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SpoÉblad KNUDDE
*E.0.V.-Zaalvoetbal *

FC Nidon blijft winnen ** Voortrein wint met handsbal
FC ApBieraat mist Sj ef IpskarnB
FC Nidon blijft iedereen verbazen, opnieuw werd er gewonnen
terwijl het team niet overloop van kwaliteit. FC Appieraat ging
ten onder doordat Sjef Ipskamp weer niet aktief kan zijn. Hij
is voor FC Appieraat de belangrijkste speler die de ploeg
opsleeptouw neemt, een echte spelbepalende speler, ondanks dat
Piet ïpskamp in de vorige wedstrijd de belangrijke goals
maakte. FC Voortrein won de eerste wedstrijd op dubieuze wijze.
In de sTotfase kwam het op voorsprong nadat gastspeTer Dirk van
Arkel duideTijk de baL met de hand raakte. Expice Rechts-
buitenadem werd hierbij de punten gestoTen. HeTaas voor deze
pToeg zag de arbiter dit niet...

Uitslaeen E.O .Y .-Zaalvoetbal

Fc Nidon
Expice Rechtsbuitenadem

- Fc Appieraat
- Fc VooÍrein

6-4
t-2

Stan

ProsraÍnma 18 ianuari 2000 E OV -Zaalvoetbal

16.30 uur:
17.00 uur:

Den Beste
Fc Voortrein

The Specials
Fc Nidon

Team Gespeeld Gewonnen Geliik Verloren Punten Voor/Tegen
1 Fc Nidon 3 J 0 0 9 20-8
2 The Specials 2 2 0 0 6 9-4
3 Fc Voortrein I 1 0 0 J 2-l
4 Fc Appieraat 3 I 0 2 3 l3- 18

5 Den Beste 2 0 0 2 0 8-10
6 Expice Rechtsbuitenadem 3 0 0 3 0 5-r6



Sportblad KNUDDE
*E.0.v, lvoetbal*

onmogelijke is bereikt bij Fc Voortrein, nog nooit is deze ploeg zo voortvarend van start
gegaan in het begin van een competitie. Na de sensationele en dubieuze overwinning op
Rechtsbuitenadem volgde nu een gelijkspeltegen de matige koploper Fc Nidon. Even leek het
erop dat zelÍs de ploeg van Adri Mudde en Leo Koot, de leidinggevenden scoorden beide
belangrijke goals, naar een welverdiende overwinning zou gaan. Maar in de slotfase kwam Fc
Nidon op gelijke hoogte na een zeer dubieuze treÍÍer (bal zou uit ziin geweest!). ln deze
wedstrijd mocht Fc Nidon toch al niet over geluk te klagen, want de meeste treÍÍers die zii
scoorden kwam op zeer gelukkige wijze tot stand. Het was toch armoe troef bii de koplopers,
want Ihe Specials ging lelijk onderuit tegen Den Beste met maar lieÍst 6-2., het betekende de
eerste nederlaag voor de ploeg van Rob van der Poel en de eerste zege van Den Beste in deze
competitie.

Uitslaeen E.O .Y .-Zaalvoetbal
Den Beste
Fc Yoortrein

The Specials
Fc Nidon

6-2
4-4

Stand per 14 ianuari 2000

Dinsdae 1 Februari 2000

í6.30 uur: Fc Voortrein
17.15 uur: Rechtsbuitenadem

Den Beste
Fc Appieraat

Dinsdas I M
16.30 uur: The Specials - Fc Nidon
17.15 uur: Fc Voortrein - Fc Appieraat

Dinsdae 22f trunrj2/J/JíJ
16.30 uur: VC Voortrein
17.15 uur: Rechtsbuitenadem

- The Specials
- Den Beste

Armoe troef bii koplopers
clubhistorie!Fc Voortrein sch

Team Gespeeld Gewonnen Geliik Verloren Punten Voor/Tegen
I Fc Nidon 4 J I 0 l0 24-12
2 The Specials J 2 0 I 6 l 1-10

J Fc Voortrein 2 I I 0 4 6-5

4 Den Beste J I 0 2 J t4-12
5 Fc Appieraat J I 0 2 J 13-18

6 Expice Rechtsbuitenadem J 0 0 J 0 5-r6
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Februari 2000 Sporthal de beverbol

Dinsdas L Februari 2000 E O V Zaalvoetbal:

16.30 uur: Fc Voortrein
17.15 uur: Rechtsbuitenadem

Den Beste
Fc Appieraat

Dinsdae I Februari 2000 E O V Zaalvoetbal:

16.30 uur: The Specials
17.15 uur: Fc Voortrein

- Fc Nidon
- Fc Appieraat

16.30 uur: VC Appieraat
16.30 uur: The Hillies
16.50 uur: VC Appieraat
17.15 uur: Blocking Expiceboys
17.15 uur: The Systemsboys
17.35 uur: Blocking Expiceboys
17.35 uur: The Hillies

