
.1,+ 8u,^/

SP trtT LA
K I\I LJ

een
waardeloos lË

b téd

trIGiAI\IISEEtrIT:
I'l D ERDAG A.S. 16.30 uuR.

D A lll E § zool[,g§T BA L E H O[
t II

IÍI SEPT.

* in sportblad knudde t-shirts x
Soehnicsho lsiditt: Ieeldeoreh f IUDDEL0OG 0IE f EEE: lrsictent -corch:Piet dc
lrrr; 3jct De Iiol: Íeorric Iillnrnn

DE PABFUM GIBIr§

rc L0LABoBETEL
la

SP0RI HA [ :,.llE FAI(l(EL 
]' RlllllERI(ERl(

aË de fieÈskettingen;
,bieFEllikkiGrsi GI.d. Ëhl.tis !!!
DE VÍlLGEl{DE PUBLIEKTREKKE

MEE: *FG L0tA horstelx
RS

o ran je

De samenstelling van Fc Lolaborstel_
rriordt (nog ) geheimqehouden.... .

xlle Parfum 0iflsxbrauw
Pas trrlee uur voor de uledstrijd maakt
De Parfum GirIs de samenstelling van
de ploeg bekend aan de media

. KERKRIDDER

ad da

t-l

De Merodelaan 26

UITGAVE
VAN

c.



Aan onze voetballende dames

Voor Donderdaq 10 september à1so is Fc LOLAB0RSTEL
enorm verzrrlakt door het af zegqen van 3 ElIy Kanters (vakantie) ;
Renée van der hjaal (op cursus); Ria Visser en Eline van Die (op
het laatste moment). Daarom ulordt er 6én voetbalster van de
PARFU|.vl GIRLS (die nooit voetbalsters te rrreinig hebben) Jot<e
Vroegh toegevoegd,, zodat men toch noq é6n rr;issel bez i t.

Het keepsterprobleem bij Fc Lolaborstel is opgelost,
gezien de vele positieve reakties van de voetbalsters omdat
bijna iedereen bereidt is 0tvl ZO i\JU EN DAN IN HEï D0EL TE STAAN!
Daarom besluit de Stichtinq Damesvoetbal ftsportblad Knuddeff
afdeling :ïechnische Zakenrdat iedereen om de beurt in het doel
komen te staan. Dit gaat per iÀqàànde op donderdag 1 0 sept.a.s.
in en door Ioting van Knuddelooq 0me Keesrop het hoofdkantoor
van Sportblad Knudder is aIs eerste aan de beurtl lna de Ruiter.
De volgende dames van Fc Lolaborstel komen de volgende uledstrij-
den aaÀ de beurtr hJanda de Ruiter;Joke Jansen;Heleen v/a Laan;
Renée van der trJaaI en trlineke den Toom.

Dan ieÈs over de shirts: Zíi die in het bezit zijn van
een ander kleur shirt of meerdere soorten shirts in het bezit
hebbenrdienen deze in te leveren!!!!!!!

Dames cJie niet op uledstri jddag kunnen spelen, dienen 66k
hun shirt in te Ieveren als dat aan haar rrlordt gevraagd!!!!!

Nu even heel ulat anders: 0p donderdaq 10 sept.?.s.
speelt tril van Gemerden voor het laatst onder deze naamr ulant
op vrijdag 18 september a.s. levert zíj haar vrijgezellentijd
in en gaat dan DEN B0ER heten om 15.30uur in het gemeentehuis
te Krimpen af d Lek.

DE SAMENSTELLING VAN DE PLOEGEN

Fc L0LABURSTEL (0ranie)
GGEIGGG-E=ETE-IEÈ-GE=È

qE-PltstUU-AIEL§-(gtegu)

(in doet)Ina de Ruiter
lJanda de Ruiter
UJineke den ïoom
Joke Jansen
Joke Vroegh
HeIeen v/d Laan ( qelegenheids-

aanvoerdster)

Conny van Gemerden
J olanda tdaas
Jeannet Verhoev
Jacqueline van Drunen
Janneke wlanuputty
Carolien v/a Berg
UJil van Gemerden (aanv. )
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y Kanters; Ren6e van der ttJaaI; Ria Visser
Eline van Die (aIlen Fc Lolaborstel).

Hoofdcoach Knuddeloog 0me KeesiAssistent-
coach: Piet de Haan;wlanager!Kees rtde HiIkrr
en Sjefdékiep: Kees Hilkmann.

0p DONDERDAG 10 SEPTEHBER à1sr 0tYl 16.30 UUR
SPORTHAL:IIDE FAKKELII IN RÏDDERKERK.
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HALLO ! ! !

Eindelijk positief nieuus rond de samenstelling van de
ploegen,uant er zi jn eindeli jk rrreinig af schri jvinqen voor D0NDERDAG a. s
Slechts 6én afschrijving! Ria Visserrdaarom treden beide ploegen ureer
eens met acht voetbalsters.
Aan de opdringende persmedia hebben urii dan ook de volgende samenstel-
ling van de ploegen prijs gegeven:

E s=L=91=8 E9 E !IE=L= = 
(9 tet is I PE =?l EESU = 

gl-BLg= ( Elegg)
tn d t Conny van Gemerden

. Janneke ivlanuputty
. Jeannette Verhoev.Joke Vroegh

Carolien v/a Berg
- trJil den Boer
'Jacqueline van Drunen
Jolanda lJaaseen v/d Laan

trjineke den Toom -
Joke Jansen
Ina de Ruiter
LI]-NE VAN UIE -
ldanda de Ruiter
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NIET BESCHIKBAAR: Ria Visser.'
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It** ZoaLs altijd is de Parfum Girls geheel kompleet en treedÈ Fc Lola-
borstel ook uleer eens versterkt aan daarom kan het donderdag a.s. offi

16.30uur in Sporthal:frde Fakkelrr best een boeiende duel uorden. Daarom
ook komen er u,eer eens enkel.e fotograven indienst van Sportblad Knudde
ondervoorbehoud knippen zij ueer vele plaatjes van de schoonheden van
Knuddeloog 0me Kees en Piet, de Haan. 'tl(*'(. 0ndanks pogingen van de N 0 S

TV om de uledstrijd samengevat op de beeldbuis uit te zenden van 20minu-
ten zijn misluktromdat de Stichting Damesvoetbal frsportbtad Knudderr en
de N0S niet tot eeri akkoord konden komen. De Íï0S r die de normen van de
.ministirie van CRtvl moet hanteren, mag qeen ploegen op de beeldbuis bren-
gen die zijn voorzien met shirtreklame. De Stichting Damesvoetbal ttSp.
Knudderf uril niet in een ander shirt voetballen dan die van Sportblad
Knudde. Pogingen van de VPR0 om de dames dan maar zonder shirts te Iaten
voetballen -bloot dus- Iiep ook op niets uit omdat de VPR0 niet op don-
derdagen zendtijd bezit.Ruilen van zendtijd is onmoqelijk omdat de ande-
re omroepen daar niets voor voelen.0verigens uas de N0S ulel tot een
akkoord gekomen met SporthalStrDe Fakkeltt om bij een eventuele uitzending
de reklameborden aan te passenrsporthal!frDe Fakkelrr uras bereidt om de
(t" hoge) reklameborden te beplakken maar dat hoef dus nu niet meer.'
Het is niet beken d of de N05 nu de toegestaande.trrlee minuten -vri je
nieuursgarinq - uitzendt van dit duel. Er gaan geruchten dat enkele TV-
piraten het duel rechtstreeks uitzenden in de randstad maar dit is he-
laas niet te ontvangen in Ridderkerk (rrlaar men achterloopt).
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Het Stlchtlasbestuur Sportblad Knudde Damesvoetbal:rtFc Lola-
borstel en de Parfum GJ-rlsrt heeft het volgende persberlcht bekend genaakt
aan het Al{P:
rHet bestuur van de StÍchtÍng Sportblad Knudde DamesVoetbal rrfc Lola-
borstrl en de Parfun Girlstr heeft in een spoedve.rgadering besloten dat
de raanvoerdsterr van Fc Lolaborstel, lYanda Verwey, uitsluitend mag ult-
komen voor andere verenlgingen op UITLEENBASIS. D1t naar aanleidlngen
van geruchten en berichten ult Nieuw Lekkerland dat de blonde stervoetbal-
ster V/anda Verwey een aanbiedj-ng heeft gehad om daar te voetballen.
ÏlJi1len die verenigingen Wanda Verwey in hun ploeg i.n lijven dan dient men
zich over deze enige nogelijkheid (het lenen) met het bestuur 1n kontakt
te treden om dan tot een overeenkomst (lees:vergoedj-ng) te komen.
$/anda Verwey is slechts per wedstrijd te huur, overtredingen worden onmid-
deIjJk door het Stichtingsbestuur Sportblad Knudde Damesvoetbal rrFc Lo-

laborstel en de Parfun Girlsrr gerapporteert aan de tuchtkommissj-e van de
IKFO (Internationale Knudde Footbal Organisatie) en die za\ daa speelster
Yíanda Verwey een verbod opleggen/ of ze1-fa over te gaan op een mogelijke
schorsing van 6'en wedstrijd, wegens contractbreuk. De VVCS (Vereniging
Voor Ccntract Speelsters -de speelstersvakbond) Ís ook op de hoogte ge-
steld dat Wanda Verwey alIeen uag spelen voor een andere vereniging al-s
r1j akkoord zijn met di.e vereniging.Een transfer i-s onmogelijk slechts wil-
1en wij Wanda Verwey uj-tlenen aan de liclangstellende ploegen tegeu een
vergoedi.ng, zodat.Wanda en wil et. financieel wjjzer van.woglen.
Dan valt er te praten over het ultlenen van önze aanvoerd.ster van Fc Lo-
laborstel Wanda Verrey die wil graag wilIen behouden voor onze ploeg en
haar ur111en sparen voor eventuele blessures ondat zi veel raard ls voor
ons bescheiden damesvoetbalploegje. I

- einde persbericht d1e is doorgegeven aan het ANPr en zij Seven
het weer door aan de radiouieuwsdiens!;§OS-Journaal;NOS Studlo

. Sport;NOS langs de lijn;Avrors Sportpanorana.;Tros Sport Aktua;
Vara Sport Visie;Ncrv SportshowlKro Brandpunt;Rad1o progamma:
GoaI (kro);Varars Tussea Start en Flnlsh;Ncrv Hier en NuSport;
BRT Sport;ARD Sport;ZDF Sport;BBC Sportnews;RTB Sport;Ste
Sov j et Uni e Sporttl f ski stra11 te ti rls1 eski geenbee ldelgeengelui dsk
alleenmargerulehi-;K o-Sport (Knudde Omroep) en de dagbladen;

,

weekbladen ; opini-ebladen ; tweeweekseblade
den;kwartaalÉladen (sportblad Knudde)'e

n ; dri ewe eks eblàdenmaandbla-
D,Zo

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend

Knuddeloog OEe Kees.

Geachte Me.iuffrouw.
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Secretariaat: Kees Hilkmann; de ÍÏerodelaan 26
2985 BD Ridderkerk; Tel :01 804 - 21 890 of:
Teken Centrale (HoIec Slikkerveer ) toestel:
191 ; b.g.g. stoesteI 241 (Jolanda lÍaas).

Geachte Dames

Allereerst moeten ue helaas beqinnen met'een enorme slechte nieuus,
namelijk dat Jannet, Dijksman en Janny van der lrJijngaart aan ons schrifte-
lijk hebben meegedeeld dat zij niet meer rrrillen voetballen. Daarmee ishet aantal voetballende dames u,eer eens gedaaldrjammer omdat ulij juist
op de goede u,eg uJaren om een derde team samen te stellen zodat rrre een
onderlinge competitie konden houden. HeIaas is voorlopig daarmee een derde

. team van de baanrmaa! ure strijden door om een derde team te krijgen.
Het bestuur gaat onderzoeken u,aarom er iedere keer maar u,eer voetbalsters
afvaLlen bij Fc Lolaborste]. Ga maar eens na! Fc Lolaborstel telt op dit
moment slechts drie rrechterrvoetbalsters die vanaf het begin de kleuren
van 0ranje hebben gedragen: Elly Kanters;Ria Visser en de nogrrnieuuletr
aanurinst de uitblinkster van de vorige uledstrijd:hJineke den Toom.
De rest van Fc Lolaborstel stammen af van de Parfum GirlslRenée van der
tr/aal;trJanda de Ruiter;HeIeen v/a taan;en de nu gestopte Jannet Dijksman.
In de afgelopen jaren verloor Fc Lolaborstel een Iijst van voetbalsters;
I na Kap t,ein - Rietveld; Gr6 de [laard; Ar ja de J ong -de trJaard; Roos Langen ;
Yvonne van Putten - SchoItens;Ingrid Huisman;Gerda Croosrrlijk;Trudy Verhoef
en lLJanda Boon - Verurey. En dan nu de gestopte Janny van der trJi jngaart en
Jannet Dijksman. De'Parfum GirIs is al die jaren vri jrrrel intact geble-
ven alleen Ina Kooiman;wlimi Bakker;Annemarie den 0uden (nog inzetbaar
als dat nodig is) zijn uit de ploeg verduenen. Doordat Fc Iolaborstelnu
uJeer trrlee speelsters kuli jt raakte moeten ure voor Donderdag Eto s. trrlee
voetbalsters die laatst nog hadden meegedaan met de Parfum GirIs toevoe-
gen aan Fc Lolaborstel: EIine van Die en Jeannette Verhoev (omdat beide
op de eerste etage zitten). hJaarschijnlijk zi-jn zij daar niet gelukkig
mee maar u,e kunnen helaas niets anders en dat lijkt ons r,leI logisch.
Dan heeft Fc Lolaborstel een enorme keepstersprobleemrnu ook Ria Visser
niet mee kan spelen.lYlaar aIs Ria Visser r,lel kon meedoen uil zij ook rrlel
eens voetballen ! ! ! Daarom hebben ure besloten, omdat rrle toch geen vaste
keepster kunnen vinden, in elke rrredstri jd een ander in doel t,e zetten.
Dus iedereen krijqt een beurt bij Fc Lolaborstelrzo hebben u,e daar aI in
doel gezien:Ria Visser en E11y Kanters.Bij de Parfum GirIs zijn er geen
problemen omdat daar ook ueleens in doel hebben gestaan buiten de vàste
keepster Conny van Gemerden: Jolanda lJaas en Carolien v/d Berq.
tïocht, er een dame zijn die bij Fc Lolaborstel alsnog rrril keepen meldt dit
dan aan:Knuddeloog 0me Kees Piet de Haan of E11y Kanters.
tr,i j hebben daarom alsvolgt de ploegen moeten samenstellen:

De Parfum GirIs:
Conny van Gemerden X
Jacqueline van Druneril
Jolanda trlaas .V
UJi I van Gemerdenx
Carolien v/d Berq
Janneke iïanuputty)<
Joke Vroegh ><I ----

hien ook niet, trJinek" &ton Toom aIs dat zo
er Jaqcueline Koning mee.

