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Menselljk coach zoekt warme We gens 0mstaudi
verenlglng. Llefst net degra- t te vroeg
datLez orgen. Brieven onder
nr. 18 van dl AAI{GEBODEN:
Ben 1n bezlt van 2 Llnker
voetbalschoenen. i{ie heeft 2
rechterschoenen om te rullen?
Liefst naat 58. Ïn1. PYch.
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Voor korte ritJes.

sheden SPI"5 llter (

z.g,
evt.

1

-/t

r

rrx**L*IrÍrrI*l(****r**lÍ*****xlt***I**ItIr*lt***I*Ix*Í*I*rIX*rr**L*l(r*



N t lI l, llv§ Dl lI N § T :,S,x§POPTBLAD IíIIIUDDÉ

Íc I{ERS'rEL VERGTT ïE sCoREu TCGErrr Éet^GR.
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IË de rredstrlJd tussen Fc ELCA en trc HERSTEL naar Fc Iíerstel het groot-ste deeJ. van de wedstriJd volkomen in hun irana fràaààn, u.rg.t deze ploeg-dat zonder Piet van fnllgn speelde_ te scoren àrà"ï'rroo".1 Stiermaneen zeer slechte wedstrijd spàe1de. I-n de vori!" ,àà"t.i;a ,oau aezeiiauStiernan_nog een,openbari.ng inaar nu faalde r,ii-rÀitàiài ondanks datPeter Salacroup de ploeg -dirlgeerdà kon het maar slechts drÍe naalscoren_en kreeg men ook-drie iegentrefrers tà-vàr;;;k;;. Tochnan FcHerstel een J-1 voorsprong. naar-dit bleek ntàt ;;ià;;;;" te zijn omdatFc Elca knap terug knàn aÍ hÍas een gelljkspà1 ,"i-"Ài-i" veeL beloondvoor.een-ploeg dat drie kr.rart van aË r.,eàstiija ni"i-r." de bak kwan,naar ja_dan moet je we1 flink afstand nenen;; à;i-a".a- f" Herstelniet zodat uen ín-de-probleraen trsam..... Scrorerrr;"i;;;, o_1 Ipskampi r1-1 Ernst de plevt i1-2'en 1-3 petàr §alacroup;"r"tià:i-ilaveri ed 3_3.Arnold Valkhof. - Kees óo"o.ii".-
+ql$+{f+T+ót$+o+e+erö+i}rTlé+s+T+{

EE f LÈTTÉg{OE z E EE Fc t<qÍ,rröàii- 
-

t>p Fc LEeRscNooL
€9 S I S S S A* S S S S S S A S * S * A S S I S Ë.. e} * S I A S * et db Ét I aS I * u srÍql6 * eOpnieuw glng Fc LEERSCH0OL in de slotfa"; t";;";";-r;i" dat enige.wekengeleden ook al gebeurde tegen tr'c Weiziging. I; d;-"i;;;inuten liep FcKAI,ITOOR n"ar .ei grote zegË à"-à.i-iJ" gezien het spelbeeld helernaalnlet verdiend. Fc-Kantoor"had d; tr;;t"E;-iàËiïà"ràï"Ër-1"""."i,ooI kr.ranzèlfs zeer verrassend -ra." ,r".àiEoà- op-f_Z acfrter"tà"a. Dítvas zelfsgeen waarschuwinp voor Fc Kantoor want 'nad.t h;;-à::-iïJ g"ro"aen narFc Leerschool opiieun verdlend 

".n ,oor"p"oag_van 2_3, lndie periodehlng er zelf s eàn regelrechiÀ-"àn"rii" 1n,_,ds 1r.h1. I,Iant Fc Leerschoolkreeg hierua nos velË kil;;;-o;-àË*roo""p"ong verder ulttebouwen enhet had dat ooÉ veratena-ànd;t ;r'[àt"i ,r"Ë. nào"-"ii"r" geluk kvanFc l(antoor terug 1n a"."àaÀ["ijd-;; ;;à;i Ë;-"i;;;;"=iiïi,,,",r,"genvoor_
!!Io"e van l+-3 ve_rgrootte zakte-Fc Leerechool il-;lk;;';; werd het a1s_nog een grote nederlaag omdat Fc Kantàor in ,àà" ïà"ï"-ïr;a scoordenaan de lopende band:_9lj 

"ei t.-gËiïÀàt"".d.-rà!"ï-i,Ë"r,"àr""r,oo1 hadbeter verdlend.....-s-óoíenvË.i;o;;'ï:ö'i;;;;.rBià,iIrïi 
,1_z???; rust;
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hIRT 15 EEN D00R: Mafkees en de

a O O a ta aKnudrleloog.