- VC Voortrein
- The Systemsbooys
- The Systemsboys
- VC Voortrein
- Smashing ExpiceGirls
- VC Appieraat
- Smashing ExpiceGirls

Dinsdae 22 februari E O V Zaalvoetbal:

16.30 uur: VC Voortrein
17.15 uur: Rechtsbuitenadem

- The Specials
- Den Beste

DINSDAG 29 FEBruari 2000 Vollevbal Lisa:
16.30uur: P& O

16.30 uur: VC Appieraat
16.50 uur: De Twillies
Í6.50uur: P& O
17.15uur:P & O
17.15 uur De Kanjers
17.35 uur: Blocking Expiceboys
í7.35 uur: VC Appieraat

- De Twillies
- De Kanjers
- De Kanjers
- VC Appieraat
- Blocking Expiceboys
- Smashing Expice Girls
- De Twillies
- Smashing Expice Girls

Dinsdag 7 maart Zaalvoetbal: Appieraat-The Specials en Nidon-Rechtsb. Exp.
Dinsdag 14 en 28 maart: Sportblad Knudde Volleybal Super Tob Liga
Dinsdag 21 maart Zaalvoetbal: Den Beste- Fc Nidon en The Specials-Re. Exp.

Dinsdae 15 Februari 2000 Volleybal Liea:



Sportblad KNUDDE
www. sportbladknudde . tmfweb . nl E O V-Zaalvoetbal

Den Beste vallen tegen; Rechtsbuitenadem vergeet te scoren!

FG VooÉrein morele winnaar en
wint altiid de derde speelhelft
The Specials hebben enorm veel geLuk!
Drie minuten waren er grespeeld The Specials was het middenveld
nog niet over geweeat en bij de eerste de beste aanval waa tret
meteen raak. Tegen de verhouding in klram The Specials op 0-1,
maar na de 1-1 kwam The Specials zeJ.fs voor Èe staan met 1-3. FC

Voortrein vocht zich knap tenrg mat fraaie goals achter Àrie de
Ruiter: 3-3. Na de korte rust kwan FC Voortrein met opnieuw zeer
fraaie treffers varr nichard Hoge Kavel en Àdri lthrdde twee maal
volkomen verdiend op voorsprong. Met hee]. veel geluk lsluam FC

Specials in de allerlaatste minuut onverdiend op gelijke hoogte,
opnieuw werd FC Voortrein door een dubieuze treffer in de
EloÈfase van de zoge afgehouden. Opnieuw trad vele personen gezien
dat de bal uit was geweest maar tret noodlot sloegr opnieuw toe: 5-
5. Daar:mee kwarn vooral The Specials zeer goed weg tegen oen ploeg
die zeLfs verzwakt aantrad zonder sterren aIs Wim Huyser en Kees
Robbemont maar met een Leo Koot die in de eerste helft ondenrit
werd greschopt door keeper erie de Ruiter die daarrroor minstens
vijf minuÈen straf had moeten krijgen. De derde speelhelft daar
bLirrkan de spelers van FC Voortrein ieder keer maar weer uit en
weten deze meestal in hun voordeel te besliesen. Nu werd
tegenstander Evert van Rooy onder de bar gepraat èn heeft
voorzictrtig laten doorschemeren dat hij volgend seizoen gaat
verkassen van The Specials naar E'C Voortrein. Een ander spel.er
van The Specia1s, Ireen RooB, hebben we dagenlang niet gezien na
deze wedstrijd-... Den BESTE, die in het voriga due]. af en toe
sprankelend voetbal lieten zíetr, vieL nu tegen EXPICE
RTCHTSBUITEN ÀDEM zwaar tegen. HeÈ uron wel met 1-3 maar aLs
E:<pice Rechtsbuitenaden beter met zíjra kansen had omgesprongren
dan hadden ze de eerste zerge Inrnnen boeken. Expice
Rechtsbuitenaden gaan wel steeds beter spelen maar moeten meer
gaan oefenen in het benutten van de kansen. Gelukkig hebben zíi
een uitstekende keeper in het doeL staan die vroeg in de
wedstrijd gebleEseerd raakte maar toch nog tot een behoorlijke
prestatie lnram.
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uitslagens
FC Voortrein - The Specials
nxpice Rechtsbuitenadem - Den Beste

STAÀID PER 22 Februari 2ooo

Tean
1 Fc lvidon
2 FC ÀIrpieraaÈ
3 Den Beste
4 The Specials
5 FC Voortrein
5 Errpice RechÈEbuiÈenadem

5-5
1-3

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor/Eegen
4
3
3
2
1
0

1
0
0
1
2
0

0
2
2
2
2
4

13
9
9
7
4
0

32-L7
34-22
28-L4
2L-23
15-30
6-19

Sportblad Knudde op
internet met HINTERN ET:
Deze week worden opnieuw de paginar s vernieuwd van Sportblad
Krrudde op internet meÈ HIIITERNET. pind van de week kunt u vele
pagina's vinden over tret E O V ZaaLvoetbal; SporÈblad Krrudde
Volleybal f.iga; Nieuws over Sportblad Krrudde Volleybal Gala;
gratis sofwaar en nog veeL meer. Het adres is:
trwrrrr. sportbladknudde . tmfweb. nL