Fc Lolaborstel:
Eline van Die (in doel)/V Xt
Elly Kanters (aanv.)íy-"' Xz
trJanda de Ruiter 1[ 13Heleen v/a Laan {zX X a
Jeannette VerhoeÈX{ K 5
Ren6e van der trJaal'XX '/S
Iïarianne de Rui ter X7
tLJineke den Toom (ZZlnog niet zeker)
NIET BESCHIKBAAR: RiaVBisser;missc
is doet u,aarschijnli j*sastspeelst

Z A K

/

(-Zie Andere Kant)

/

a.
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Deze rrledstri jd is voor alle
omdat men zich kan selecteren voo
dat binnenkort uaarschijnlijk oP

AmR0 BANK Ridderkerk. Er is hier
Amrobank contact over geueest en
derkerk of er een veld beschikbaa
de Amrobank SPortbtr ad Knudde 9P !

Dan zitten dus aIIe dames in 6'en

erg graag uriIlEÍl.oooro

BijIaqei2

voetbalsters van groot belanq
r het Fc Sportblad Knudde team
het veld aantreedt tegen de
aI tussen Sportblad Knudde en de
het tiqt aan de SPortraad van Rid-
r is.Zodra dit het geval is belt

t

Dan iets over de verkiezinqen voor de speelstersraad:
O" uitslag is zo juist bij ons bekendlÍIrààr om het een beetje spannend
te houden maken ,é dit pas bii een volgende schrijven van ons bekend'

lril iedereen die in bezit is van dubbele shirts dit aan:"ons terug-
;;;";i-ó;k-Ji" nu van kreur ve'randeren moeten hun shirt inleveren'
Fc Lolaborstei (óran je) De Parf um Girlt (graur'r) ' 0mdat ui j !innenkort
10 of 1? dezef f àe kIéur shirt moeten hebben ( voor de rrledstri jd uaar-
schijnlijk teqen de Amrobank) zoeken Yij naar de shirts die spoorloos
;ij;] rrl"Ët je-misschien dat iemand zorn shirt kan hebben u.laarschutrr ons
dan. Bij voorbaat dank.

team. o o o.. ulat de meesten schi jnbaar

Tot Donderdag 14 mei 3.s. in Sporthal:nDe Fakkelfl
in Ridderkerk.

Aanvang ,rgd?tri jO t . 16. 30 uul

Met vriendelijke

Kees de Hilk

groeten:

namens de Stichting Damesvoetbal

rrsportblad Knuddett

t
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x*x*. De dames van STICHïING DAtítESV0ETBAL:rtSp0RTBLA0 KNUD0ETT o pende hetnieuue seizoen .met een record: 0-0 eindigde deze aantrekkelij ke duel.
Een bijzonderheid van die 0 -0 uitslag is dat dit nog nooit is voor g ekomenin de gehele eschiedenis van het E 0 V -zaalvoetbalgebeuren.(66t Ug

)
ij deheren niet! ! ! .'t**. Fc HERS ïEL uras opnieurrl op schotr rtu tegen Fc p0 TLOOD

rrrerd het 12-2 a1 rrlerd pas i n de trrleede speelhelf t het schuttersf eest uit-bundiq gevierd met schitter ende doelpun ten. *r*.Fc ITJIKKEL versloeg ter-auurernood Fc UJEIZIGING na een 3-l acht erstand met 3-4-. ÍYlen moest tot het
rtJ

-K f,ffiH#ffiffiffi$i,.{*
.-----

§PIINTB r[Il t( öp-dc

Uitgave van 12)2 jaar PERSBUR0: rKeessie Knudder ( C. Hi l. kmann, Tek. Centr. , toà-

I

I

stel:1 91 b. I -Carolien v d Ber 0F : De Íïe rodel aan 26 Ridd rk. L:21 0.

J
t

Door een defect aan de stencilmachine is het verschijnen van Sp0RTBLADt(Í\JUDDE helaas ui tgesteld naar een onbekende datum.Cf er ooit een bladverschi nt han taf van eni fa en die de m

x* Het DAJIESV0ETBAL rrras opn euu aan re e 1J op
één voetbalster absoluut oD
uitblonk maar 66u vier maal

z 1 r
uJaa r* mr

de voorqrond trad: SAttlDRA PUT die niet alleen
scoorde! ! ! Uitsl aqt 4-1. x. Fc KANT00R en Fc wiAY

verloren terrein door hun verlies tegen resp. DE SKIDB0YS en FcBEÍt'lETEL.!' DE VERH0EVENB0YS is door de overu,inning op Fc IJ1IZI GING gestegen ina- subtopgroep.DE UITSLAGEN: Fc L0LAB0RSTEL - DE pARFUIYI GIRLS t-a;
SKI DBDYS - Fc KANT00R 9-3; Fc ivlAY - Fc BEIIETEL 1-6 en Fc UJEI ZI GING -
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r STICHTING DAi/lESUOETBAL
SPORTBLAD KNUDDE

Geachte Dames.- --------=-- - -

0ndanks alles kunnen ue op D0NDERDAG 7 ApRIL B.s. om 16.30 uur inSportblad Knudde tenuu de ganq van zaken bij H. S. S. vergeten enons ontspannen in een voetbalpartijtje. VuI daarom het onàerstaandestrookje in het stuur deze naar Stichting Damesvoetbalrrsportblad
Knuddert of geuroon af gekort in Hf N . . . . xxx 1ET UP ! Vanaf binsdag 5april a.s. verhuist ons Distriktkantoortje Sportblad Knudde (SíitSlikkerveer, thans gehuisvest in ïekenceÀtrale (Centraal lvlagazijn)naar de eerste verdieping van Kantoor Smit Slikkerveer. 0mdàt uli5'
ruimtegebrek _hebben voor onze verschillende afdelingen die maar Ufij-ven groeien (vooral onze klachtenafdeling groeit enórm! ! ). noven-Jilnis het de bedoeling dat over enige jaren -h;t gehele kantoor uaàr-
schi jnli jk rrlordt overgenomen door.... Sportblàd Knudde....
*xxx f 6 de vorige rrredstrijd blonk SANDRA pUT uit met VI ER fantastische
doelpunten, de !itslag uas 4-1 het enige teqendoelpunt uerd fraai ge-scoord door BETTY ULASBL0iYI tegenouer keeper Smeerkees.
0m de scherpschutÈerslijst koÀpIeet te maken verzoeken urij de voet-balsters die in !e rrredstri jd op 17 f eb. j.l. scoorden (uiIslaq ?-Z)met het aantal dit op het strookje te melden bij:Opmerking"nl :

Dank U

Verder nu geen nieuurs alleen dat Sp0RTBLAD KÍ\lUDDEverschijnt door de toestanden met onze stencilmachine
Smit-Sfikkerveer.

niet
bij

nog
en

altijd
die

Ik doe Il/EL
nïéT

NAAIT:

BI J NI ET REDEÍ\J :

OPiVIERKINGEN I

mee op donderdag 7 april etoso om 16.30 uur in
Sporthal :rfDe Fakkelrf in Ridderkerk.

a
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rc Kantoor herste 1de zich in d e trrreede helft enigsinds tegen Fc ELCA
naar kon de 5- 0a chterstand ni et meer inhalen en verlöor met 5-2.)e Skidbo ys uron uiterst m oeiza am van Fc Bemete 1 met 4-3re en geli jk'lpel z ou echter de juiste ui ts Iag zijn qeureest in deze aa n trekk elijkeln Spannende rrleds trijd. Door Oe ze zege behaalde de Skidbo ys met Fc Her_erloor opni
tel als eni

euu nu tegen het z

9e pl oegen vier pu n ten ui t trrlee rrled
ula kke Fc t/i kkel met 4-1 rda

stri.jden.
armee staat
Fc tr/eizigingc trleiz igin q samen met Fc pot I ood nog oPnulp unten bove naan om de

portblad K nudde Stoffe renBl ikpriji. damesvoet ba I uron
pnieurrl de Parfum GirIs in een pittiqe en rommeli q e uredstrijd meterkulaardi ge doelpunten van Fc L oIa borsleet aan t radrmet 3-2. D E

8i j her
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TÍ)p n erd
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uzC ( baa íi ri- YU v en )' àF§Errarmea met een voortref fel i Jke over-afscheidskado....r In een Zeer spAn-

j aan. rrr. VeeI gerommel en groteI nterne moeili kheden bij het damesvoe tbal, ua ar de uitvinder van dat spek-

9n DE UERH sen Fc BEÍtlETEL
rr.Koplop" eerschool team-"tsfr 4-1 ,aÀ Fc potlood nadat menelfs zo verrassend met 1 -0 hadden ach tergest

keI voor biji ondere problemen staat die moeifijk zL jn op te lossen.. r..Lolaborstel bron met 2-1 van de parf um Girls.DE UIT
E===E= SL AGEN :a==tÉ==Fc trji kk e1 Fc Herstel 'J-0;Fc Bemet De Verhoevenbo ys 3-4;eI

.De Skidboys - Fc Potlood A-1 en de Parfum Girls - Fc L olaborstel 1 -2.ISTAND 0ÍYl DE SPORTBLAD KNUDDE SÏOFF ER EN BLIKPRIJS:
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II u - uil llt,tvl) IBAI,a
Fc UJEIZIGING blSportbIad Knudd

ijft het -in gnze begrippen het ui tstekend doen om dee Stoffer en Blikpri js te bemachti gen, nu uer d er voor de
uierde keer ve rloren van Fc KAÀJT00R (oie daa rdoor enorm zak t op detijstnet 13-2. rlx. F c APPI ERAA T speel de verra ssen d oelijk teqen F c t/IKKEL me
Je magere scor e van:1 - I Ln een l evenrJi cl e ure ds tri j6. llx . Fc B ErïETEL ism et
lecht de sterk s te L eerschoo 1 team, uan t Fc V E V verloor verdi end met 6-3.
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)e SKIDB0yS raasde in de t uree de heÀ f t over Fc IYI A y heenlZ-2 r,rinst en bleefJaarmee onqes lasen! !! (S chande! ! ! ). *TIA. S. DO í\JDERDAG 1B dec de laa tste
turee ueds tri j den voor de tui n te rs top riro de dame szaalvoetbalsho (rnet roo"
t eerst all e dames door el kaar qem ixt! !!) moeten Fc UEIZIGIN

t,rlkaar no g bestrijden.0ve r het resu ltaat da G en Fc ELCAlaarover met een aankondi ging van e en stunt
arvan volgende ueek berichtvan Fc lr/eiziging.ÏAN D OíYI 9E=!!!ug!!!=5I!glE SÏOFFER [N BL IKPÍIIJS
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Een ui tgave van ELF JAAR ( ! ! ) I

Centr. toestel:1 91 b.g. q. z241
PERSBURO: IKEESSIE KNUDDE

of:de Merodelaan 26 Ridder
C HiIkmann, Íek.
kerk teI: 21 890

UAlll,tvl)

1 . Fc
z.F c

trleiziqing (Tekenkamer App. Bour) 5
Potlood (Tekenkamer Machine Bouur) 5

Bij het damesvoetbal is het gepraat buiten nèt verd echt qoed uaarde-
loós, binnen de krijtlijnen echter blijkt ieder keer maar u,eer dat het
damesvoetbal best leuk kan zijn.De gemixte ploegen (voor tt eerst)
maakte er een amusante pot.je van.0ran je u,on en dat uras dit keer de Par-
fum Girls teqen Fc Lolaborstel met 2-1or{r Fc ELCA behaalde een rekord
monsterzege op Fc U,EIZIGING met liefst 21-? uon Fc ELCA, een krappEov€r-
rrrinning dus nadat Fc trJeiziqinq zelfs zeer verrassend met 0-1 kulam voor
t-^ staan. De Uitslaqen: Fc Lolaborstel - De Parf um GirIs 1-2 en

Fc tLCA - Fc hJeiziqinq 21-2.
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DINSDAG 22 en 2 9 DE CEÍYIBE R Elo S. IN KANÏINE VEERIr/EG:
19.30uur tot 22.OO uur! TAFELTENNIS 00K V00R DAÍIES!!!

dammen en schaken.
Iïet ó6t : kaarten ;

!ElEI gE! 
= -s 

r !: = I!
0mdat Fc IJEIZIGING eens uril r,linnen (dat hebbe
hebben ziJ een tegenstander qevonden die zij0it spektakel gaat gebeuren in de Beverbol te
De ploegen zijn alsvolqt samengesteld:Fe trEIZ
L eo 0udi jn ; R dri e v. Reeuui jk ; Anton S teehouurer ;fiarius v. Veen;en Klaas de Jong.Fc F0UïJES (re
derhaak iRob Jelderda;John v. Luik ;trjim Bisdom;A
Henk Hooruleg en Frans Kuik. De af trap trlordt vede rrredstriJd staat onder leiding van arbiteris gratis,de BAR IS AANUJEZIG! ! ! AANVANG:t?.00T*T DEZ E IdEEK VERSCHIJNT KERSTNUIYI;ÏER VAN SPORÏ
mer) iLosse nummers kosten: 1 20 cent. INH0UD i 42 I

ONDER DE KERSTBOOIYI EN TUSSEN DE APPELFLAPPEN

AG EilDA
I UCOí1 OPGAV[:

KEIS lllLKrllAt{\
Tek.Centr. 

