij .vrienóen iri
Breda en hoort daar fraaie verhalen over
Knuddelooq 0rne
Anisterdam.
Voor hem aanleiding een retourKeesreen van
tje
naar
de
hoofdstad te kopen orl het
i
0nze medeu.ierker-, alie ma.al met
pgen te aanschouwen.
eigen
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t
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e,glagti {S1pl.g:í e)i en
een zodaní ge plaats clat hij achteruit ri j dt.
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FeY;:noordsupporters van Cafe Belle VU n lïot ail rJó ï k c in Brugqe terdam ursnst rJe lezers van 5pr:rtbl ad Knudde
I
j f j u f f r ou lnllf waS veeL plezier met de kerst en veel qeluk in
7 h Vi
et aiL t,w o o r d v & n q j e het nieuue jaar met Spcrtblad Knudde.*.
I id e n rj tj d ö j u ír
Er v.inden internati onale s chaatsruedstri j den
K
f T o u lrI It d a + iil o +t v' i e r plaats. Een Belgisehe schaatst tenslotte te,qer:
ll
0lynipisch"e karapioene 1500 meter Annie BorcNinic
No , I Ze gt
t zi j n
e
n
U À k
a 1 S j à h é t z o .Als Annie Borckink haír 3 km er bijna opheef+,
zj.tten,klinkt er cloor de speakers àen inèdeCe§
t, wdd T o m v r a
ó o d i^/
j e ht: t dan? x- . SPIILEIiS
voor ha.ar Belgische tesenstandster: tfidii
1írg
de Belqische doel-neernster rie lampen d.oven en
VAT{ DE DUT'KIJKERS:
1,!ENSï U PRETTIGE KEEST de hekken slui.ten a1s zi j is uitgesehaats? rr*.
E}T GELUKKTG NIEUWJAAfi, àE+'rx Vlak voör tie landing stort éen vliegtuiq
van de Sa,bena neel:.0orzaek? De kolen waren op.
".bI.oet je waarom clc
'xxxiÈ1,{es36p rnaakt een Belgiscl-re electrieiiin'
i'lederlanders
zoveel
rel genir oppen'' veÍ t;ell- e
zoveel overwerk uren? Omrlat zÍjn landgencten
het 1Ícht nret de hamer uitdoen- àèxr+,Zoàls alle
0rrciat zë zo'goedkoop
landen kt)yrt BelgiLi ook het inhaalverborl.sbord:
ijn;x.Een man in c1e
trein ze gt:1'fk weet een een rond borri. :ïet een roCe cirkel en daarin
qoe j- e Belgennoprr . Eerr ecn zwarte en rodo auto naast el-kaar. fn Be1anrlere nen staat op giö staa.t r:rr eehter ook n_oq iets o"à".-S"sehrevensrGeldt voor alle lleuren autors, **ï-^**.
en zegt s I'hli1t u er
Een
Belg sileert zijn televisie-antenne in
kening nee houcien
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Ilenl''àantal jaren geleclen stond itt de Telescoop het volgencle gr.i'
pige verhaal die wii hieroncler plaatse,n
HET *ETJE....lSammie is met zijn vriendje naar een r.k.-kerl< geureest. Als hii
thuis komt, vtaaql zijn vader hoe het u,as en hij vertelt:
0ngelooflijk fader trrat een saak. Ik kom bj-nn€ .rrorr uitver ko cht
huís. Geen plekkie ope. Fooraan een toneel met een dressoir mi:t
een kaars eropo achterin een QrooL koor met orkes etin.
Stel je f oor f aCer, begin me rjaar die voorstelling. Komt er zortt
ome binne in het ulit mtt een rooie jurk er overheen. Zes kleine
piechempies vlak achter hem aan. Een van de piechempies pak uiu'g
plekkie op
iijn pet ureg. Petje p1r:itte. [n nou die ome zorn kalepetie,link§.,
j
j
zt
n
jn
naar
soeke
koud,
ui
het
hi
kreóq
cJus
hoof
zi
.*Ënt= un frage an ztn piechempies: ff[/aar is mrn petje nou?rr
Maar die piechenrpies geven lauu sjoege.
Die ome gaat in het kastje van het dressoir kijke of zln petjb
daar is èteet<t ie n oq een paar kaarse an om beter te kunnen
kijke. Find ie nog niks.
Nou staat er op het dressoir een groot tëlefoonboek en rlie ome
daarin kijke of cJaar een adres in staat voor een nieuul petje.
Maar Iauu adresse. Het die ome zich omqedraaid en iedereen qeju11ie ook me petie qezíen?tt Dg mense hebbe
vraagd:tf Hebbenttlrle
hetrbe .je pet je niet geziÉÍ-l .rr i
teru qg*rongen:
lrJat doet intussen één van die piechempies? Die zeL stiekum het
kant op het dressoir. De ome denkt
telefoonbo*k aan de andere
j-s
gaat er uJeer in soeke. Uindt ie
en
boek
dat het esn nieurrr
helemaal veruart van geuorde en
er
is
ie
uJeer geen adres. ïocn
jurk
nog an in een kassie gekr0pe
a1leen
istie rnet die t'.ritte
pilare
sting.
dat tusse de
Hij heb de hele tiid staan smoese Hattie ztn petje trug
moóst hebbe. Heb riie daar de senuuJe gekrege en ze eige kuaaci
gemaak. Greep die naar een pleeborstel, stak die in een emmeï
uater en ging daarmee de men se net rrlater gooi-en. aar z1 n
pet je bleef pJ-eitte.
Itu rJeer terug naar het toneel. Toen uerd het aardiq, fader.
Zijn daar vier: groLe knyl1e opgestaan, pakte een stok met aani
de andere kant een sakkie eran en so sijn se rondgegaan. A11e
mense lappe voor aen nieuue pet.je. Ïk heb ool< een paar sente
'