5
5
5
5
5
4



EOV-Zaalvoetbal
Fc Nidon ongenaakbaar aan kop!
Fc Appieraat zonder Piet lpskamp naar winst.
Zelfs met een nieuwe bal lukte het The Specials niet om een goed resultaat te behalen tegen
Fc Appieraat, dat Piet lpskamp moest missen \ilegens rugklachten. In de eerste helft ging
het nog gelijk op en nam The Specials nog een 1-0 voorsprong maar de rust ging in met 1-1
Nadat Cees Hooyschuur moest aÍhaken na een blessure kwam The Specials in grote
problemen en kon Fc Appieraat op vrij eenvoudige wijze winnen met 4-1. ***. Koploper
Fc Nidon blijft ongenaakbaar, nu werd Expice Rechtsbuitenadem eenvoudig onder de voet
gelopen met 4-0. Opvallend is dat Fc Nidon vanaf nu uit een grote selectie aan spelers kan
putten, iedereen wil mee doen omdat het met de ploeg goed gaat...

De uitslagen:

Fc Appieraat
Fc Nidon

- The Specials
- Rechtsbuitenadem

4-1
4-0

Stand 7-0i-2000:

Dinsdag 21 maart a.s. - E.O.V.-Zaalvoetbal

16.30 uur Den Besten - Fc Nidon
17.15 uur The Speciols - Rechtsbuitenodem

* Programma April wordt volgende week bekend gemaakt.
Op het ogenblik zijn er enige problemen b[i www.sportbladknudde.tmfweb.nl,
Nu staan er nog vele oude wepseits op HINTERNET. Volgende maand hopen we dit te
verhelpen met een geheel nieuwe wepseit dat in het teken zal staan van het Sportblad
Knudde Volleybal Gala op zaterdag 13 mei a.s.

Sportblad KNUDDE
In mei 25 jaar een waardeLoos b1ad,.

Ieam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor/ïegen

I Fc Nidon 6 5 I 0 L6 36-t7

L Fc Appieraat 6 4 0 2 12 38-23

] Den Beste 5 3 0 2 I 28-14

+ Ihe Specials 6 , I J
,l

22-27

) Fc Voortrein 5 I 2 2 4 l5-30

) Sxpice Rechtsbuitenadem 5 0 0 5 0 6-23



EOV-Zaalvoetbal
Spanning terug na nerlies Fc Nidon dankzij Den Beste

Speler Fc Nidon vast in een bus.

The Specials won eindelijk eens lveer een wedstrijd tegen Expice Rechtsbuitenadem dat
maar de vele scoringsmogelijkheden niet weet te benutten: 4-1. Dankzij Den Beste is de
spanning terug in de competitie omdat zij Fc Nidon zijn eerste nederlaag bezorgde in een

spannende duel. Tadesse Tessema, speler van Fc Nidon, moest de wedstrijd aan zich
voorbij laten gaan omdat hij vast zatin de Bus. Door wie hij werd belaagd (misschien door
ADO-Denhaagsupporters) is niet bekend. Voor de derde speelhelft, achter de bar, was hij
gelukkig wel op tijd maar toen was de wedstrijd al gespeeld. Door het verlies van Fc Nidon
kruipen Fc Appieraat en Den Beste dichter bij de eerste plaats. Fc Nidon heeft daarom
besloten om met het grootste deel van de selectie af te reizen naar een trainingskamp van
twee weken in Ethiopië om zich voor te bereiden op het slot van de competitie.

De uitslogen:
Den Besten - Fc Nidon 7-6
The Speciols - Rechtsbuitenodem 4-l
Stand 21-03-2000:

Dinsdaq 4 april: E.O.V.-Zaalvoetbal
16.30 aur Fc Appieraat - Fc Ni.don

77.75 uur Fc Voortrein - Expice Rechtsbuitenadem
Dinsdae 18 april: 8.0.V.-Zaalvoetbal
16.30 uur Den Beste - Fc Appieraat
ll.l5 uur tot 18.00 uur: vrij voor de lieÍhebbers

Op het ogenblik zijn er nog problemen bij \illvw.sportbladknudde.tmfweb.nl,
Nu staan er nog vele oude wepseits op HINTERNET. Volgende maand hopen we dit te
verhelpen met een geheel nieuwe wepseit dat in het teken zal staan van het Sportblad
Knudde Volleybal GaIa op zaterdag 13 mei a.s.

4 35-20

3

5 I 7 4 l5-30

0 7-77

Sportblad KNUDDE
In mei 25 jaar een waardeloos blad.