I

UJOENSDAG 23

,n zij nog nooit gedaan)
denken te kunnenverslaan.
gen de onervaren FcF0UTJES.
IGIr\lG : Adri ÍYtudde ; Jan Joost en ;Jaap AIbIasiÍïlartin Rijsmus;
st van Nederland ) :Bert Voor-
nton v. BemmeI ;Gijs Kieviet;
rricht door Hr. Catsburg enPir:t Dekker. De toegang is
- 1 8.00 uufo

BLAD KNUDDE (een dubbelnum-
Pagina t s met SP0RTBLAD KNUDDT
IN !!!
!g=!lEgEllg!=ill li - *r *r r r ÍÍrr*Í*{rrrr pRETTIG E KERSTDAGEN E N EEN GELUKK



Stichting Damesvoet bal
SPORTBLAD KNUDDE

T
\,VffR LACHEN

Het moest er eens \ran knmen: de allersLerkst,e (sn aportlof ctr)
0ArvlES VA^l HÍJLEC .5'1tT SLIKKEttV[[R eaan voor rt serst uootbrllen
teqen: de ztrrakstc tearn van tJoIec 5ml t 5I ikkerveer! DE HEREN UAll

Éc U,tiZIt,INl.l. r)it. sLrektakel r;a;rt ;abeuren op DtlN0['H0AG 18 FE8, A.S.
IN Si:TJRTHAt :tr3[. Ëli](KEt.rt Ixl RIDt)tiiKIrtr(
AA\VAN0: 16. J0 iJtlQ toertanq Is (no,.1 ) ,:ratis.

fc Bigslekeesrrcwffitglng

16^ ,/at z ie n /./ .t Hoe Ce /,eron tlorlrn tWopttt

Ien ueclstrijrl ula..rt' iicl'ir.trr,trIi ]ir kí)Í'ltrJxt htl:list verbo;lpn Is (hrafr.rlve
vr,í)r' deme3,M !l

Ëc iJ joetiekees r,r.l;r".Li: te:l'clnclvÍJt r1") t.rLlrÍ.i,':re iia de 5iíl)Bitstellirr I \tclfl ite
plnee belrer,cJ. 5 jef dékr ie:r Kaes ".Je ,tilx" rei (ral net onein is Lfrn cle
opstell in,; tot rret la;ltste nrirrrrr.-,n'. ;t:rlri.im te hourlr:n ofirrJ;rt hi j zeker viil
2In za;r[.: i5 r..r,:L dtr Iektere strr[.: kln v.]r'i (r'lrl(títelocr-t [rn:g l(ees die heren
evEníjes yËrpI.ett.eren n,rrt strrankeier.rd vuelf';rI udn lioqe krrraliteit.
Ëc ',JL.i li GING heef t not rrcrtii t eerr ',..;r,r.Jslr i jrl Lun:ren urinnet-., dB dames r.rillen
die treren een karrs ilevÉn orn een ovFr'uirrnin:i te vieren.,ílaar dan moeten
de lterert u;lrt Fr: Lr Ii.l ii'lr![i r.re) de vi]11)eÍlde 3tJ:leratleben bestflJden, OnZe
ouarlrt''efl I jke brr:k ies rrlr:ndersclloon natr.tr.lr:

tc Bioetlekees (Snonser: 5ir0nÏ31 A[1 ('l,Jiri]Í):
Conny van Cerrerdurr (in,rJoel); t. lly i{anters; Jeannette i{artrnani
.Janneke'larlupr.rtt.y; Renóe van.j§r irjaali Joke Vroeqh; PauIa Put Èn

Carollen u/rl Berq (aanvoercJster). Coactr! (ntrddeloor;0me KeesiSiefO6Xiep:
Kees rrde Hitkrt;rYlandiler:ltlafkees i Voorz itter: Kees t{lIkmann .'
Sponser : !iportt;lad r.nutlrJe.
i4asseur : Tes tkees.
ni: Fc',r[tZIÍ'jIIt, iri als nastsgreler! piet rje itàan.

t t/
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Een uitgave van 12 jaar ( ! ! ! )Persburos fKeessie
Centr. toestel:1 I . i24 1 of: de ffie odelaan 26 Ridd

dczr nrërdcltng:
tieborc,,

Knudde t (c xilkmann, ïek.
18

t)
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I

TI
x*{lrDo donderdag, 1B feb. i.1. rrlerd voor rt eer
sporliefste (en mooiste) HoLec Srnit Slil<kervee
ste herenteam of te urel: Fc tIJUEïltKEES (
onder leidinq van de uitst.ekenrje artriter
midabelle komische uedstri jc1 uaar het ve
af d. R.0. S. u3s aanulr:zic1 oÍn vooral Paula
schitteren) bijzoncJer rlenoot. vooral van
bij vlaqen urerd Fc trJeizigin(t volkomen za
1i jkspel a 2-?. f en uitvoeriq rrrerJstri jdver
r0€D van Sportblad Knudde ( O" sponser van
steeds dichter bij de toi: nu uron rnen in
Potlood met 4-2.ttxx.Fc tlIfiSTi-L had vooril
noq al rnoeite met Fc lrEIZIt;ING (Oat ztn
een aantrekkelijke uledstri j11 uron Fc llers
In een uitstekende uedstri id uaa r het te

verdiend van Fc jYl A Y met 7-4 en klim
IïSLAGEN I Fc BJ0ETIEKfES (Dames ) -rc
otloqd 4-2;[S. Hef gteI-Fc trlgizilinr; S

D 0rvl DE Sp0RTBLAD KNUtIUE STUFÍ:ER tN====================================
G esp ee1 r-l :

-

lrlei ziginq ( tek.kamer App. bouu)
Potlood (f ef enk.rYlachinebouur)
VEV (Leerschool V t V )

Verhoevenboys ( Geboutr.ren : Y 1 / YZ)
tsemetel (teerschool Be,netel)
lrjikket ( Gebouu s YB )
Yl A Y (tvtini-Appieraat-qeb. yJ )
Kan too r lloI ec Srni t SI ikkerveer
ELCA (efnttronika gebouur:H)
Hers tel ( 1t.0. S. , Gebour,r: Y g )

Tt
t qevoetbalcl tussen de
darnes teqen de allerzurak-

dames) - r* 'TIEIZIGING (neren)
Piet Dekker. llet rr.rerd een for-

,le publ i el< ( tri.ina rJe qehele
Put en Conny van Gemerden zien
het f antast ische srrel der dames
ek getik t. Toch rrrerd het een Qe-slag in het eerst komende flum-
de dames ) . tÍt$t. Fc EL CA komt

een sl echte rrledstri jd van Fc
I in he t treqin van de ulecJs tri j d
beste urerlstri jd speelde!!! ) in
tel met trslechtsil 5-1.***.
mpo zeer hooq laq uon Fc KANï00R
t daarmee eniqe o,Iaatsen. *l!*.
lJeiziginq (heren ) Z-Z;rc EIca-

e_n Fc YiAY-Fc Kantoor 4-7,
IKPRIJS:

ilil1,
S

r

dik
Dt rl

__-- Fc P

STAN
-1
BL

Gel.iJk:
: Verl. :
00
10
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22
30
41
A1
41
33
51
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61

DOELSALDOnnt:Ge
B

7
7

7
7
B

B

7
B

7
7

t TEGEN -voor
82-1 4
52-17
3s-18
44-30
2A-28
25-33
34-49
31-46
28-5í
2? -48
I 9-45
20-56

1.Fc
2.F c
3.Fc
4. De
5.Fc
6. Fc
?.F c
B.Fc
9. Fc

10.Fc
1í.Fc
12.De

App i eraa t
Skidbovs

gebour,r:Y3)
s€bouLr:Y7)

(
( 1

B

6
5
3

4

3
3
1

2
1
n

0
2
3
tl
6

I
I
I
I

11
11

+++E 0 V -AGENDA+++E 0 U 6g-AGIlVuA++++E 0 V rt6g AGENDA++++E 0 V ff6g AGENDA++++.
BINSDAG 2/ 9 en 23 flAART IN KANTINE VEERIilEG:

1 9.30 uur tot
ttii e rrlordt

22.OOuur: ïAFELTENNIS
de Bettine Vriesekoop

met
van

66t< schak en ; kaarten
Smit Slikkerveer???

,\lachineboutJ)

en dammen
DATYIES KO|YI!!!!

QqNDERDAG /r lvlAAtiT iN 5p0RTt{AL:rrDE FAKKELTf:
============!=:===========:==i=========É==

1 6. 3t'J

1?,15
UUT:
UUT !

DI
Fc

VERHOEVINBOYS (VT/YZ). FC APPIERAAT (Vr)
BEtvIETEL (teerschool) - Fc ELCA (H )

P 
g 

U 
g 

E E P e g 
= 1 1 =,i 3 M = l U = : 

p= g E I ! ! L= i I g E = I e [ [ E ! ] i
(YB) - Fc,poTLooD (Tekenkamer

(ueerschool ) - Fc HERSTEL (yg)
16 rilAAFlI IN KANTINE VEERITJIG:

16.
17.

30
15

uur: Fc tTIKKEL
uursFcVEV

*xlÍu** DIÍ\lSDAG

19.30uurr E.0 V rt69 K L
in ierJer qeval v

DONDERÍ]AG 1B r4AAfIÏ IN t]I_

AVENJASSEN
6ó1 19.30uur !!!!
F/\KKE[ : Dnt,lf SVnFTBAt-

Ittdees op t d aan'rrez iq '
.'§ll-

en 31,: irlboys - Fc Kantoor.

I
I
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HOLEC l+t
machines & systemeng roep

Antwoord van de sportiefste damesploeg aan de
- - - -ploeg van Ned erland Í'FC WEIZIGING" .

Na de brief gelezen te hebben van Long Ta1l Anton heb
ik eerst een uur bij liggen komen.

Wat een fantast hler binnen Hol-ec, niet te geloven.

De NaamilBacterlus extra Vagantius de1 Corruptlus Gigantes'
blijkt geen bacterle te z:-jn volgens de encyclopedle.
Het is een bepaalde aantrekkingskracht van een
abnormaal hoge atmosferische toestand bij mannen.

Dit is dan ook het risico als mannen bereid zijn om

tegen de dames te spelen.
dat Pietje ztch tot ons aangetrokken voelt is we1

degelijk te begrijpen, daar hij zich niet thuls voelt
tussen di-e Long Ta11ers, hij voelt zich meer op gelijke
hoogte staan met onze dames.

Bij Piet Dekken is deze ziekte hééélemaal niet toe.
geslaan, daar hij deze keer geen medelijden had
met FC WEIZIGING, omdat dit een wedstrijd was

met gelijke sterkte, dlt blijkt dan ook aan de

eindstand (Z-Z).

Z.O .Z

N

F
0
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HOLEC l+t
mach i nes & systemeng roep

Dat je in je taak gefaald hebt, is heel jammer en
was ook niet nodig.
Het geval was namel_ijk dat de keeper op het moment
dat Pietje de ba1 toespeelde heel ergens anders naar
keek dan naar 'rde balrr
(Waar keek de keeper naar is onze vraag?)
Dat hij zotn simpel balletje niet tegen kon houden
was volgens ons omdat hij op dat moment niet op
deze aarde was met ztn gedachten.
Navraag bij Piet de Haan bleek dat hlj inplaats van
i'Keeper ik za\ je krijgen", ilKeeper zaL je kijkenr',
te hebben geroepen.
LONG TALI ANTON, LONG TALL OORTJES OPEN HOUDEN.

Onze aanvoerdster voelde dat ze niet gefaald had in
haar taak.
Het liep allemaaI lekker soepel, en de dames hebben
zich met a1le delen verweert tegen de hongerige
klauwen dle om zich heen sloegen en op a1le fronten.
met rasse schreden terrein won, zod.at onze dames
af en toe wel een gevaarlijk werden en de mannen de
schrik om het li_jf sloeg en de d"ames weer met een ge
rust hart verder konden spelen.
Dit had tot gevolg dat het damesbeen af en toe
gevaarli-jk heen en weer sloeg bij de heren en de
dames zich ook aan de heren moesten vasthouden,
wilden we niet op de grond gesmeten worden.
Dit had de scheidserechter goed in de gaten en
floot daar niet voor (tereeht).
Niettemln zijn enkele dames met kapotte knieën
en pijnlijke ledematen naar huis gegaan.
Ik heb zelfs horen fluisteren of ze rr1t aan het voetballen
waren of met een rugby team meededen.
Toch hebben we ontzettend veel 1o1 gehad en hopen
zeer zeker dat we het nog eens een keer mogen herhalen.

a
I

ELLY KANTERS



EI ectro Uo etbal Élon d
af d.; Tuchtkommissie

Ri dderkerk 1 0-3-82

Aan de leidinq / of aanvoerder van Fc ITIEIZIGING

Naar aanleidinq van het qedraq van enkele
spelers van Fc lrieiziginca, ó6n cla'l na de rrrerJstri.jcl tegen de dames

van Fc Bjoetiekees , zi jn lrrB qenoo rlzaakt om uu ploeq te straf f en.