lí1

inge zeL .
Heb die ome de mense noq so ver gekreoe, dr:t se op d tr knieen
op de grond zi jn soeke naar dat pet je . [v]aar lautrr pet je .
uas de voorstelling'
Toen die goosers de sente bijmekaar hac!de,
I
pet.je
uJeer en is
af qelope . En toen had die ome ineens z n
dermee ule
x*àí)+)r)txltx
EXTRA tvl0pPEi\ GETApT )(x,(xx Bi

j de advocaat. rf lk uril scheiden 'Ik
heb acht kinderen en n"u'merk ikrdat mijn rnan nooit van me gehouden heeft!?r ItKalm aan nourlf zei de advocaat.rlStelt u eens
zou hebbenrals hii uerkelijkvan
\roor hoeveel kinderen u qehad
tr
ií]*)É'€
laten uie voor die-u gehouden zou hebLren ' . . ..
- 8rui.d;rrschatr
jaren
getrourrld zijn.tt
ue
aI
rJoen
àt=of
**íu*n d*e daar zitten,net
je
je
de
koff,erskunt.l
allebei
echtrdat
Bruidegom:rt0ké, maar denk
l?
r?3e
xx)r.
rneis je.
het
zei
denkEÍ-rr
cloet me àan de zee
dragenórr
"'rtBeóoel je omrJat ik za u.ri1d en zo romantisch en zo ovÉ,ruJeldiqend
ben?rr rr5!*, onrdat je me z, ek maakt. tt i()+)tiít(x.Sp0'RTBLAD KhIUDDE|{xàli+
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U
even
een steviq glas Fiasko uijn nemen *:-j
r.rLe[<en
van
het
laatste
de
door
trrat
het nieuus
'I
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jaa:: is gebeurdxrt;í tt
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ujee