Voor/TegenIeam Gespeeld 6ewonnerr Gelijk Vedoren Punten

t Fc Nidon 7 5 I 1 l6 42-24

6 4 0 2 t2 38-23) Fc Appieraat

l Den Beste 6 0 2 t2

+ Itre Specials 7 J I t0 26-28

75 Fc Voortrein

) 6 0 6 0



EOV-Zaalvoetbal
Eerste zege voor Expice Rechtsbuitenadem!
Opnieuw verlies Fc Nidon brengt spanning terug.

Fc Nidon wordt neryells.
Trainingskamp Fc Nidon komt te laat.
Expice Rechtsbuitenadem won na zeven wedstrijden voor de eerste maaltegen
Fc VoortreÍn met slechts 1-0. Gezien het aantal kansen was de eerste overwinning
van dit seizoen verdiend. Opvallend was dat keeper Martin "Dudek" niet van de
partij was maar uitstekend werd vervangen door "Menzo". Koploper Fc Nidon
verloor de tweede wedstrijd achter elkaar en wordt daar nerveus van, zodat de
ploeg over enige dagen op trainingskamp gaat naar Ethiopië Waarschiiniik komt
deze trainingskamp te laat om de ploeg op het juiste spoor te komen. Tegen Fc
Appieraat werd kansloos verloren met 4-1. Daarmee is de spanning in de top
terug, dinsdag a.s. treffen de achtervolgers elkaar in een topper tussen Fc
Appieraat en Den Besten.

De uitslogen:
Fc Appieraat
Fc Voortrein

Fc Nidon
Expice Rechtsbuitenadem

4-l
0-1

Stand 04-04-2000:

Dinsdas 18 april: E.O.V.-Zaalvoetbal
16.30 uur Den Beste - Fc Appieraat
17.15 uur tot 18.00 uur: vrij voor de liefhebbers: Expice- ???
Dinsdag L6 mei E O V Zaalvoetbal. Programma volgt!

Op het ogenblik zijn er nog problemen bij \ilww.sportbladknudde.tmfweb.nl,
Nu staan er nog vele oude wepseits op HINTERNET. Volgende maand hopen we dit te
verhelpen met een geheel nieuwe wepseit dat in het teken zal staan van het Sportblad
Knudde Volleybal Gala op zaterdag L3 mei a.s. en 25 jaar Sportblad Knudde.

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor/TegenIeam

t6 43-28I Fc Nidon 8 5 I 2

Fc Appieraat 7 5 42-242

0 2 L2 35-203 Den Beste

4 Ihe Specials 7 J 1 J 10 26-28

6 1 2 4 15-3 15 Fc Voortrein

8-276 Expice Rechtsbuitenadem 7 I 0 6 J

Sportblad KNUDDE
rn mei 25 jaar een waardeloos bLad.

t_

l50 2

6 4

3



trn mei nfi iaar=
Sportblad KNUDDE

Suoer ToB Vollevbal Lioa

ADRr ,ïluDDE wr§sr VC

APPr ER AAT NeeR DE ToP
Vc Appieraat is samen met P.& O. de hekkensluiter in de Sportblad Knudde
Volleybal Liga, de laatste twee wedstrijden wonnen zij mede dankzij gastspeler
Adri Mudde die op zijn bekende wiize de ploeg stuurde naar de toppositie. Tegen
De Hillies begon VC Appieraat met een achterstand maar het won vrij eenvoudig
met 26-12. Tegen de Twillies won VC Appieraat in een aantrekkelijke duel met 21-
15. De Twillies wonnen wel op zeer gemakkelijke wijze van The Systemsboys (39-
6) dat in elke competitieronde maar moeilijk opgang kan komen. Verliezen de
eerste wedstrijden altijd met grote cijÍers en in de daarop volgende duels gaat het
stukken beter. Al werd wel ni verloren van de met 24-26.

De Twillies hebben een protest ingediend over het mee spelen van Adri Mudde bij
VC Appieraat, maar daar bleef het niet bij. Twee speters van de Twillies bedreigde
een bestuurslid van de Sportblad Knudde Volleybal Top Liga en een journalist van
het enige waardeloze blad. De tuchtcommissie komt binnenkort in een
spoedoverleg bijeen om over deze kwestie te oordelen. Het is niet uitgesloten dat
het team van de Twillies uit de competitie worden gezet wegens wangedrag. Ook
is het mogelijk dat de betreffende spelers worden geschorst en voor de
geschillencommissie van de Hoge Gerechtshof moeten verschijnen. De Twillies
komt met het verzoek om een onafhankelijke commissie in te stellen, die dan moet
onderzoeken of een samenwerking nog mogelijk is. Het is niet bekend of de
slachtofÍers (een bestuurslid van SKVTL en een journalist) een aanklacht hebben
ingediend wegens bedreiging, belediging en het verstoren van de openbare orde.
Op dit moment ziin zai opgevangen door slachtofferhulp en
zelfverdedigingorganisatie. Sportblad Knudde neemt geen maatregelen tegen de
Twillies. Men vindt elke letter die men schrijft over de Twillies al te veel en houden
het liever bij objectieve wedstrijdverslagen, dit soort praktijken is bestemd voor
de riooljournalistiek.