Een scheidsrechter bedreiqen of aanvallen
dat mag niet volqens de reqllementen daarom hebben uij deze zaak
zorgvuldig behandeld in onze strafkamer achter gesloten deuren.

Na het bestuderen van de rapporten van de
scheidsrechter en rapporteur, heeft de Tuchtkommissie besloten om

Fc irJeiziginq fLink te straffen.

Normaal qesproken krijqt men turee punten in
mindering plus een schorsing van de qehele ploeg. Aangezien urr.r

ploeq noq alti jd l{UL punten bezit - en rrrij ook urel zien dat er
beslist geen ene puntje bijkomt - i s het zinloos om tulee punten
uan uu, totaal te doen. 0ok de qehele ploeg schorsen ueqens het
molesteren /of poqinq tot molesteren van de scheicJsrechter is
zinloos omdat dan onze rrredstri jdkompetitieleider in gevaar komt
met het proqramma. Daarom hebben uri.j Fc [Jeiziginq no?al milde
straf opgelegd:

Bij de eerst komende uedstri jd teqen de
dames van Fc B,ioetiekees begint tJ de urerlstri jd met een f orse
achterstand en urel alsvolqt:
* Doen .el drle cjames mee: begint rJe urerJstri.jd met een 3-0 achterstand
x Doen er vier dames meet beqint de uedstri jd, bi.j een 4-0 stand;
r Doen er vijf dames meei beqint Fc tdeiziqinq met een achterstand van

5-0;xDoen er zes;zeven of acht dames mee: rjan beqint de uedstrijd met
6-0;7-0 of B-0 voor Fc Bjoeti ekees.

wlet deze op0eleqde straf kan Fc trJeiziqing
rriet in beroep qaan.

,ïet vrienrletijk qroeten
Nanens de Ilectro Voetbal Bond
Afd.: ïuchtkommissie

(secretaris) L.P. Plaisier

"f



Stichtlng .Damesvoetba]
íO SPO RTBL A D KN UDDE ''Sekretariaat : Kees Hilkmann i
Tekencgn.trale toestel : 1 gl ;bij g€Bn gehoor: Carolien
v/a Berg toestel: 1 BS

tiidderkerk 16 mrt 1g82

Reste danres,

' Donderdail 1B maa rt il. s. orn 1 6. lt) rrur In Soorthal De Fakkel,rrrordt er opnieurrr qevoetbald terlen rle herren vítn Fc tr,tIZIGING. lrjij startenmet een voorspronq van 5-0 de ruerlstri jd (zie uraarom: bi ilaqe) "n 
nrUU"nneqen dames tot onze beschikkin(t om r-lie voorsDronq uit te-bouuJen....

De volqende dames rloen mee:
Conny van Gemerden
Jacqueline van Drunen
Janneke IYlanuputty
Joke Jansen
Paula Put
Carolien v/o Berq
J eannette Hartman
I.na de Íluiter
Ren6e van der l.riaal

(in rtoel) 1

1
L

3
4

5
r)
1
íl
(l

Aanvoerdster:
Carolien u/a Berq;
ïrainer/coach:
Knrrddelooq 0me Kees;
assi.stent-coactr:
t: i et de rlaarr

NIET BESCHIKBAAR: J,-rlanda trlaas (.reen ti i.t);ËIly Kanters (naar.tandarts)i
HeIeen v/a Haterd (valt af , onrrlaL ze te v.rr ,(,erl uoonti;-i"k;-í;"eqh.
Zijn er voetbalsters die Í)oíl een blaurrre shirt hezitten./
Die moeten dit voor rJondercJal .1 . s. rnerjncmrlnr
Een prettiqe uledstri jd toeqeurerrst en veel sukses!!!

ttIIIlIrI*IlÍI,{IItIX*|ÍxtÍxll*tÍ*r{t{xIIxx}{titÍ)ÍtÍr(tÍt!lÍtÍt{tÍtrtí*tín}Í}Íx*t(Ix}ÍtÍtt}rr|{tÍtÍtÍtÍr*ÍIxI|l{tÍ*IÍ

BE!!!EBl!!J=EIss!rs=!es!!eI=Es!g
De tuchtkommissie van de E. V. B. (f l ectro Voetbal BoncJ) straf te Fc [Jeizigingom teqen Fc !joetiel<ees de trlerJstri jcl te beqinnen met een achterstand uan5-0 t/n B-0-(iie trijlage). Inmic,cJàÍs heeft cJe ttrchtkommis ie medeqecJeeld'dat de straf ulorclL rerminderrJ: Fc i.rJeziqinq beqint de rrlecJstri:a met eenachterstand van S-0 omdat het aantal rjameó negen i s en rjaardoor Fc irjei_ziginq een te grote achterstanrJ heef t.... . "

ITIIXIIII*TXIIXITItÍI{xlttÍltrxxIIIllI*Xt{xIxtÍlttÍ*tÍ}r{Ixr*rI*x*tíxlrxrr{****r{r{*ltrxrIlÍI

E § E § I ! g i u ! E = § I ! g ! M g 
= ? ! u E : y g 

E I ! g ! i:sf=0&T$Jg I I U 
g g t :

0p .d.e zeer drukke pers-instuif van rJe stichtinil' Damesvoetbal:,f sportbladKnuddeI stond de veranturoordeli.jke man van cJe óverheerli.jke stukkenrKnud-delooq 0me'Kees centraal en heantrrroorrlrJe tJe vele ura0en die hen qesteldulerd over de uredstri,jd Fc BjoeLiel<ees - Fc i.rteizj.qinq ón over cle toekomstvan het damesvoetbal
Vr.:HET K0ÍvlT NIET V[[L V00R DAï r-t_rU í]LUEr; t0NDER TE VU[ïBALL[N AL. rïEï5-0 v00RSTAAT, GAAT FC BJ0tïIIKt-t5 Nl, r,rII r(0r,iF0RTAt]Ë_LE V00RSpR0Í!G rytET
VROUU, EN iYIACHT VERf)EDiGtN'??? - KnucJrlelor:1 0me Kees: nAllereerst, moettk zeggen dat de straf van Fc trteizilin,l itrist is.Dit rueeL jg aIs een arbi_ter bedreigd r.lordt, dat de tuelrtkornrnir;si à \/aÍt rJe f VR ,n ,ruiur zog stfaf f enhad tk ook nlet, veruacht. liet i s inrJerrJaarl een f i jn qevoel aat r,ri i al met5-0 voorstaan, maar eiqenlijk helrlren uje 2.,rn r1roLe voorsptoÍrí_J voor aanvangniet nodig omdat ik overtuiqd rdas rtat ure l-rinnen tierr.minuten toch al met5-0 voor hadden gestAiln. Nu moet il. eírn--no,::rl,;eu,onqen tak tiek rlaan toepassenom de voorspronq verrler ui t te t,our,,t?n. il tínT Vn0R 0pDRAt-11ï Ki?f JGtN DE DAÍylESNU VAN U, ZEKER 0,yl lylf ï ZrN Ail-t-N IN ilt I ÍtÍtft LfGGET! Olt r)tt: S_n VASïTE HoU_DEN ??? ----ant. : rlNí-1 en, inteqerrrlrel , r,ri j denl<t:n aaÍt ons t.rourrle leqioen datvan OnB aanvallenrJ voetbal verlarrrrrl.[)gs í)aan zi.j ook vele uronderschonedoelpun ten z ien van : Í)aula ; Jannek e ; Ren6r: ; JeannetIe iJ acque] ine i lna iJ oke i Con _ny, (ult In strlsch. ) r,n vao Carol ien, u,ant rjaL l-reb ik qerlroorncJ en aIIes ulatIk droom kom in urert.eli jktrei rJ uit.!!! Uus rt;ran ue rlie 5-0 tritbourrlen!! !!,r
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Kees Hilkmann Bedri jf s Buro eerste
verdiep inl] ; Toestel . 215 of : 125

Beste Dames

NAAM: VOORNAAIVI:
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II'I DIENST BIJ HOLEC? ja/r'l een 0F tf IÍ!l=EENrt ? ... . J"/ neen

AFDELING: KAi4ER/GEBOUUJ:

Ik r,liI IdEL
;ïËT mee doen met de Stichtinq Damesvoetbal:tf sportblad Knudderl

BIJ 
',I 

ET REDE,'l :

VE RDE RE OP ïERKI'{ GE\I :

Deze bon afgeven of opsturen (per interne post) uaRn: KtES HILK'ÏA'{N'

Í- -----.ffit

i'tet f ijkt eroJ cJat cnze opzet: EEl't DA'lESU0ETaqLSFiliJ ter lele?enheid van het
verscfrijÀÀ van de DUtrZtÏDSTE SpCRTeLAD Kí'lrJllSE qaat lukken' lns standpunt
oÍ-rr rri j ÍiÈrr aan?emelde danres een rJanreszaalvoetbalshoL'r !g sp'Ssoiseren f ijkt
haalbaar. {aar dan mcet er op rJit moment no3 slecht's éh dame (maarneer
ma? ook, meer zielen hoe liever!) zich aanmeict en en dan Das kan er r,lorden

'levoetbalrJ in de u;eek dat Sp0RTBLqD Ki\l'JDDE , de sponser van het gebeuren'
voor rJe rluizendste maal verschi jnt (Donderda3 2A of 27 november a' s' otr

1 6.30 utrr o f 1?.1 5 uur in SportnaÍ :trlJe Fakkeltt in Í?idderkerk ) ' Vandaar deze

allerlaatste oifroeJ aan aIIe dames van Holec Slikkerveer ook aan de dames

die a1 ttneenrt hebben qeze}cJr Jroberen r'rij bij deze van 3edachten tE vErafl-
rJeren. 3ekijk onze rlÍ0(liKgor« hoe leuÈ het kan urezen bij het damesvoet-

'rri 
(àf f " oàr',res tJie neÉn hebben qezegd, laten uli i deze fotoki jkboek even

zien ). De vcI lende c1ames hebhen zich inmiddeLs a?!gemeldt: - 
t

1. larion-PIaióier (vS) ; 2. Hanny Verhoeckx' (afd.:Directie); 3' Conny van

Seineroen (àrà. rsà.ri." i;L. p.ri. Jrl- (às ju"l getrouurd! ! ! ! --af d' service) ;
t5. Henee van cer LIaaI--- 6;2*ïot-("rd. ïait"tina) ; 

'6. C':nnie AIbIqs (H';4'o ' );
7. Joke de Jon3 -Janr"n (ij.'ó:ó:)'; g. Janneke tàisiury -ïanuputty 1F'E'z' ) en

9. Jeanette Hartman - Uerhoev (geOrijfsBuro).
De voliSende dames doen niet mee (maar trle hopen clat zi j zich nog ,?"4"1!e1):
1. Jacq"ueline den Boer - van Drun eni 2. Gerda Croost'li jk; 3-' llarjan Kreuk; 4'
riJiI den Boer - van Gemerden; 5. Annette AItinq; 6' EIIen SaIacroup; ?' Llanda

Klein; B. Koos de Koeije en g. Lidia Dubbeldam.
Deze laatste qroep had een mooie team qeueest .t...
Al deze dames hadden aIs recJen om niet"móe te doen: geen tijd, qeen zin' vind
nergensopslaan etc. maar volgens ons clurven de meeste niet of omdat men

geen poot kan voetballen.....l. Dat geef juist niet het gaat enkel voot
óe lol!!! !l ! ! Lekker Iachen en 2o... r-. ttliÍ je alsnoq meedoen zeer geachte
Jacqueline;Gerda;i'larjan;Annette;r,rjiI;Karin;Inaildil;Lidii'a;Koos;lLJanda en

EIlen: VUL DAN HET CTTCfnSTAANDE B0í\ ALSr'l0G Ïí! en dan kan de DAiÏESV0ETBAL-

5H0trJ in de FEESTITEEK VAI{ Sp0RTBLAD Ki\UDDE (met op vrijdag 21 november srso
in de kantine: THE Ai4AZIi'lG STR00p!JAFELS -zi-e Sportblad f nuaOà sp,ecial-)
DI]ORGAAII ! ! !! DUIZEND ,1AAL SPORTBLAD KI\IJDDE iN dE UEEK 20 L/ M 28 NOVEMbET

,{et vriendelijk groeten Sjefd6kiep van Fc Lolaborstel;
De Parfum Girls en f c Bioetiekees STICHÏING DAIIESU0ETBAL:
ttSP0RTBLAD KÍ!UDDEtt KnuddelooE One Kees HiIkmann.

aaaa aaaaaaaaaaaaoaaa aaaao raaaaaaaaaaaaaaalaaoa""tt"'o"'



SPÍlRTBTAD [ilUIDE x Een unieke service en uitgave:
SPORTBLAD KNUDDE INFt]RíTATIE-
DIENST* Voor CPGAVT: Kees Hilkmann

kerveer ;Eerste verd. kan-
toor ( geari jf sburo ) ïEL . :
01 804 -1 3633 toestel: 21 5

NOE TWEE ! DuTZEXP ttÀiL 5Pof,r3lp ll.t rntffideraan 26;2sas BD R idder-
kerk;Te1. t 21890 of: HOLEC 51ik-A GiENItrtA

Hin t 125 of: I ***
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BEURS EIBEIHftDIB. itren beurs boorCevol nieuws voor mensen met (ver) borrwplan-
nen, doe-heí-zeLvers en hobbvisten. Van aanleq CV tot aa-n1e4 tuin; van zeJ-fnaak.
eubelen Lot zelf maakmode. EI:}ii;JHAïDIG vqn A tot Z vocr het gehele ezín de in-
p iratiebron voor beter, eomfortabeler wcnen en 1001 vri eti dsiilee
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Sekretar iaat :itichtinq Damesvoetbaltt5)3lTBLAD (,JUDDEll
Kées Hilkmann Uedri jf s Buro eerste
verdiepin';; Toestel:215 of : 125

Beste Dames

ilet is nu zo donderdas,20 Yovemberr ood een Daa.r naehtjes slapen
en dan is het zover. fn ierler geval hebben wij last 1'3n slapeloze
naehten want wij hebben al vele moeillj ke uren achter de ruq voor rle
qehele organisatie. Daqenlant, zíjn we a1 in touw om DiIIZ0,{D i4AAL SP0RT-
tsLAD r(i{U)Drl STIRRS:'iS}i0li op poten te zetten. IIet samenstellen van twee
herenLeams verqt ookveel tijC maar vooral '1e terugkeer van de Stiehtin.,
Damesvoetbal:rf Sportblad Knudde kost ons enorrn veel tijd. ZeLf s in de
weekendenlraren we volop bezig en ook sf avonds tot laat indenacht.
Maarwe zi.jn er eindelijk een beetje uit hopen we tot ieders tevreden-
heid. Iierst zijn we eniqe belanqrijke zaken versehulCigd voordat we
de samenstelling van de ploelen bekendmaken. De voorkeurstijden die
de meeste dames will.en beqinnen was om 16.30 (zeven maal);zes maal
maakte niets uit en 6én maal wilde om 17.15 uur beqinnen. Zodater
op DOTIDERDAG 20 NOVE:'{9811 &. s. om 16.)O uur \{orrit af getrapt.