feest van eon jood
r.rlndje van Dr. SPelberg
plasj e van Jullana
geestelijke in Duitsland
geestelijke die van Drees trekt
te vroeg geboren nikker
graaf die geen auto heeft
kok in een vliegtuig
achterwerk van een gans

onderwatergeve cht
gardarobej uffrouw
sinterklaas met een lamP

hono in bed

Italiaanse miskraan
verliefd paartje oP het Perron
Italiaanse aanbeien
prostituee oP leeftijd
1an dat staat te wateren lr'{ )klkker op een fiets
waardeloos blad
za1lg uitelntle
nonnenklooster '=
nonn lkenkloos te r

- sambal
- vrij e gelulden
- jus dl orange

- Duitse herder
- Vroom en Dreesmann

- spoednikker
- loopgraaf
- luchtkoker
- zalig ulteinde
- aquarel
-k1ere wlj f
- schijnhellige
- luie fllkker
- bambino fiasco
- perrongeluk
- trammolant an'di conto

- ouwe hoer
- lamstraal
- fietspad
- Sportblad Knudde

- plassertje van de P

- hunker bunker

- zaaddrogerlj
- zig-zag-taaimachlne
- iets uat nergens begint en

bij hetzelfde eindlgt
- straaljager
- hlj heeftaltijd een ro1

drop bij zich
- banblno exPresso

- Heer versterk nijn hooP

- plattelends vroun
- aalmoes
- explrinent
- rij tuig
- directiekeet
- rovershol
- briljantje
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publieke vrouu oP een fiets
bi kin i

jager die staat te Plassen
vaarom is een neger nooit verkouilen?

Italiaanse zevenmaandskiudj e

r.rat denkt een PoePende non?

koningln zonder buste
paling onder de tram

oorle1 onder de tram

boeven in een rij
ruzie onder de directie
aehterwerk van een rover
matroos met een br11
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SPORTBLAD KNUDDE KERSTNI]Y,íER 1986
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wagen dle omgevallen 1s

eon nikker dle steelt
nelsJe ln ondertrouw
pedlcure zonder werk
blad om op te spoegen
baas van een breiwinkel
lul op een kerktoren
achterllJ k bartj e

s tewarde s s

1q1O

ruinte onder het bed

millionair op de w.c.
smeerkees
plasJe va.n een gymleraar
paren van ijsbergen
meisje dat last heeft van maden
vader van een tveeling
baas van klppenfarm
noeder die pas een tveeling heeft
Èedstrijd tussen twee trans
achteruerk van Greta Garbo
ster,rardessz in een helikopter
stenardess net kinderen

ta

- carnaval
- plknlkker
- aangetekend stuk
- voetzoeker
- Sportblad Knudde

- breipatroon
- hoge pleten
- Andrd de Jong
- vliegonde ster
- ij shockey
- povlakte
- rijke stlnkerd
- Kees Hllkmann
- gympies
- koud kunstje
- madeliefj e

- tweedrachl.zaaier
- eileider
- dubbele uitsnljter
- uitslag: remise
- carbonaatj e

- wentelteefJe
- vleugelnoer
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OLEC }{IIDOEL$lRrNI5 TOERNOOI 30r{unRr lsrl
23 jaauari 1p87 wordt er, in 0uddorp

MI DDEt.
HARNI § ia §porthal tr enden. Dee1ne
p1oegen zlJn: ALCOA rgi

kkeDE D}íARSTICQERS ult sl1 rveer;

0p vrlJdag
zaalvoetbal

0uddorp;
Fc WEIZÏ

nen. 0p al
op terug.

toernooi gehouden
De Dorpsti
uit Rozen

van HOLEC

bu PINKS uit
GING uit Slikkerveer en HOLEC uitMlddelharnis. Het toernooi begint on 20.00uur tot circa 23.00uur. fn &arkout Sportblad Kaudde hier

de bedoellag
stuurt naar 0uddorp en het enl

<lat dtt blad eeÍr vers

het volgerid J
op terug, het 1s

lag
ge'

b1aËl wl1 tev€us spóclale supportersre 1zorganiseren d1e Fc hteiz lglng v111en steu-

e1o

deze zaken konen-we blnnenkort

SPORT B L A D K N U D D E
**i**MARKT***

oor, gn
t mij in
t

0ntslagea ex-M.E.er gaat genoon d
Geen fan 9yell99lt rràt arË hlj màéén vak zlt,. ****. Compleet vaË ,le
fane aangeboden. Lage- prlj s. ****.*Pet, naat 51, zoekl suppóost met
dlto hoofd. r**.
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F. bltkKsu en )e, )utctsttuuErs E.$«hlmn»is
1 Fc WIKKEL kvam net een Mix-tean ondat nogal wat spelers afvezig waren,
I zo moest Fc Wikkel enlqe spel'ers lenen o.a.:Pietlpskamp (uiteraard);