Protest en bedreigingen van de
TWillieS . Tuchtkommissie neemt maatregeten.



Sportblod Knudde Volleybol Gola
Zoterdog 13 mei o.s.
Op zaterdog, 13 mei o.s., orgonÍseren Hrl^A power Systems en

TroXis Ridderkerk somen met het enige woordeloze blod

SPORTBLAD KNUDDE voor de ochtste mool het succesvolle

Volleyboltoernooi.

Dit gezelligheidstoernooi begint om círco 09.30 uur in Sporthol de
Beverbol te Ridderkerk-Bolnes en duurt tot ongevee? 16.0O uur.

Over enige dogen komen de inschríjfformulieren voor de

deelnemende teoms, let goed op de publikotíeborden bij HMA
Power Systems en Trd(is. Door verschíjnen de bekende
oonkondigingen von SPORTBLAD KNUDDE voor de nodige

ínformotie. Níeuw is dot dít ook binnenkort verschíjnt vio
ínternet: www.sportblodknuddde.tmfweb. nl

Probeer ol een teom somen te stellen, zodot je meteen met
elkoor kunt beginnen te troínen wont voor je het weet is het
zoverl Er bestoot een mogelijkheíd om met je teom te oefenen
voor inlichtingen zie volgende week in Extro Sportblod Knudde.

Voor vele teoms zol het woorschijnlijk moeilijk worden om

deelnemers te vinden. Peobeer doorom je
vriendin/vríend/vrouwlmon/dochter/zoon oon te sporen om mee te
sloon in je teom.

Wie goot de volleybolcup 2OO0 winnen of wie goot de fel
begeerde Sportblod Knudde Stoffer En Blik Prijs 20OO winnen?

Zoterdag 13 meí o.s. wordt een heel bijzonder Sportblod Knudde

Volleybol Galo, wont in die moond is Sportblod Knudde 25 joor
een woordeloos blod.

-- Het Orgonísotie Komitee Sportblod Knudde Volleybolgolo 2OOO-



spo blad

Supsr TOts Voll"qbal LrSí^

Hnileliifiuam staÍt!
Eindglijk gaat de §portblad KNLIDDE Super TOB Volleybal Liga van

Start. ffet was moeilijk om alle negen teams te programmeren ii e.r,
Competitielijn, maar voorlopig is het ons gelukt om de eerste drie
Speeldagen samen te stellen. De volgende teams doen mee (meer hier-
o'r'e!: in het k-omende Deeemtrernummer van Sportblad Krrudde):
VC Vggrtrein; VC Appieraat; De TWillies; De Hi[ies; De Kanjers; p en O;
Smashing_ -Expicegirls; The Systemsboys en Blocking-nxpicdboys.
_D9 ryedstijden duren twinti-g minuten en de punten ío"àen doörgeteld,
bij de rneeste rvedstrijden is er geen scheidsrechter maar de teams
moeten zelf voo_r de puntentelling-zorgen. Er staat toch niets op het spel
gr-is bijvoorb""lq geen beker te winnen... Deze Sp. Kn. Super fob Voiiey-
balliga is vooral bedoeld voor ontspanning en oeienen.roó. het groot
niette vermijden Sportblad Knudae VotteyUal GaIa dat op (paaÍ)zater-
dag in april 2ooo wordt gehouden...
OPROEP VALI DE ZAALBEIIEERDBR. (Sporthal De Beuerbol):
LET O P .UW SPORTSCIIOENEN : Deze mog en g een zutarte zolen hebben
Dit geeft te ueel strepen in de zaalen is aus uerUoden,
OPROEP AAN ALLE DEELNEI ERS: probeer op tijd aanwezig te zijn...
Voor het spelen von de wedstrijden.
De velden moetcrt ook opgebouwd en afgeltroken wordenL
Een hele sportieve en gezelliqe compej'itie toe gewenst.
Woor winnen niet beloigrtjk is moor iiet deelnemen

bent von de stroot........

Kies de Meest Illlaardeloze Figuur van dezn EELffII
Het kon niet uitbliiverU ook Sportblad Knudde moet meedoen met deze mode_
verschii kiezing

Secretariaat WerÍf,

eennsel ver ul voor de waardelozemeest ur anvtschrijven figu
d,eze eeuw, AI uw stemmenen zl n welkom onzeinzendingen adres:I oP

Kn afd.udde dervan HMAInk Aof utom. of(Elly )
IB de toorReI DeKnudde: kamerTraxis 't.25.

t

Sportblad



Sportblod KNUDDE
Volleybol Gola 17 moort zOOt

I
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Voor het Groot Nlet Te vermfiden

Sporlbl"J l{",uJJe

V"ll"yb"l G.l^ 2OOl
. UJoor Gezelllghald bovon het urlnnen stoot en tuordt Eostraden om de meest