a

UW,
ys ge
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ren die rrlellicht in de Loekornst tJit blad ook
qaan lezen.AlIereersi r.,.reiden rui j uan Sportblad KnudcJe
vo'or de trileede maal A0N!!! 0mdat in het qezin Lida en
J a n de Jong vooÍ rt eerst een kind uerd geboren.Het
e rd een.Llij en l-rut heet daarom: Dennis.x.0ud medezeer vrolijke
UE I kster van de afdeling Connrm de altijd
'kreeg ook
€t
een rrlele n eharrnante JANNY AUpPERLEE-TR0UtiJ
\s
q eschapen zDon.*.0f dat niet genoeq ulas kreeg ook de
#
{
van de Parfun Girls iïIl:1I BAKKIR -HUl'ltYlEL
e x-voethalster
een schitterEnde zoon ! x-.lJi j f eliciteren a1 deze qe1 nnen met hun nieutle (eersLe) jenge aanuinst en nemen
nu een slok uan onze FiaskdurijnrPRU0ST!!!t.
x 0p vri jdag 13 0ktober j.l.
t::ouulden i n Ridderkerk
trrlee bruidsp aren.Allereerst: PAUTA Z'dA RTJ E S me t
BRAíÏ JANSEN ("p eler van Fc P otl ood ) en ttrlee hele bekenden
uan HoIe c Snr it Slikkerveer: YVCNNE SCH0LTENS (fu,
\,
voetbalster Fc Lcilaborstel ;Ex-Inkoop; Ex-l-lolec) met de
overbekende irIIT VAN pUTTEN (f Herstel iGebou'.,.r:A;Ho1ee
"
alsnog van harte en
Slikkerveer;etc. ) . BeÍde bruidsparen
5mi t
ge luk toeqeuenst voor de toekomst!x.pn00ST! ! x,Jannet Dijksveel
/-('
gehaald! ! !x.NeI Gerritse
'.r-È' man en Nel Geriitse hebben hun rijbeuijs
zelf s in 6.{,n keer t. +* . Knudd eloog Ome Kees is na 14 autorijlessen
t§ op 5 nov. j.I.
ezakt ! )t Hi j zal- het rrlel- nooit 1eren,...it.0p uoensdaq '1 0 December trouude IEANNET
K
LJïL SCHUT met tt.,ItYl VAN BRUGGEN ( vv tli jsU,i.j uil1en SPortblad Knudde, oord;Fc KAntoor;Holec Smit SLikkerveer
uij
Fc Lolaborstelrde Pqrfum Girl Fc Electro ) .*.6oU zij feliciteren
oaf df
plaats
verl
!x.Stuu. utd
en a1le vrienden bedanken voot vanuit deze
j
ziq'
de prachtíge bloembak en vele Trour.,r/geboorte kaarten en adresuri
i-ngen (ook a1s U,van afdeling verhuist)
gelukulensen die ure mochten
naàr: SP0RTBLAD Kf'JUDDE adres zie pegina
ontuanqen ter geleqeheid van
tuee.r(.0ok in 1 gB1 bli jf t Sportblad
ons huwelijk.
Knudde en orm uaardef or:s . * .
PieË en Uanda Boon.
UJ
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laatste visdag van.
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1.J. de Leeutrt
2.J , de Uries
3.4. den Boef
4.H. van Putten
5.P .Berqakker
Íl .J v.rJ. Berg
7. H. Jongebreur
B.P . van Putten
.J. van Putten
10.li,. van Putten
11.R. Broere
12.F. Plaisier
13.H. Spruit
14.P'. Rijsdi jk
15.A. tt Jonq
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het vj-ssen beqinnon om neqen uur Stochtend.s. Joop v/d Berg en Jaap de Leeuwwaren echter al. om acht uur begonnen om
de vissen binnen te halen.i'Íen was vroeger
begonnen om e xtra hoog te eindig en in de
kompetitie orn het stiekum te van 5o en. Hela.as
vöor de twee gabbers wend dit on t dekt zada.t men het g evangen vis terug m oest qooien i-n hert wat er .lli e t)D emeen wil spelen
worclt tr:re eht e str af t!*.
Stuurde U mijn zusje
cÀur erTuffitN, Elise
cen i.,-iart, bloemet je
of cadeau. Heel hartetijk

dank.
lYlarnix Kneternann.

,-zoon van bre, en Gerri e Knetemanfl ) . *.
xldim J an sen i s voor ontrrrikkelingsrrrerk naar
BUON NAïAL
Ajax qeqaan om deze middenmoter het uoët-,
FELICE ANNO N UOVO bal.Ien bi j te brengen. .. . . x')t.ï0,pi0NS V0LGEN0
(ttafiaans:Prettige
NUt{t\lER !!!'3
kerstdaqen enz.
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AUÏO" VAN DE Z AAK

(

ingezonden

)

In veel bedrijven kent"men het systeem dat men de beschikking 'krijqt
eigenouer e'en aut,o van de zaak. Deze automobielen hebben een aantal
schappen die hen onderscheiden van.andere, doch kennelijk "tot het zel-f
type behorende auto I s. lJeIke zi jn nu dezc eiqenschappen'??.??
1. Hi.j rijdt sneller in alIe versnetlingenrmaar vooral in zijn achter
2.
3.

uit.