Peter Koelewijn en a1s verrassing: Hans van rlingerden die eigenlljk net
DE DWARSTIGGERS mee noet voetballen gezien zijn huisvesting in gebouw:Y2
naar door bepaalde omstandlgheden zien we hem nooit in dat team net a1s

r'trouwens Gerrit RlJsdijk. Zonde eigenlijk dat deze tr.ree snaakmakers door
De Dwarsliggers r.rorden genegeerd. Vandaar dat Hans van Wingerden nee
deed uet Fc hlikkel dat aI1e. hoeken van het bedrijf gevraagd had om spe-
lers.DeDwarsliggers was ej.ndelljk we1 op oorlogsteikte en dat gebeurt
ook niet altijd maar deze ploeg blijft ons verbazen omdat het een team
is dat zuiver voor de 1o1 en nj.et voor de prestaties voetballen. Daarom
1s het kostelijk om de Dwarsllggers zientevoetballen, tegenFc Wikkel
r,rerd het een aantrekkelijke pot want voetball-en kaniDe Dvàrsliggers we1
degellJk en-Fc Wikkel verkte kelhard naar een goed resirltaat. Hetwas
jammer dat éón minuut voor tijd Piet lpskamp JI2 scoorde voor Fc lrlikkel
ondat een

d
elij
oorkamp gaat

gerden;ru
3-2 Píet

kspel de j
tot dat le

st;1-1 Kees de J
skaI

ulste ui,tslag was geveest. Maar ja, die Plet Ips-
neerva1t..... Scorenverloop: 1-0 Hans van l,Iin-
ong;1-2 Jos. Boogaard;2-2 Meindert Korporaal;

Ëà'ÉËàà$+T+T+ià+
WRUfSLDE Teserr VlerzrstNBc R ER,EET

Met grote verbazing volgde uv verslaggever de wedstrijd tussen Fc APPIE
RAAT en Fc I{EIZIGïNG niet a11een door de aanweàige aantrekkelijke sup-
porterslegioen maar door het geboden spe1. In de tweede helft zagen we
iets heel ongewoons bij Fc Appieraat, want'.deze ploeg naakt€ 6en onorne
moelzame perd.ode door stond letterlijk met de rug tegen de muur en met
enige geluk werd Fc Appleraat een regelrechte afgang bespaard. Iedereen
ln de Fakkel was in afwachtlng op de we1 verdiende gelij knaker naar toen
kwam er een keiharde poeier dóor een zekere Peter Huppele pup (achter-
naam netsn we nog altijd nlet van deze-speler) en de uitstekende keeper
Rob Jelderda r.ras kansloos. Daarmee was de vedstrijd beslist zeker toen
nog Sjef Ipskanp voor 2-5 zorgde. IÍet was vooral frappant te zien hoe
de gebroeders Ipskamp in de tweede helft bijna uitgeput rond huppelden
naar ja deze unleke spelers zijn een dagje ouder en Plet had zo Juist
e€n zuare wedstrËjd a1s gastspeler achterde rug. Maar het moet gezegd
worden dat de vorrn blJ Fc Appleraat zoek was en het duel enkel wist te
wlnnen doordat het nel uentaal sterk was a1 ging dat enorm moeizaam.
Fc Weiziging -zonder de geblesseerde Gerard Janssenl speelde ongetwij-
feld een der beste uedstrljd van dit sej-zoen, dat uiteraard gesteund
door het fantastische supporterslegloen (dat zelfs speciale aannoedig- i

lngen had met spreekkoren...). Dat leqloen volgde zelfs de wedstrijd
Eet de voille aandacht en dat is r.reI eens anders geweest....
Scorenverloop: 0-1 Plet Ipskanp (strafschop) ;1-t -Anton Steehouwer;1-2
Sj ef Ipskamp;1 -l Rens van Bij sterveld;rust;2-3 Martin Slulsveld;pech
voor Fc Welziglng: v/d Brink raakt de paal;mlsser Ernst de Pleyt;i'lartln
Slulsveld net over; 2-{, Peter ???;enorme mlsser Steehouwer;2-5 Sjef
t
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HnNNï VERHoect(X EEr,r FeN VeN DTTBUD !
§ 0p naandag-1 decemb-eT j.1. nam de sympathieke Hanny Verhoeckx afscheid
§ van HoLec iÍachines &,Apparaten omdat ze is benoend Lot rlirectie_sà";;il_
Et ress€ van vice-president C. Hoogendijk, offlce manaqer van Holec Baarn enEl voorzitt€r van i,erceived Quality comÀissie. SpOntniao K){UDDE kreeg ook
H g::.:illgd1!11e om in de di".ct1.ra.,tj.ne afscheid i" ,,"r"., van Hanny
H verhoeckx en stuurde dan ook de Hoofdredakteur daar naar toe. Voordize
H _q:1:*:l!"_d.lld de Hoofdredariàur ztn zeer À*"ru"iÀ"" sj ieke kleding
E! voor.aange-daan rat hen.nogal veel konmentaar opleverdei vooral uÀn'a"
E! eerste verdieplngvan het kantoor. Maar orndat hi;.het een enorme eervond
El d?lie een ui_tnodiging had gekregen zag hij dit-keer inderdaad piàt"U"ifo.-§\,nàIlt, spe^ciaal. bestemd voor de afócheidneneide Hanny Verhoeckx.