UITSLAG i,iAA,,Í VA;'l PL0EG

l'c Spoon & l,life, Keesgirls; kreqen ieder twee stemmen; Fc.'Íake-ilp en
Fc Lolaborstel (toch nog) 3 stemmen; vier stemmen voor De LittelLedies,
en I'c Lipstik. Knucldeqirls;Fc LediescheefrFe Poeierdoos, De Knudde-
dots en de Showqirls kreqen a11en vij f stemmen . 'Zeven stemmen kreeg de
a1 bestaande Fe BJOETIEKEES en acht stemmen en winnaar werd:
Fe TIEPMASJIEN. Voorlopiq qaat Fe Lolaborstel dus fe TïEPMASJIEN he-
ten omdat er ook nog andere suq{esties binnen kwamen: DE T0LETISPSTERS;
DE LUKIE LEDIES ;DÈ FUI'ii{Y GIRLS ; Fc de Misse (r ) s; Fe PUII'IHOOP en DB
M0NA-T0ETJES. Vind je een deze namen nog beter dan Fc TIEPMASJIET'I
laat dit dan even schriftelijk weten aan Kees Hilkmann. Bij qeen be-
rieht handhaven we de naam van: Fc T I E P l,í A S J I E;'l !!!!!!

ONTSTAAi'I VAN DE I.IAAI,Í

Fe Tiepmasjien is trouwens dit keer niet bedacht door de Knuddeloog
maar ELLEN SALACR0UP kwam op deze zeer orgineel idee. KLASSI van deze
bedenkster en dat behoort eigenlij k beloond te worden door de Stich-
ting Damesvoetbal:rrSportblad Knudderr hoe is nog niet bekend.
Nu za1 er wel dames zijn die twijfelen aan de uitslag van deze verkie-
zing, wie daaraan twijfelt kan wat ons betreft de formulieren na qaan
kij lien en zal dan zien dat het niet toevalliq is (wat beslist wordt
gedaeht) dat Fe Tiepmasjienvan E1len het is qeworden. Van deze plaats
feliciteren -trij E11en SalacrouD voor de gewaardeerde naam die zlj heeft
bedacht' KEEPSTERS PRoBLE),ÍII{

De laatste dagen zíjn we uren beziq geweest om de nloegen samen te stellen
en getracht eniqszinds rekening te houden met de wensen van de voet-
balsters en de kleuren shirts die men bezit. Dit was niet eenvouCiq
maar zijn hopelijk naar ieders lrens eruit qekomen. I{et grootste pro-
bleem 1i{t bij het feit dat er slechts twee dames zijn die geen
bezwaar maken om in doel te staan: Joke,ie Jon{enHannv Verhoeekx.
-aRenée van der ,,iaal rnaakt qeen bezwaar maar rloet dit liever niet, de
rest willen niet oo het doel staan en het hraarom niet is ons een
raarlsel onrdat het keepen niets voor stelt. )Iu hadden we zonder pro-
blenen twee keeosters: ioke de .Ionz en ilanntr Verhoeckx, ït,aa.T helaas
viel- ilanny Yerhoeckx af omdat zti oD die bewuste daq een verladerinl
moet bi j r,ronen in 3aarn en rlaarrloor niet or) ti.j rl in lidderkerk kan wezen
wat bij zonder .jamrer is.

Z K
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Eie Andere (art
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gg=EgEEgU=gIElg (wit)
^tRenée van der ,alaaL -Dagevos 1

Conny van Gemerden (aanvoerdster) 2
Paula Put 3
Jeannette llartman - Verhoev L
Marion Plaisier 5
Janneke Laisiwy - ;,Íanuputty 6

Nog niets vernomen van: Connie
bij Fc Tieomasjien.

EC=lIEEi{Ag{IgE= ( zwart of blauw )

Joke de Jong - Jansen
ElIen Salaeroup (aanvoerdster)
Hetty Roos - v.d. Waal
Marjan Kreuk
Karin Pasuan r MoerLand
Ina Kranendonk - de Ruiter

A1blas, als zij mee doet wordt ze gevoegd

NIET BESCHIKBAAR (frelaas): i{anny Verhoeckx en lrietty den Boer. Bij elkeploeg kan nog twee dames zieh aanmelden omalsnog mee te doen..J.....
Teehnische leidlnq: eoach de Knuddeloogrsjefd6kiep: Kees rde IIilkrr;
Voorzitter Stichting Damesvoetbal:rrSportblad Knurldett : Kees Hilkmann

Voor de wedstrijd
nieuws in DUIZEIJD

van donderdaq a,.s. om 16.30
MAAL SPORTBLAD KIVUDDE.

uur versehijnt noq meer

tot dan,

Kees Hilkmann

r-

Het is te hopen dat nenée van rler ,iaa1 deze Laak op zieh wilt nemen en
tevens hebben we besloten dat in elke wedstrijrl die in de toekomstwel-
licht koriien (je weet maar noolt) er telkens een anriere keepster in het
rloel komt te staan. Dus iedereen krij gt een beurt om in doeL te staan
en heus dat is nÍet erq ook a1s je rlit totaal niet kan. liu kunnen we
net als bi.j de laatste wedstrijden van eniqe jaren qeleden, twee heren
op doel g-aan zetten (o.a.: Smeerkees) maar dit vinden L,i j niet zo qe-
sIaagd.0ók dachten wij om helemaal Eeen doelvrouwin de goal- te zetten:
dan vallen er tenmin§te vele doelpunten is leuker voor het publiek dat
graas. aanvallend voetbal wilt zi-en.... Maar als Joke en Renée dit keer
in het doel wi11en staan is dit dan voorlopiq geen probleem.

KLEUREN VAN DE SHIRTS

De meest voorkomende zíjn wit - blauw en zwart, vandaar dat een team in
het wit gaat spelen en de anclere in zwart of a1s men die kleur niet bezlt
in blauw (alshetmaar donker van kleur is en niet op wit lijkt).

SAIÍINSTELLING VAN Dg PLoEGEN



f íue e l/o
JtAenunS
Da,ncrVodbat:
t.SÈBrBl&r»

kNtrDog"
DOOR DE KNUDDELOOG.

dr zijn Lreer heel wat da mes die voor het eerst voetballen ct eze worden inde volksmond; DEBUtANTE.,I qenoemd voor hen en ancleren d ie een poSing wagenom tegen de ba1 te tra ppen in het Sportblad Knudrle tea m een paar voetbal-
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t t eerst een wed stri j ri zienenerabsoluut niets van be rijpen. fn dit qeval kunt LI -a1s U toch mee wilt pra ten -al een aardi g sukses e boeken, als u opmerkt dat de scheidsr echter .een hon-de.u1 is.,,Jant dat behoort elke sche idsrechter te zi jn. idilt U deze term (vantHonde.ul | ) gebruiken, dan moet u we1 eerst even het scoDebord raad pleqen.Staat men namelijk ruimscEootr 

"oà
rr zeg met 3 of tr-g ( het, komt niet veelvoor, maar het kan toch ) dan kunt u het bovenstaande beter verqeten. Men isdan noEal tolerant ten opziehte van de se heid sre chter. alaarsehi j n11j k ishet dan zeifs een heLe goeie (aI komt dat ook nooit voor). r{et is de bedoe-linq dat u de bal (een rond al) en de tegenstander (in dit qeval .te

o
j

gev
Danstandster) een trap geeft. wordt U een hele grote....DE U I TDR,UKKI

gen -
iVGIJN:

VIIJE SCilOP: De speler krijgt toestemmin .g om zijn tegenstandster een flinketrapíà geven. Si j een direkte vri j e seho mag zíj haar, waar dan ook trappen.Bij een indire kte vrije schoo mag zij ë een de bal hard teqen haar a anschieten.
P ALT EOF'S rSC li LÍetzelfd e als boven, alleen wordtin dit seval de eep s er on er han en qenoEen.

ACHT0RBAL: Een ba1 dieachter 1oopt, met andere woorden erg I a'nqzaam is. Dat is door oppompen meestalte verhelp €n' qLTIAL: Ander ord voor buitenbal. Deze is erg hard en pu-pi11en voetball en daarom meest a1leen met een binnenbal.
HOEKVLAG: Dezewordt gehesen a1s er een lid van het Koninkli jke Huj.s jarig ís enEj Av€D-tuele àndere bi j zondere Knudde ge beurteni s sen zoals het duiz end ste .nummer oGREN§RECHTER: Spelers, die het veld verlaten moeten aan deza douanebearnbtehun p-a§poóF1a ten zi-en. Bel gische en Z:eeuwse spelers moeten bovendien eenuitreisvlsum he bben.

SC qDtr
v lt! RBAL Yeestal

p
11

1{O

aI

voetball€rso Als ze de À S gen uiten zdrlbbeLen met de bal. Deze ti jd wordt later weer
Wordt eigenlij k a11een bi j Rus by gebruikt, maar

ekere lI. van H. i

. zijn scheidsrechters oud-
g-?f en_gaan zeJ.t eenpoosj
bi j geterd. 

KRor,ÍME BAL:
vergevorderde spelers spe-s hier bekend door geworden.
, waarbij speelsters sorns

e

1en er ook wel voetbal me e. Eenz
GEVAARLIJK SPEL:

-

een revolver of e
,tliet toeqestane spelhandel ingen
en eind hout ter hanri ne n:en . HA,,lD3: ,ríanneer speel s ter shandtastelijk worden. De dames kennen dit ook wef-ïil thuis.

BUI TEIISPEL :Dit in tegen stel1 in tot binnenspel, wat in de zeal 'rordt uitgeoef end.JatOnze vereniging doe niet aan buitenspel en is dus een binnenspelvereniging,RUST:
Gli'gAnder woord voor speelkwartier. De voetbal sters mo{en dan ter afwis-een kwertier tj e knikkeren.

OBSTRUK ti. Merkwàardi g qenoeg spreektmen niet van obstruktie al s de tegen § er onderuit wordt qehaald, maarawel a1s je gewoon stil b1i jft staan en de te genstandsterjlO EK,S CHOP : Íoor qevorderden in het voetballe n. fe doet neeen schop reeht vooruit .;eef t, maar je Ie .1t je tel enstandster in deluren d oor de ba1 in een heel ander hoek te late n verdwi j DBÍl o

teqen je op 1oopt.
t of je de baL

Z.A.K. -Zíe Andere sant

DrizenÀ Ntqnu SPoRTÈL hD l(r.rur»t»g
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,1e zaa1 ondat lre in Sporthal de lrakkel "ontle aluminium Coelóalen frebben (? )

Alleen oD het veld hebben de cioelen no'1 cunten'EEo Gï10T8: Dit slaat op

oilsje, dat na afloop in de kantine besi
sponser (Sportblad Knulde) ...... croos

eld kan worden oc kos
t!!! croost!!!! oroos

ten van de
t....hik!
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l,ladat,le samenstellinq van de oloerlen bekend werlen 3emaaktr {rote ogschudding
Uij aames die in het 'ioel werf en ?,ezet.-"trant nu blijkt dat er Seen één dame

op het doel wi1len staan. i{u zijn er vele oolossingen denkbaar: 1' Sr komt
qà"n kee.cster in het rtoe1, t aai eet soort vlieEende keep' Da.t wi1 zeqgen
dat men niet in het rloel hoeven te staan en aàt iemand de ba1 in het straf-
sehopqebiert met de hanrl mag pakken. D-e vliegende teepster mag mee voetballen
dus in de aanval naar het anàe"e rLoel.... i. In rioel komen tr"lee heren te
;;;.;-ir;1 ;ij pàttào"lijk niet zo leuk vinden) er is a1 iesrand bereidt om

het doel te rrer,i.tdigen óen tweede keeper kunnen we noq n19! vinden omdat
de kandidaten die wíi op het oog harlden, dat niet zaqen zitten'
Vandaar dat we oog nï-et'weten wít,e gaan doen met het.keepersprobleem'
heel uraarschijnliik kiezen wii voor dó vliegende keepsters omëlat dit ons