Hi j trekt ra,zendsnel op.
Hi j heef t een vee.l- kortere remureg.

l

j scireurt trLlee keer zo .snel als een qeuone auto tegcn een hellinq i:
Accurulater, olie en bandenspanning hoef jc,nooit na te kijken.
De vloer vanide auto is zeer geschikt a1s asbak.
Hij zuipt benzine.
s f l\achts hoef t hi j niet in de qarage.
A1s het olielarnp je brandL, kun je er ncg minstens 1 00 km mee ri.3den .
Schoonrnaken is zelden nodiq, en van binnen helemaal niet.
1
Het zicht hli jf t uitstekend, ook al zi.jn de ramen vuil.
De versnellingsbak laat toe, dat je hem in zijn achteruit zet, als de
auLo nog vooruit rijdt.
14. Dank zi j het, verzuaarde koetsrrlerk kunnen de zuaarste bourrlmaterialen,
zoals betonteqelsr uJorden vervoerd.
15. De banr:'cn zi jn erop gemaakt om de trottoirranden te nemen.
16. 0ok als het hardreqent, kuntU de ramen open laten tijdens het narkeren, dankz i.j het vochtabsorberende interi,eur van de uragen r
17.0ngeuJOne en al-armerende geluiden van de motor laten zich gemakkeIijk onderdrukken door aan de volumeknop van de ingebourride ster.eo1

1
1

5.
6.
7.
B.
g.
0.
1.
2.
3.

Hi

18. Uoorzorgen teqen dief st;a1 zi jn overbodig. U kunt rJe auto overa'I nee
zetten met niet afgesloten deuren en de slautel in het contactslot

De gcsc hiedenis von een paer
STRATEIV IAI ROTTERDAM (iNqEZONdCN)

De .gesch'iedenis van een paar Rotterdamse straten. 0p een zekere dag,.6n1
moette de Jr:nker FranssLraat Ce Juf f ersteeg. 7 ij u,as een uJare Schonëber
qeruJeg. ïoen zi.j na een r.r.randeling in het pàrt zaten, vleide hij zijn
Hoofdstraat Leqen haar Boezemsingel en qreep h aar bij haar Bol-rr;erk en
naar haar liJatersteeg. Na eni13 gef r:iemel uïoeq hij naar de Jongkindstra:
doch ze zei dat z.e bang uas voor de 0oievaars t raat. 0, uees maar nipl
bang, ik ben voor de UogelBnzanq de Kerkstraa uit. Hij rr.rist niet dat zr
een Binnenrotte Ën een Veernarkt in haar Bosla a n had.
Hij maakte haar Ruhroekst,raat los en pakte ha a r Pl-asulijklaan, schoof
foen zijn lange Torenstraat in haar Ruigeplaa + brug 1os g.n.beukte tegen
haar Koqelvanqerstraat. l.let qevolq ujas daL zi i de Linker en de Rechter
Rottekade in haar Binni:nrotte kreeq. lila deze I es za! hf j nooÍt vergeterde-JeIs'§en:steeq over zijn Lanqe Torànstraat te trekken.
KORïAF
KORTA
KORT AF
K ORTAF
ItBlr:emtr is een r:loord,
Een vliegens vlugqe vlieq
liep vliegenvlug op en neer,
een bloeme een qedachte,
maar een vliegensvlugge klap
cJe bloem, eÉn herinnering,
deed hem ontzettend pijn.
als men tenminste niet blind is.
rrIen kabouter en drie fe]eËn
KLEÏN-.--.-GI]OOT
vlogen samen over aLle uerefduerschil moet er u,ezen
zeeen,
tussen het qelouen en het ueten
maar ulat men in een sprook je nooi t
zou veruaclrten,
SP0RTBLIiD KNUDDE tiende jaar Eang
na zeven bergen begon de katrouter
Nummer:
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