7l-=N.r"nr Sportblad-Knudde eqf |ij Hanny een kaars mét een stand.aard omdat
ll Í.1 yo9r fii'rA veej- Dere.kende. oók_ op. het sportgebied. In Hilversum tij dens
ll het Hotecsporttoernooi.blonk zij- uit in het tennis en had zij als vóet_

$ balster mee gedajrn bij de duizend naal sterrenshow maar had eËn belangrij ke
F vergaderiag ln Baarn. Hanny Velhoeckx ri1 graag Sportblad Knudde blij"vei
5 lgzep in Baarn, want zei ze,:rrlleteerste wót iÉ "itila ult de post Éi.ia.
Ei ats.,het "T,tl":"-l 1ag was Sportblad Knudde en die wi1- ik ger.roon niet missen
Ei,.:." Sportblad Knudde stuurt daarom via de Holecpost het"eniqe waardeloze
Ei }1:d-l_.ll ïg1f toe oncat wij blij zijl d_at Sport-b1ad Knudde iocrr nog één
Ei {.",,b"-r1t- (neer fans bezitten wij niet -?-)...... Belangrijk nieuw" ioo"
E cl,e i(nuaÍCeloog van de 

- 
Stichting Damesvoetbal;'rsportblad -Kniddert onze Hanny

§ Verhoeckx_wi1 Ild blijven en mee doen bij de eèrst volgende aameszaafvóét_ts! bal-sho!, als ze er tij_d voor kan vrij makèn kont ze ovei naar Ridderkerk.
H {:lllllljk vindt de ftnudde1o.!--ari enorm goed nieuvs omdat hij vooralÉl betreurde on het vertrek van Hanny naar Bàarn. De Knuddeloog 

"i Spo"iÉl"a
E {"y99: verheug} nu a1 naar de eerÉt volgende à"rL"rr"r"oetbalshow vernoe_H detijk 1n feb./Eaart net het debuut van de alleraardigste charmante aan_§ trekkelij ke Brabantse schoonheid Hanny Verhoeckx. .. ..::; ;;;^';- .:*; .H iË*iÈ*ö*"ö*àïil"t$+ötó+T
E Ë;ïlïyi:3'ïl:.:ï:*ï::lif"-gi8iïï^$iàöË"""uË",;#it8,ou.:-X 

-zaa*1voetba1-

EI kunnen nlet in dit nunner worden opgenomen doorriat dit KERSTNUMMER deze
§l week-noest verschijnen. Inhet nieuwè jaar komen deze duels aan de beurt

§ ,'F3.$E,ïf ifiàB,Ë'3:3;ï f ;3i.IIJ:,1.,'.u"1'.ïrï11.rïXïJ*; ïIXI;I'i3-ËjIFgI-§ Oirfs en Fc Tiepmasjlen plus exàlusieve fotors ".ï fr"t optreden TIIEEl auazruo srRoopi+Àr'El3 uii'àà-n-ö-Í-;oó'Éi"Ë._oà";;;t:';... De bedenksterEÍ van Fc TIEPMA§JIETY moet*van de Stichting Damesvoetbal:r'sportblad Knuddetl§ nog.altiJd.een. belonlns ontvangen... t *if1 -c;;;i-;;;-Aenerden 
die in een

E l::l:d:-i AjakkesshÍrt voetbalde moet van de tuóhtkommissie een Uana;À op_
El neDen voor de Knuddeloog van de plaat r0ude_Maaswegr van The eraui"j"Stràop-
Q! wafels.niet op een_TDK-bandje maàr op BAStr'. Voor de-zekerheid ontvaigt zii
E !r""1."-ll":1 ::i BASF-bandj e van de Knurtdeloog. . . r***. Komr ze noe g;;Ë nrn"_

E! 
.t, want ze had ook voor 6en paar duels gescÉorst kunnen worden].1.*****.
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