"óg-fà"t 
liikï àoï.. Z.ke.r.voor'het publiek die dan veel doelpunten kunnen

gaan zien .... lÍlt***lÉ. 'Aanvoerdster van De Parfum Girls is benoemd C0iilt\I
ÍeW GEMERDEN, endeze keuze liikt logisch omdat deze voetbalster als enige
vanaf het begin- van DE STICHTÍNG DAÍESV0ETBAL:"SP0RTBLAD KNUDDETT aI mee

d;;i. Bij Fc ÍiÉp,tlAsJf uN wordt aIs aanvoerdster benoemd door de Knudcelooq:
ELLEÀI SALACROUP dit omdat z,ii op deze naam kwam en een goede'rspreekbui'srt
fijtt te zijn die tussen de vóetbalsters en coaeh staet' De aanvoerdsters
ÉeËU"t, a1s iaak om voor de w.edstrijd de seheidsreehter en de collega aan-
voerdster een hand te qaven i;;L"ípt"ttige. werlstriic toe te wensen)' Dit
moet ook na afloop gebóuren (scheidJreehtelbeCanken) en zij maq ?1? enige
fràt"n met de arUitér. Zijn er problemen clan kan de aanvoerdster altijd over-
i"g plegen met de eoach of bestuur over al1er1ei zaken.r+***'[s Knuddeloo,g
ià"r'óigé.rt ons nerveuzer dan de clames en wii van Sportblad Knudde zijn al
ààrdig'getikt want de laatste daqen stond onze tiepqgsj ien -konstant tedraaién]..ooo. l)e geruchten qaan-dat er dames zijn-die donderdag er's' in
een Ajaxshirt'aantreden, dit'is tenstrengstg-verboden omdat onze-sponser
dit niet toelaat. *n**. Er wordt heel wat .publiek verwaeht in de Fakkel
maar er is nog voldoencle rririmte voor kennissen, vrj'en':len en familieleden'
Omdat dit dueï wordt qezien a1s een we'istrijd met een verhoogd *i?ieozaT
hei publiek voor de ,éd"trijd worrlen gecontroleerd op verboden middelen a1s:
UierLlit<kies;fietskettingen-etc.*n**. Het bestuur en de technisehe leiding
van de Stiehting Damesvoótbal: Itsportblad Knurlde" hlensen a1 hun voetbalr
sters veel plezíer en een sportieve wedstrijd. lïet is te hocen íat Inen

zonder blessures thuis komt, anCers veel sterkte toe "3ewenst!!!!x*x één tip:
bezint niet te snel, anrlers raakt rnen uitleout. Verdeel je kraehten en sehoc
uitsluitend naar,le ba]. (rij1 ie een schop l,an een teqenstander wordtniet
kwaad ) ze za\ .lit ,lan niet màt oozet, hebben geilaan maar '1oor onkunCe" " "
T0T D0,lDJR)AG om 16.30 uur in le ilakke1, zi.in er vervoerproi:lenen naar de

ioorthal (1-'.;'. .loor slechte weeromstaniiilnelen') 'le {nttridelool'heeft plaats
;enoeï in zijn Jnelkaiettje...-. nelrlt.ielan irii hen! -i'lafkees-'
P.,1.: Yerleet je de ioortuitrustinl nj-eL??'!?2?? 'let snirt.ie en le rest!!!!!!
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DONDERDAG 20 N0VEMBER a.s. vanaf half vijf in SPORTHAL:trDE FAKKELTTin
Ridderkerk rondom DE DUIZENDSTE SPORTBLAD KNUDDE een ware VOETBALFESTIJ}I.
DUIZEND MAAL SP0RTBLAD KNUDDE STERRENSH0I^I met om 16.30 uur: DE STICHIII{G
DAMESVOETBAL:fTSPORTBLAD KNUDDET! waarin de HOLEC Slikkerveer dames elkaar be-
spelen onderdenamen van DE PARFUM GIRLS en Fc TJIEPMA§IIEN. 0m 17.15uur
komen twee heren teams in aktle: Fe H.M.A. -2dat enige maanden geleden
tiSdens het HOLECSP0RTT0ERi'I00I voetbalkarnpioen werd onder leiding vande
toenmalige coach en vaste nedewerker van Sportblad Knudde z onze KNUDDEIO0G
Fc H.i,Í.A.-2 moet het gaan opnemen tegen RESTANT HOLEC qekozen door de ver-
slaqgevers van Sportblad Knudde. In dat team konden maar een beperkte aan-
tal prorninenten spelers van het E 0 V -zaaLvoetbal gekozen worden die dik-
wijls ln Sportblad Knudde hebben gestaan. Het eerste spekstakelstuk inde
EAKKEL wat ongetwijfeld veel publiek zal- gaan lokken is DE DAMESZAALVOET-
BALSHOW dat na een paar jaar van het toneel te zijn verd.wenen weer springle-
vend 1ijkt. Het bijzondere van elke dameszaalvoetbàlshow 1s dat niemancl in
doel wil1en staan en daar bedacht de Knuddeloog (aie zeer nerveus i-s) voor

k 1ij kt te zijn: de damesj
t

rn oplosslng dat zeker voor rt publiek aantrekkeli
spelen zonder keepsters maar met rrvliegende keeps ers
feld het publiek kan smullen om vele fantastisbhe doe
GIRLS is a1 een vertrouwde naam maar Fe TIEPMASJIEN i

rr zodat er ongetwij-
lpunten. DE PARFUM
s een gehele nieuwe
derr omdat de meestenaam binnen de Stlchting

danes niet meer z,agen zi
Damesvoetbal : rr Sportblad Knud

tten in de naamvan Fe LOLABORSTEL. De nieuwenaam
van Fc TIEPMASJIEN werd trouwens nlet bedacht door de Knuddeloog maar
door de zeer orginele bedenkster E11en Salacroup die gelij k daardoor aah-
voerdster werd genaakt, de andere aanvoerdster is Conny van Gemerden omdat
zij a1 1Íd is van de allereerste dameszaalvoetbalshow en dat a1s enige! M
De Knuddeloog, ook nu weer de coach, betreurt het dai Hanny Verhoeckx helaas
ls verhinderd want deze ster had een zeer belangrlj ke schakel kunnen ziin
voorde p1oeg. De ParfumGirls lijkt op papier sterker dan Fc Tiepmasji-en,
als dat zo is dan wordt in leder geval bij een van de volgende duels de
ploegen herzien, aldusde Knuddeloog. Dieeerst nog noet zien dat Fc Parfum
Girls echt sterker i-s. . . . . e ien er alsvolgt uit:
DE PARFUM GIRLS (in wit):
René6 van der Waal - Daqevos
Conny van Gemerden (aan
Paula Put - Eehter
Jeanette Hartman - Verhoev
Marion Plaisier
.Ianneke Laisiwy - Manuputty

m uur de HOLEC KAM 0EN die

Ie TIEPMASJIEN (in zwart of
blauw)

Joke de Jong - Jansen
E11en Salacioup (aanvoerdster)
Hetty Roos - v.d. Waal
Marjan Kreuk
Karin Pasman - Moerland
fna Kranendonk - de Rulter

a

voerdster)

a versum o er e gs on van

; Peter Salacroupi van Duyvenbode;Kees Vinqerling.
n plaats vacant. WIJZIGING V00RBEHOUDEI\I !! !

e
Knuddeloog en d
tr'c HMA-2 met een
inspraak van de
Fc Ï.M.A. -2 z (

ie nu de grote afwezige zal- zijn (te druk met ztr. dames)
nieuweling in de ploeg voor de vertrokken Rademakers met

spelers werd John v/d Hoek aangetrokken. DE SAMEI{STELLINGEi'i:
Kieuw: l{it): Johnv/d Hoek; ltlimvan Bruggen;Janv/d Tuin;
jaak Birahy; Cees van Die ;' Arnold Valkhof.enPiet fpskamp.
Kleur: liefst blauw): Rob Jelderda; Sjef Ipskamp; Piet-van

S
RESTANT HOLEC (
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HAL L

0mdat in de vorige rrredstrijd dede oloegen voor vanmiddag Ëi3na
, DE pARFUÍvl GIRLS (Btaur^r)

Renée van der lrlaal
Carolien van den Bero
Sandra put
Tilly van der Boom
Jeannette Hartman@

0 "'

uitslag
net zo toen:

(0ranje ) '

a

tlslechtsff 5-4 uas zijn desamengesteld als
Fc L0LAB0RSTEL

1

2 Donny nd en
3
4

Jacqueline van DrunenKarin lYloerland
Ria Visser
@)

5

* Paula Put komt iets later, doet mee als dat nodiq is! ! !f\,Itï AAN|TIFZïG: Tna KranenrJonk
uri j uensen haar veel sterkte

6

(rlurft
toe !!!)

niet i.v.b. met
; Joke Jansen (

kxamen autori jden
pas ziek geu,ee*st).

+-+++++ NIEULJS +++++ NIEUTLJS +++++ NIEUtT,S ++++++ NIEUUIS +++++ NIEUtTJS ++++u0p 5 December j.l. is bij Conny:r.!,Gèmerden Sint en piet extraolanqsqeu_reest in het RCskantoorgeUour,rí je Vt À o, een supri se af te eEVEn. *.0mdat' Sint en piet van de-Real perfum-Girls en Athletico Lolaborstelhoorde dat Cotly eniqe ,reteÀ-g"rEiàn""n""" arm bi;;;Ieroe in een voet_bal uredstri jd bi j naaí ,"."nigi;;.óiï"L'i"nt. *. Daa" i. zi j een zeer be_trouubare keepsfer.*. govenOíen-rrrà-ii: door Sint-en piet gehuldiqdomdat.zij ook vanaf het begin van Oe i-lI"ntin9 ó"Àu.roetbal:,,SportbI.Knudde" 1id is en er na óài"ïi;;'/rii B.;;; (3ïi j"r"Ë=te rrredstrijdenspeelde met lief st 27 rrredstri jd;í if f ;ï Íïeer hierover in een ExTfiAKERSTN00DEDITIE Sp0RTBLAD KNUöDE dat-or", 
"lig"_dagen verschijnt uit_sluitend voor de voetballende oarest ! i. ïn oaÍ ExiËÀ KERSTN00D_EDITiEvan SP0RïBLAD KNUDDE verder aandacht aàn de gespeelJe rrredstrijden plusinformati€. *. Í.ten kan ook hi""roo" u";; inzeíden! ! it. Helaas uérschijnter no! altijd geen orgineelnummer ,"À-ópOnTBLAD KNUDDE, maar tooh heb-ben ure de hoop dat in"l gg4 Sp0RTBLAO XTVUOOE ure.er gaat verschi jnen. r.0mdat; de qrote geldschieter van dat bIad, prEsiOeni_Oirekteur varr pers-buro:nKeessie KÀudde Hiik, de r,eer C:-HiÍtr"nn,-a;;h-van plan is om eentueedehands offsettmacnine aan te schaff"1..o. Dit op speciaal verzoek vande overgebleven abonneei.i. spo"tblaJxnudde neàrt-!oà. de reorganisatiebij smit-stikkerveer .;i; r/i-;;;Ë ;ilonn""s vertoren...*.ryren onder-zoekt nu nog of 5p. Kn. zonder scnrir.uà."n0" verli;;;n kan btijven draa_ien.*rr***- Zeven dames Uillen beslist,om hatf vijf voetballen omdatdaarvan de meeste sfavorlds andere trainingsaktivilËit"n hebben.*.Tr,ree àames rrril l eÀ ;r:k;;';; over vi jf aantreden door hun rrrerkzaamhedenbij Smit SlikkerveBf,.*.-ir"" dame="r"àt t het niet uil....*. Dus blijvenu,e om half vi jf voetbatlen, -het is .i;t'"nJ""=,I.- ,iJ "nop"n 

dat iedereendie tijd op eén of andere li"i:I ylij-t.n maken. Kan dit niet dan hebbenui j daar begrip voor. *. - -T0T 
VANfitIDDÀG ! ! ! I **** _.

? Knuddeloog '

Ome Kees

/*o Sa/^
2t k*,^

.T/& /^,/r, %^/ot ,' 2
,r*/dr' 2-Z e"rrg W/,,/"

-



Geachte dames van Holec Smit Slikkerveer

At ruim drie jaar rrvoetballentrer enkele dames van Holec
Smit Slikkerveer gezellig tegen elkaar dankzij de oprichter
en sponser SP0RTBLAD KNUDDE (een u,aardeloos blad uaar jebe-
slist abonnee op moet uorden!!). Tulee teams bezit de SIicnting
Damesvoetbal Sportblad Knudde uraaronder Fc L0LABURSTELS EN DE
PARFUffi GIRLS va1len. " Vele voetbalsters hebben het reuze
naar dtr zin, dat blijk namelijk,u,eetr bij.elke rrredstrijd, dan
ulordt er door de dames urat af gelachen ! Nu rrril de Stichting
Damesvoetbal "§portblad Knudde proberen om nog meer dames van
HoIe Smit Slikkerveer u,arm te kri jg'en voor t t damesvoetbal.