FelBaEaerde SpoËblod Kíxrdde Stoffior €n Bllkprl§ 9001

o Voor lnllótlngen on lnformotle: Spoftblod Knudde Vollegbol Gdo
lnformotlelfin: 0180 45730 OF: 0lÍdÍ}4,r'- 5476

Wij nodigen jullie uit
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Aidderkerk, jon.200l

Hlqmoe hebben u[ het gonoegÉn u ult te nodlgon voor oíE

GÍ,oot Nlet Te vennfiden

Sportblad Knudde Volleybal Gala ?OOL
UJó Czezalllglvld boven tret ulnnen sbot en uordt Eests;adanom de maer;ttal

*g,q*aspoÍtblod HÍxrdde Stotrer €n Bllkprl§ 90OI .

Dot op aterdog I7 Ín€t 90OI gehouden zol uorden in Spofthol do Beveöol ln

RlddqkqlrlBolnes.

De oonvong von het toernooi is om 09.3O uur en zol ongeveer tot I ó'00 uur duren'

tUij zouden het b'rjzonder leukvinden ols u met één ol meerder tooms (gemengd) mee

doeE.

Groog zien wiiu reoctie Per, Post oÍ Íox of per e-moil bevesEigd voor I0 Índt 90OI '
zodoiue genoegtijd hebben om de poule indelingen en dergeliikeEe moken' Gebruik

hierbij fret Ui;gevoegdeoonmelcJingsformulier om de nomen von de sEorspeelsïer of

spelersvon uu Eeom op te goYen, dit is voorol bedoeld voor oílze inÍormotie en

progrommoblod Sportblod Hnudde dot in de weekvon hat groot niottevermiidan
3poitUtoO Hnudde Volleybol Golo verschijnt en groEis uordt uiEgereikt oon olle

deelnemers.

INL6/€R€N per post, Fqr of Per arnollmn dtt ockes:

Hbtom Trorls nslrp.rronde.molden@tsonsport.obtom-aom
Soootorlmt Spordclod Hn dde Volleybol Golo
lr/blno von de f\íelden (Mdm) (ST komer 0.22
Postbus 3021 9980 DR Bldderke*
Telefoon 0.l80 4 5730
For: 0l 80 0l 80{/;5729 amoll odrres: rslno-randamolden@Eonsport.obEom'com

Voor lnllótlngen en lnfonnoÈle: Sporölod Híxrdde Volleybol Golo lnformotlelfin:

0l8O 445730 OF: 0l8o 44- 5É76
tUebslte SpoÍdrlod HÍxrdde Volleybol Gokr op lnternet:

www.soortbladknudde.tmfweb.nl (speclol Volleybol Goh) en

htto:iiiommunities.msn.nUsnortbladKnuddeFotoAlbums (voor mrcel nleuus)



0
Spo'Ibl"J l{",rJJ"
V"ll"yb.l G^l.2OOl
Orgonisotie Actie punten:

1. Promoten Sportblod Knudde Volleybol 6olo bij:
2. Klonten / relaties Alstom Troxis en Hmo Power Systems
o Er zqin heel nat ulbtodÍgmgen de deur uit uoonl door Al'gtom lfuil,g, o.az

rÍTM, NS, ODS, Al,stom Biiswfitt, van Ireuwen Schoonmaak, Temax.
. Toezqglnspn bmnen van: Al,gtom frilsrvtÍlr. Itl'll[ en NS furolle(ll)
3. Von elke verdieping kontoor moet minstens één of meerdere teoms mee doen,

hetzelf de geldt voor de fobrieksof delingen von Alstom en HMA.
. Deze actrc wordt bnnenkort opgestart
4. Desnoods iemond oonstellen ols oonvoerdster / aonvoerder von punt 3 die zich

door kunnen opgeven ols deelnemer van een team.
. Er worden per verdieping waarsch4lnfik een per persoon aangewezen waar

men kan melden br,lroorbeeld: 4 etage: Adri uan Peeuw4lk'.f etage: Pnnne
Kooyman'? etage: Adrb l4udda'Í efage: Arnold Lagerwey; B.A CST: is nbt

V nodrg komen ueer mef twee leams///;Yí? Centraal lilagazyn: ,Ian van den

ï Bog;y?4; Prèf Ipskanp. HilLA Power Sysfems; Ruud Hr/berts, Bram ,Iansen,
y7/y8 Leen van den Berg/Leo Kanp,4líyndert Korporaal. Of ueef iemand
andere kandidaten? Even melden brj Kees Hrlkmann, die maakf rolgende
yeek per uerdieping en gebouw een aparfe nededeling.

5. Tedereen duidelijk moken dot ook fomilieleden, vrienden etc von

personeelsleden von HMA en Alstom mee mogen doen.
. tam. Osrnga doen helaas niet mee...