,Oaarom krijg al die dames die niet bij ons voetballen deze
oproep om ook gezellig tegen een balletje te trappen bij Fc
Lolaborstel of de Parfum Girls. Nou zat. je rrrel reageren van:
fqij niet qezíen, ik kan niet voetballen of ik- heb nog nooit
gevoetbald. Nour u?t geef dat!!! 0nze eisen zijn niet hoog
omdat ulij het damesvoetbal hebben opgericht Iouter alleen
voor de lol en om binnen Ho1ec Smit Slikkerveer tussen de dames
een gezellige band te creËren van verschillende afdelingen en
dat door tt damesvoetbal aI aardig is gelukt. f11 de toekomst
rrlordt er niet alleen gevoetbald maar vast ook ulel een paar
gezellige avonden georganiseerd. lJij vraqen daarom aan je om
een anturoord terug te sturen dat je best bereid bent om bij
de Stichting Damesvoetbal Sportblad Knudde een balletje te
trappEo. . . .
Vul dan ook de.hqn in.die je,moet "qpsturen.naaf,,onze secreta-
riaat.0m 1id te uorden van de Stichting Damesvoetbal rtSport-
btad Knuddetr urord je automatisch lid van de E(lectro) O(ntspan-
ning) V(erenlglng) afd.voetbalr"uat i"nhoud'dàt'je per maand à6n
gulden armer rrlord omdat dit contributiegeld van je loon rrlordt

. afgeheuden dqor de afdeling SalarisadministratiE.... Van de
sponser SportbIAd Knudde krijq je inbruikleen een ï-shirt van
Spor.tblad,Knudde voor sportschoenen "en,sportbroekje moet je
zeLf voor zorgen. Van de Stichting Damesvoetbal frsportblad
Knudderr zijn de volqende dames lid: : : r: *

Carolien van den Berg; Eline van Die; Jacqueline van Drunen
_Jannet Dijksmani Conny en lril van Gemerden; Elly Kanters;

Heleen vander Laan; Janneke Ívlanuputty; '- inè. de Ruiter iJeannette Verhoev; Ria Visser; Joke Vroeqh; Ren6e van der
ulaaI en Jolanda lÍaas.CoKe Jc.n56"l , KsCríMser\a,nd, B*ULS \ltrrb\o-.
IIJORD DAAROIYI OOK LID VUL DE BON IN EN STUUR DEZE DAN IN-! !!!
p o sr rrlord ook abonnee op SP0RTBLAD KNUDDE vuI daarvoor ook
de bon in. De rrledstrijdverslagen tussen Fc Lolaborstel en
de Parfum Girls met andere dolle dulaze dingen zoals velepaginars enorm veel uaardeloze humor LEES jf IN HET ENIGE
IdAARDELOZE BLAD DAT ONRE6ELIYIAÏIG VERSCHÏJNTI SPORTBLAD KNUDDE.

-wlet vriendelijk groeten namens het bestuur:
Knuddeloog 0me Kees.-

-'z



\
OOR OPGAV DAiYIE SV.OETBAL I'SPI]RTBLAD KNUDDE''E

JA ik uil (naam + voornaam)..... o. o r... o o..... o. o...o. o.....o.....

fid urorden van de Stichting Damesvoetbal ItSportblad Knudderr en

urordt daarmee automatisch fid van de E 0 V afd. voetbal.

0ndergetekende is dan ook bereid om plusminus éÉn gulden contri-

butie te batalen aan de E(lectro) O(ontspanning) U(ereniqinq) Os

afdeling voetbal.

NAAÍYI: o,.............. o o o.......... . V0BRNAAÍI: o......... t,.. o....

PERSN0NEELSNUíIÍY|ER (penninqnummer) :........... o.o....

AFDELING: ETAGE/CTAOUU:

HANDTEKENING:

VOOR OPGAVE ABONNEITE NT SPORTB KNUDDE:

BON V

LADBON

Ja ik ulil tevens abonnee urorden op,

Knudde en betaal voor tien nummers

voor de SportbIad Knudde Fonds).

ulaardeloze Sportblad

gulden ( of meer, vril je 9if t

het
U,5P

fl{

NAAIYI:
o a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a l a a a a a a a a a a aa a o a

ADRES:

-_Ta 

o o a a o a a t a a a o a a a a a a a a a a a a a a a t a a a t a a r a a

AFDELING/CEBOUIIJ:

HANDTEKENING:

Voordat ik beslis om abonnee

eerst een gratis proefnummer
NAAwII

te uorden op Sportblad Knudde rrlit ik
lez en.

BON VOOR EEN PROENNUMMER SPORTBLAD KNUDDE

AFDELÏNG:

DIT GEHEEL KAN tvlEN 0PSïUREN (per interne post) runRR:

STICHÏING DAMESVOETBAL TISPORTBLAD KNUDDEII

Teken Centrale (Kees Hilkmann).

lrJ00tPL4ATS (pIus _postcode) :
o a a o aa aa aa o aa a a a a a a a a t a o a a a a a a

- -



25ste \íVedst
a.

rl
Stichtinq i-lamesvoet
Secretariaat: Kees
toestel: 1 91 of de
Te}. :01 804 - 21 8g
Carolien v/d Be

bal: ttSP0RTBLAD KNUDDETf

Hilkmann Tekencentrale ;
ivlerodelaan 26 Ridderkerk

0. Bij Geen Gehoor:
.ó toéstel: I (nu op vak. )

0p donderdag
aIleen omdat

elf van de

S 1i kkerveer
25st e rrledstr

1 1 \Jouember a.s. is een heel bijzondere dag, niet

men in het zuiden en oosten van ons land dan de

elfde viert, maar omdat de dames van Holec Smit

dankzij sponser en oprichter SP0RTBLAD KNUDDT hun

d sinds het bestaan van de Stichtinq Damesvoetbal:
trsportblad Knuddett spelen in Sporthal:ttDe Fakkelrr ! ! ! ! !

Trai ner / Coach/ leider/oprichter/ joker/etc. Knuddel ooq 0me K ees

heef t -a1s enige- a1le 25rrledstrijden meegemaakL'Z 'n assistent-
coach Piet de Haan 22 maal en de huidige aanvoerdster en fid van

de speelstersraad, Caroli en u/ d Berg a1s recordhoudst'er van 23

maa1. Vanaf de atlereerste uedstrijd is Carolien v/d Berg met

Conny van Gemerden en Ria de Visser de enige overqebleven voetbal-
sters van het eerste uur: InaKaptein-Rietveld; Aria de Jong -.de.Waard;
C";à; Crooswijk;Trudy Verhoef-v.d. Wulp; Wanda Boon-Verwey;Mimi
Bakker-Humme1";Jolandà van t t zelfde-Waas;ltri1 den Boer-van Gemerden;
Annemarie den Óud.en-Molenaar;Ïna Kooima:,-l'Íastenbroek;Jannet Dijksman
Verder zagmen verdwijnen (1ater ) : Yvonne van Putten-Scholtens;
Wanda de fuiter-KleinïE1ine van Die (door In blessure);Roos Langen;
Ingrid Huisman;Wineke den Toom;Heleen v/a Uaterd- vf d Laan;Janny van
aei Wijngaart;Joke Vroegh en vele anderen.
De votleiae dames zijt iog we1 lid van de-stichting,Damesvoetbal:
rrÀportËtad Knudderr : i"nn"É" ivlanuput Ly ipaula Put i Renée van der tdaaL;

Conny van Gemerden;1na de Ruiter;Jeannette Hartman;E lIy PoI;J oke
Jansen; Karin fioerland;Jacqueline van Drunen; Carolien v / d Berg en

Ria Visser. DAÍIES UJAAR UJIJ TR0TS 0P ZIJN !!!!
Inmiddels hebben urii voor 0onderdag 11 flovr 3.S. een uitnodiging
ontvangen van DE TRIÍYIGIRLS SV SLIKKERVEER, maar of dit doorgaat Iigt
aan heÍ aantal dames die via het onderstaande bon zich opgeeft'
ài j een maximale aantal dames ( 12) tunnen u'e beter deze f eesturedstr'
tegen elkaar sóefen, maar is dat aantal minder (b.v.!9of 10) aan is
heI beste om tegen DE TRIÍvlGIRLS SV SLIKKERVEER te spelen'
VUL DAAROIYI OE OIíOERSTAANDE BON ZO SPOEDIG MOGELIJK IN EN STUUR DEZE

íYIET DE GROt]TSTE SPOED OP AAN HET BEKENDE ADRE 5 !

Ik doe op DONDERDAG 1 1

LJE L-F-: mee in SP0RTHALnret
NAATVI:

Bij niet . reden:

OPiÏERKINGEN:

N0UEtvlBER a.s. om 1 6.30 uur met de 25ste uredstr.

DE FAKKEL IN Ridderkerk.

Beste Damest
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HOLEC l+t
machi nes & systemengroep

Stichting Damesvoetbal :

''SPORTBLAD KNUDDEI'.
Secretariaat: Kees Hilkman
Tek. Centr. toestel 191
b.g.g. toestel 189
(Carolien v.d. Berg) Ridderkerk, 06 0+-Í82

HALLO DAMES.

Donderdag a.s. wordt er gevoetbald tegen een trimploegie
dames van VV Slikkerveer(die dus ook niet kunnen voet6allen)
in Sporthal (»n f'affEl), Aanvang 17.15 uur- Tijdig aanwezlg ztjn.
De samenstelling van FC Sportblad KNUDDE is a1s volgt:1 Conny v. Gemerden
2 ïna de Ruiter
3 Joke Jansen
4 Karin Moerland (debuut)
5 E11y Kanters (aanvoerdster)
6 Renee v.d. Waal
7 Janneke Manuputty
B Jacqueline v. Drunen
9 Paula Put ???????

Afvalsters: Carolien v.d. Be
Jolanda Waas (al

GELIEVE ALLE SP.KN.-SH]RTS MEENEMEN DIE JE BEZIT.

Bi-nnenkort (na Pasen) verschijnt het eerst komende DUBBEL-
nurnmer van SPORTBLAD KNUDDE.
Met onder meer:
t Uitslag verkiezingen meest waardelose figuren van 1 981t Wint Carolien v.{. BergT (volgens het Nipo marketing onderzoek)

de lucifertrofeeÍ
* Fc Bjoetikees (dames) dét<tasseren Fc Weiziging (heren)

tweemaal-: 2-2 en 6=2.
* Fc Weiziging dient klacht in bij de Commissie voor de

rechten van de mens.
* Plet de Haan voor vijf minuten GEGIJZELD.

Tot donderdag of bij het
eerst komende nunmer van
SPORTBLAD KNUDDE.

Namens Kees de Hilk
Seeretaresse E11y Kanters.

DO De vbtlenOe datars z:-jn al bekend voor het DAMESvoetbal
en dat is 6 mei en 3 juni.

rB . (voor de eerste maal na 1 ! wedstrijden)
wééér) ; Jeannette Hartmann.

a
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ë
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Groetj es .
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a

.a'.



rË lilF0luilf IE-D tEil§T*
SPÍ|NTBIAD KilUME A. U '8. dezc nededeltng,

op.de llkatieborden
e

Pubrt I,4. .

UitSave van 1r- - jaar TEIISRUR;: rKeessie Knuddef
toestel:215 b.q,q. : g -Telefonistes;0F:De wler

(C.Hilknann, 1 ste verrJ. kantoöí;
odel aan 26 ; Ridderkerk ;TEL : 21 890.)

I

I

** feri'tnudcte-téam'v an heren u,on ternaurrernood van de schoonnóóËn-vàn?ei
Sti chting Damesvoetbral: rrsp ortblad Knuddetr met slechts 4-3. Voor de danres

scoorden Conny v/d Linden driemaal! ! ! x. In een zeer amusante duel' uon

de 5k i.d boys met 11-3 van Fc trJeiziging die ue1 enige fraaie treffers
produce ercl e van Adri e van Reeuuli' jk . x. In een spannen de treffen uron Fc

EL CA op ni eurr.r van een concurent, nu Fc Bemetel . Al ha d een gelijkspel
de juiste uitslag zijn q eu,eest:5-4.x. In een zeer slechte uJe dstri j d clat
het aanki j ken ni et uaard uras, uron De Verhoevenboys met 1-0 tegen F c

UikkeI . De uredstrijd eindiqde 'zoaIs het vrijurel altijd gaat tussen de-
ze tulee ploegeni zeer rommelig r geen resp ect voor elkaar etc. e tïlEt een
uitsluiting van Gerrit Rijsdijk met nog slechts 1 I seconden te sPeIen...
x. Donderdaq a.s. al kan Fc AoPieraat bij een q eI ij kspel tegen F c Bemetel
kamoioen u.rordent is dan niet meer in te halen door concurent Fc Herst.el
di e een ueek later (22mrt) De Dkidboys ontmoBt.*., UI TSLAGEN :

Fc BJ0ETIEKEES (dames) Fc PUINH0CP (heren ) S-a;I- DE SKMBÏ.YS-Fc I,TJETTIG.

rÍ{
Ët2
a

Í\,

B€
€ÍtlàdP
í

Í
I

I

ING 11-3;Fc ELCA - Fc BEíYltTEL 5-4 en DE VERH0EVE t\ 0YS - Fc U,lKKEL 1-0. r.
l€t

.(è.\l .

EI}IE tI
DSlShllT o.* =,,i",, =r .,

,rTr.r, nitolY &FkA!5"
aanva1163

kaarten a

4,ll.

2O.OO uur kantine
Í ir5O

€

E 0 v rr''x 69 A G E N D A +++++ E 0 v l| 69 A+ EN ++++

1

2
a
-)
4
5
6
?
B

I
0
1

F

F
F

F

F

F

D

D

F

F

c
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c
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BEii'IEïEL
POTLOOD
KANTOOR
ELCA
VTV
UJIKKEL
VERHOEVENBOYS

I
I
I
I
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I
3

-o

I
I
I

1

1

0
3
3
2
A

6
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B

I

0
1

3
0
1

A

1

1

1

0
0

B

7
6
5
5
3
4

2
2
1

D

2
3
3
AU

?
B
g

13
13
16
1B

90-2?
61 -27
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:191 b. .!g-Carolienv d Ber OF:D odelaan 26 Ridd

IN HET KOR ame s vo etbal: Het duel tussen
Smit Slikkerveer uras in de sl.otfase een
atie.De Trimgirl s kreeg een pak sIaag:2-1
rg en J eannette Hartman - Írr .Fc HERSTEL 'rn vierde uredstri jd a1 qing het di t kaer
ENB0YS: 3-2. ***.Fc KANT00R is met Fc Hert'
noq ongeslagen zij n, al heeft Fc Kantoor
( teq en de Verhoeven boys ) nu u,on Fc Kantoor

0TL00D: 3-2 en bfij ft daarmee Fc Herstel
m niet opdagen teg en Fc APPIERAAT, zodat
slechtstr met 5-0 trlint. lrjaarom Iiet niemand
igheid r,reten ??? Ploeg en die op de aller.
e benen kan brengen mo et dit zo spoedig
ij dleidinq ( oe Heer L.P. Plaisier TD kamer
ep : tr97 ) zodat niemand d aar de dupe van
er onsportief om zo maar ureq te bI i jven

DE TRIMGIRLS ervea
en

rr,are slagvel
doelpunten v
de huidiqe k
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S'P O R ï 3 L A D K N U D D E

Persburo:nKees de Knudde Hilkrl
C.Hilkmanni de ívlerodelaan 26
2 985 BD Ri dderkerk; te1 :01 804 - 2ï 890

(íIUDDELOOG
XEES Hll-t,lAnil

Hoffiakteur
S9OAÍ&-AD XNUOOE

TRIMGIRLS SV SLTKKERVEER IN SLOTFASE ONDERUIT ! ! !