6. E-moilberichten ols promotie loten versturen door iemond onders don

Sportblod Knudde met meer uitstroling b.v.Morino, deze worden don zeker
door ieder een gelezen...

. Wordt verzorg{ deze ueek nog.

7. Vanaf volgende week een actie houden om het werven von teoms (zie punt 3
en4) op verschillende afdelingen met promotie / mededelingen.

. Zie boven b4l punt 4.

8. Het regelen von budget bij Alstom en HMA voor consumptiezoken, prijzen
e.d. Zaal wordt joorlijks betoold door Personeelsvereniging E O V ofd.
voetbal/volleybol



. Ieder rond f/ l5OO, - Fr wordt nog contact opgenomen mef ëeorge de La.

9. Von budget: prijzen, Iunchpokketten, consumPtiepenningen caf é de Beverbol.
o Ongeveer 125 lunchpakketten, wordf onderzocht net a/s consumptiepennrngen

en pr4lzen by Sport café de Beverbol dit weekend
tl.Prijzen: 1't" prijs: Stoff er en Blikprijs (sportblod knudde)

2d" prijs: Poedelprijs voor de meest opvollende teom (sp.kn)

3d" prijs: Poedelprijs voor de meest opvollende sporter. (sp,kn)

4d" prijs: Persprijs oonmoedigingsprijs (SKMG)

o De voQende pryzen (bekers) moefen wlgende week al worden besteld, i.um.

het maken uan opschrift e.d by Haitsna. l4aandagmiddag wordf ditgedaan.
5d" prijs: derde ploots algemeen klossement teoms (beker)
6d" prijs: tweede ploots olgemeen klossement teoms (beker)
7d" prijs: eerste ploots olgemeen klossement teoms (beker)

. FXTRA PPLïZEN: Team mef de besf geleverde arbiter (eengoede naam moet
nog bedachf worden),' Beste Supporters

Alle deelneme?s een oandenken?'
. Afgewezen.
11. De wedstrijdent 2O min.; orbiters nodig? Twee bollen lenen (sportholZ)
. 5pe/regels worden dudelr1k bekend gemaakt, onderzochr wordr nog war

beler rs de nreuwe of oude Ë/k team dat nbt speeh levert de

arbifers.
12. Wie moet de prijzen uitreiken met een speech?
. Helaas de Knudde/oog. Na afloop van de prr,lsuifreikr'ng om de groep

wat langer vast le houden mef b.u een drankie en een haPt"..
13.Sportblod Knudde Medio Groep zorgt voor: snoep voor ollen in de Vip-ruimte

Fotogroof (debedoeling is om olle teoms eens oP de foto te zetten)
. Elk team een foto van 2Ox28 n een /41st na afloop. Kosten worden

onderzochf door Fotopersburo: Kees de Knudde Hilk Foto's moefen we/
voor de mrddag worden gemaakt om bA Prifo fofozaak in
Rrdderkerk/Cenfrum te laten ontwrkkelen. Ër moef rcmand gezocht
worden db de filmpjes weg brengt en ophaalt De li,1sten worden voor een

be/ache/41ke /age pr(s ingekocht door Fofopersburo Kees de Knudde Hi/k /
Progromm a en Presentiegids, juryleden Speciole Sportblod Knudde priizen.
Aonkondigingen von wedstrijden doormiddel von omroePen, muurkront etc.
. Sporfblad Knudde l4edra éroep rs al druk bezE mef: specrale Website

Knudde /o//eyba/ 6a/a 2OO{ er z(n wat problemen met hef
p/aatsen op websife adreswww.soortbladknudde.trnfweb.nl . lilaar n het weekend

hopen we dit opgebsf fe hebben. Hef rs al fe bek(ken hoe deze uebsife
eruif zref, er zAn al enge pagna's geopendl l4et programma en

presentatiegrds sfart Sportblad Knudde líedn ëroep zo sne/ moge/41k met
worbereidngen daarvan. Het programma en deelnemersliist van teams

e 0urq\id,f,ï"tr teÍ k6,- '



o

e.d. kunnen pos no donderdag 8 moort aangewerkt worden. fn de week von

LZ en 15 moort wordt het progrommo en Presentatiegids afgewerkt. Hat
streven is om Sportblod Knudde op 15 of t6 moort uit te geYen. Hopelijk
lukt het progrommo te moken vio de Eosy CD-Rom die we in bezit ziin,
moor woor we het vorig jaor (Ply en Hin) niet uit konden komen. Koos

Voskuil heeft dit enige weken geleden ook bekeken en volgens hem moet

het geen probleem zijn en nodig Hin uit voor een spoedcursus. Een

droogbarePC in de Beverbol zou don ook een geweldige hulpmiddel zijn ols

dot progrommo werkt...
t4. V olgende bi jeenkomst.

t/r(dag 2 maarf ffiur n kamer 1.14

Hiermee nodigen wij u uit voor de volgende biieenkomst op vrijdog 2 moort
oonvong 13.30 uur in komer 1.14.



zaterbag 17 wtaaït sytord1a[berieverbo[ in

Riààerkt k-no[nes

. Woor Gezelligheid boven het winnen stoot en wordt
gestreden om de meest Fel Begeerde §portblod lkuddc
§ïoffcr En Bli§r(§ aml.

ïnshntffoÍrïuliqlrr vGrl$(§baan btl. ds rcccptlc.
coör dirmior )iliA Pon Gr §ysïcms Rrtud Hilbcrts of
fu.ctuniaat gpoÍ,tbld l0udG Xtarim yort dc filci&n
Alslom Traxis C§T.

o

o lUilt u ook teoms uitnodigen von bijvooöoeld klonten I relotios von
HMR Pouer Sgstems of fllstom Troris, don kon dot. Uitnodigingen zijn
verkrijgboor bij Sportblod Knuddo toostel: il76 of bij Morino
(Hlstom) / Ruud (Hmo).

. Fomilieledon von HMR Pouer Sgstems en Hlstom Troris ztjn ook
uelkom. Misschien kon men aen fomilieteom formeÍon...

r \trij rtlttnan op lrcel wtl ïuu*ns wn f.{ffiA Fsvrcr SWnr wt
Alsïïam ïraxis" m€ï eËs drdnamrro is ar ul ËËn Wum

Erefurmewd*"

. Van elke verdieping kontoor verwochten we minstens één af
meerdere teoms...en natuurlijk uit ondere gebouwen.

. Voor inlichtingen en informotie: Sportblod Knudde Volleybal
6olo ïnformstielijn: 0180- 44 5730 OF: 0180- 44
5476.

. Op InrtrïG't Gan spGtlal ucbsit" §poí'tblcd l(rlree Vdlaybal
6ala oP; www.sportblodknudde.tmfweb.nl of I
http : //communitíes. msn. nll5portblodKnuddeFotoAl bums



tbbd
Knudde

Inschri.i ormulier
Dotum en plootsz zoterdaglT moort àOOt, Sporthol deBeverbol te Bolnes.

A +

Nomen von de teomleden (deze worden gebruikt voor publikatiedoeleinden,

presentot i el programrnog ids Sportblod Knudde)

llinimaal ó team!!!!!

Dit formulier uiterlijk op donderdog 8 moort (16.00 uur) o.s. inleveren bij de receptie of
Secretorioot Sportblod Knudde

Alstom Tror<is ttlorino von de Meiden, CST komer O.22.
Postbus 3OZt,2980 DA RIDDERKERK of FAX: 0180 457?9
e - moi I : marina.van-de-meiden@transport. alstom.com
Voor meer informatie: Soortblad KNUDDE ÍNFO-li.in
Kees Hilkmonn O180 4 *76,liorino 0180 4É;5730 of Ruud Hilberts 0180 44 5299
INTERNET: speciol volleybol golo www.spoÉbladknudde.tmfweb.nl of:
http:/lcommunites.msn.nUS portbladKn uddeFotoAlbums

Mom met voornoomNoom met voornoom
71

I
93
10.4
11.5
12.6

2.



Sportblad Knudde Nieuwsdienst:
Betangriik bericht uiÍ SPanie

(van onze buitenlandse correspondent)Buitenland

Sinterklaas komt weer bii

Brush Hlt[A /
ALSTOTM rransport

fnschrijfformulier + kleurPloot zijn
verkrijgboor bij de receptie en kqn

door ook worden ingeleverd tot en

met vrijdogT november.

Madrid-.-. BinnenkoÉ veÉrekt de
Stoomboot vanuit een haven in Spanje met
aan boord Sint Nicolaas en zfln zwaÉe
Pieten op weg naar Nederland. Als alles
meezit zal Sint Nicolaas op zaterdag 29

november a.s. om 15.00 uur een bezoek
brengen in Ridderkerk - Slikkerveer bii
BrusÉ HMA en Alstom TransPoÉ. De

kinderen van medewerkets Brush HMA en
Alstom Transport ziin van haÉe welkom in

de leeft'ljd tussen de 3 en 8 iaar.

Wij hopen iullie allemaal te vetwelkomen
op 29 November in de kantine vanaf 14.30

uur.

Dus haal het inschr'lifformulier bii de
receptie en lever deze met kleurplaat zo
snet mogelijk in, uiterliik vóór 7 November'
Zodat Sint en Piet snel over kunnen gaan

tot het inkopen van die oooh... zo mooie
kado's.

Vrijwilligers kunnen per e-mail zich melden bii
Sabine Heyman of Kees Hilkmann.

ln de week vóór zaterdag 29 november
verschiint een votgende Sint Nicolaas editie
met het allerlaatste nieuws en binnenkoÉ van

de WEBPIET op: unrw.sportbladknudde.nl

s.l
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De Sinterklaascommissie 2003 :

Sabine Heyman; Arco Sarelse;

Mathilde Lagendijk; Alice van
Toorn; Kees Hilkmann

I