Letterlijk en figuurlijk ging de TRImGIRLS onderuit in de

slotfase tegen Fc BJDETIEKEES (Smit Slikkerveer), uant in de

laatste rninuten sloeq pas de vlam in de fakkel.
Tussen tuJee dames kuam 3en klein opstootje door rn onschul-
diqe spelmomentrdaardoorurerd het spektakel voor tt pi-rblieknog

aantrekkelijker. 1n deze thriller kuram nog een dramatische
climax voor de Trimgirls omdat Fc Bjoetiekees de r'',linnende goal

maakLe. Zodat de einduitslag 2-1 tr-rerd voor Fc B joetiekees nadat

Ce ïrimgirls noq een voorsprong had van 1-0 door tn uitstekend
cl oelpunt van o. o.......... '. (naam bi j ons ontrekend, misschien

kan je er achter komen rrlie I t ,las ) de doelpunten van Fc 3 joetie-
kees trlercJ en gemaakt door Carolien v / a Berr-l en J eannette Hartman

In Ceze sensationele uredstrijd 'ras een qelijkspel qezien het spel-
beel d de jui ste ui tslag qeueest.

)

o



Stichting Damesvoetbal: -SPORÍBLAD KNUDDE
Secretariaat: Kees Hilkmann (fet. Centr. )

toestel: 191 of de ÍÏerodelaan 26 tel:01804-21890
Bij Geen Gehoor: Carolien u/a Berg toestel: I

Ridderkerk 1 December 1982

Na het tumultueuze ontmoetinq tegen de Trimgirls op donderdag

11 november j.I. staat voor DONDERDAG 12 DECEMBER ?'s' om 16'30

uur DE volgende uredstri jd op het programma (Oe laaÈste van 1982)

Er rrrordt in ieder geval tegen elkaar gespeeld dgormiddel

van loting. 0ver de 25ste uledstri jd' die tegen de Trirngirls uerd

gespeeld, staat uitvoerig in het komende nummer van SP0RTBLAD

KNUDDE (aat uaarschijnlijk NIET met kerstmis verschijnt maar in

de' eerste rrreek van Januari 1 983 ) í

0mdat er heel u,aarschijnlijk niet meer tegen de Trimqirls
uordt gespeeld zoeken rrij andere teams die op tn donderdag om

16.30uurrrliIIen voetballen tegen ons (fc Bjoetiekees)'
UJeet je een tegenstander(=) die belanqstelling hebben om hun

krachten tegen ons te meten, meldt dit dan bij:
*rr Hoofdbestuurslid Stichting Damesvoetbal :ttSportblad Knudder

(c Hilkmann)

N I EUlrlS + + + +N I E UU,S + + + +N I E UbJ S + + + + +N I E UIrJS + + + + +N I E UtrJS + + + +N I E UttJS + + + + + + +

*x***Knuddeloog Qme
geroepen naar aanlei
J .ÍYl . en een speel ster
veroordeeld omdat hi
geen discipline heef
eerst komende nummer
rrrordt BettY Vlasblom
in ieder qeval hoPen
dogn.r....
VUL HET ONDERSTAANDE BON IN EN DOE HET UANDAAG NOG OP DE POST

OF GEEF HET AF AAN KEES HILKMANN

Ik doe op DONDERDAG 12 DECEÍY|BER 8's' om 16'30uur in Sporthal:

de Fakker ii:=- mee.

Bij niet reden:

NAAÍVI:

6eachte Dames'

Kees is door de tuchtkommissie op I t matje
ding van het klappende klap-incident tussen
,r"í d" Tri m9i rI s. Hi j i s door de tuc htkommi ssi e
j de verantr,roordelijke mal die in Zrnploeg
[ óàO.""ht.lïeer hieiover I kan je lezen in het
,àn Sportblad Knudde.****. Heel misschien

, lid van de Stichting Damesvoetbal:ttSp'Kn'rr
rrri j dat de oudmederrreikster van HoIec mee r'riIt

OPMERKINGEN:



SPORTBLAD KNUDDE OP DE PERSDAG VA.N,DE PRESENTAÏIE DAMESSELEKTIE

NIEUU.l SEIZOEN 1 9E1 -82

bedoeren de veranrïli,à!rïï*3"ïl; ::'i:i l:;t:";:=ï:3?;:ïïil;..*
looq 0me Kees. [!ellicht rrleet U nog de enorme moeilijkheden aan het
eind van het vorig seizoenrtoen hij dreigde te zulIen opstappen na
onenigheden met "n*ele voetbalsters van de Parfum Girls (CaroIien
v/A Berg -zij vooral -; Jolanda Uaas en Janneke wlanuputty. Dit drie-
tal zaL nog uit moeten kijken omdaL zij een vooruaardelijkeschorsing
van é6n trredstri jd kregen aIs dit bij de eerste trrlee rrredstrijden dit
zich opnieurrr voordoen. V.an deze schorsingrrlaarschutrling is al éÉn uled-
strijd achter de rugrdus dienen zíj bij de competitiestart op 10 sept.
?.s. alsnog rustig te gedraqen anders volgt er een schorsing van één
uledstrijd. Inmiddels is Knuddeloog 0me Kees na eníge ueken spoDrloos
te zijn geureest met zijn u,erkzaamheden bij de Stichting Eamesvoetbalrrsportblad Knudderr u,eer begonnen en is volgens hem te verstandhouding
met het boveïígenoemde drieta'I ueer uitstekend en: het zaI niet'aan
hem liqgen om het zo te laten. Het betuur van de Stichting Damesvoet-
bal eist dat ook van dit drietal omdat iedereen met elkaar moetblij-
ven uerken in dit nieurrle en pril1e seizoen. Plannen zijn er zat voor
het nieurrle seizoen, zo komt er binnenkort een speelstersraadvergadering
(aata nog onbekend omdat de persmedia dit niet mag ureten) r,raar zij met
.h"t voltallige bestuur van de Stichting Dame,svoetbal rf sportblad Knudderf
Knuddelooq 0me Kees en de dam'es de gerezen g'eschillen moe.ten oplossen.
Zo uril het bestuur nog altijd naast Knuddeloog 0me Kees ee'n tuleede assi-
stent-coach aantrekk'enrdie de zuare vermoeiende taak. van Knuddeloog
Ome Kees moet gaan verlichten omdat deze druk bezette man ook volop
verplichtingen heef t met Sportblad Knudde ( z I n ure.rkgever ) "n advi ezen
voor het Belgische Fc Zottegèm u,aar hij noq altijd populair is. wlet
Piet de Haan (4" andere assistent) nebben de dames geen moeitermaar
het bestuur had ook aIs assitent aan urillen trekken Gerard Elkhuizen,
die dan de Parfum Girls moet gaan leiden.[Ylaar de voetbalsters van de
Parfum GirIs voelen daar n'iets voor en dreige.n zeLfs te zullen opstap-
pen als die G.Elkhuizen komt.Gelijk aanleidingen van het bestuur om de
dames dan te eisen dat zij aIlen dan r,re1 achter Knuddeloog Ome Kees
moeten dienen te staan. Toch zit het bestuur met Gerard Elkhuizen
IeIijk in dl.r maag omdat men geheel rond uas met die duraas figuur.
0pmerkelijk is dat Knuddeloog Ome Kees achter zijn dames staat en het
bestuur in de hete zomer had gezegd:trSchep geen slechte rrrerkklimaat
binnnen de ploeg en zeq tegen die Elkhuizen dat'i.e niet welkom is.rr
De positie van Knuddelóog Óme Kees is daarmee rrrel versterkt r urant de
verurachtingen zijn dat de dames van de Parfum GirIs aehter hem gaan
staan om een komst van Elkhuizen te voorkomen.Dan zal er geen konflik-
ten meer moeten komen van de kant van de speelsterslsnders is Knudde-
loog Ome Kees rrrel zo vertrokken en komt Gerard Elkhuizen aIs nog !!!
Het anturoofd liqt dan ook bij de dames van de Parfum GirIs:

wlet zrn allen Knuddeloog Ome Kees te steuneà of ueer net,alsaan
het eind van het vorig sei zoen hem u,eer hevig kuretsen met de oa-
delige gevolgen.

Aanvoerdster Ulil van Gemerden krijqt een moeilijke taak om de altijd
op I n reI uitzi jnde speelsters Carolien v/ a Berg en Jolanda liJaas tot
de orde te roepen...opr-r zich rustig te houden tenopzichte van Knudde-
loog Ome Kees t, ,

-Z.A.K. (Li" Andere Kant)-



r

En Fc LolaborsteL dan????? Dat is duidelijk die laten Knuddeloog
Ome Kees nimmer vallenr dat is vooral de laatste uleken rrrel geblekenl
toen Knuddeloog 0me Kees door de Parfum Girls rrrerd getreiterdr uit
de mond van aanvoerdster EIly Kanters.
Het'nieuu,e seizoen ulordt geopend op 10 September àos. rbi j de selek-
ties (nog?? ) geen nieurrle gezichten, dus ziet het erzo uit:
NAAtï CLUB: De PARFUffi GIRLS 0PGERICHT: 6 aprit 1978 13.33uur
Clubkleuren: Blaurrl STADï 0N : Sporthal :tf de Fakkeltr
Capaciteit Stadion: plaats genoeg ! ! !
Adress Stichting Damesvoetbal ttsportblad Knuddetr

de ívlerodelaan 2 6 ; 2 985 BD Ri dder kerk
ENTREEPRIJZEN: nos qratis! ! !

U00RZITTER: C.HiIkmann SP0NSER; SP0RTBLAD KNUDDE

ï;:ffi:l':::3[l'*':;'[:ï:";oE,.:'i::" sield6kiepiKees Hilkmann'
A ss i stent -coaeh : ( mog'e li jk ) Ger ard E lkhui z en
K0NTRAKS'PEELSTERS: Conny van GemerdeniJolanda Uaas;ttJiI van Gemerden
(aanvoerdster) ;Jeannette Verhoev;Carolien u/ a Berg;Jacqueline van
Drunen i Janneke wlanuputty en Joke Vroegh.
NIEUT'JE K0NTRAKTEN I Geen VERTR0KKEN: Niemand.
NAAl'4 CLUB: Fc L0LABORSTEL 0PGERICHT;6 april 1978 om13.31uur
Clubkleuren: 0ranje Sp0NSER: Sp0RTBLAD KNUDDE
STADI0N: .5porthal:rtDe Fakkelrr Ridderkerk.
Capaciteit stadion: plaats genoeg. ENTREEPRIJZEN: Graaaaatis.
Adres: Stichting Damesvoetbal frSportblad Knudderr

de Meroijelaan 26;2985 BD Ridderkerk.
Voorzitter: C Hilkmann SJEFd6kiep:Kees Hitrkmann[Ianaqer: Keestrde Hilkrr
Trai ner / coach : Knuddeloog 0me Kees.
Assistent-coach: Piet de Haan
KONTRAKTSPELERS: Elly Kanters (aanvoerdster);Renée van der uaal;
tÍanda de Ruiter;Heleen v/A Laan;EIine van Dieitrlineke den Toomi
Joke Jansen;Ina de Ruiter;Ria Visser.
NIEUITE K0NTRAKTEN: Joke Jansen (nCV) en fna de Ruiter (RCU).
UERTR0KKEN: Jannet Dijksman (gestopt) en Janny van der trlijngaart
( gestopt ) .

Het keepstersprobleem rrrordt intern opgelost.
x**Nog altijd streeft de Stichtinq Damesvoetbal rsportblad Knuddertnaar een derde teamrulat het damesvoetbal aantrekkelijker maakt omeen onderlinge kompetitie te houden.Een derde team i; nog altijdondenkbaar omdat za nu en dan voetbalsters afvallen.De SIichtiïgDamesvo'etbal ItSpJKn.rf gaat proberen om de oud-voetbalsters ueeryal, te krtjq?l,zeg9en zij tj"t dan is er een derde team denkÉàar.0ok_speuren zij nog aftijà naar nieuure voetbalstersrmaar dat isniet eenvoudig. Zijn er dames die zich aan uillen melden??? Kunnen,ij in verbinàin9 IteIIen met: Kees Hilkmann toestel:191 b.q.q..241of 9i: een van de voetbalsters die onder contract staan Gí;te;;)of:Piet de Haan. '

'r. rf,uDDËr.Àa - Kggs Dulaasma-.. *ÈBï?,i[%BE \c

Hooldrró&trri -
gposnuir-r,iiÉa

I



SPORTBLAD
SE.IZOENOVERZI CHT 5TI CHTING

KNUDDE EXTRA

DAMESVOE,ÏBAL : I'SPORTBLAD KNUDDEI' 1 982-83

In h.et kort hFt seizoen 82-83 de bijzonderheden in de tien rrredstrijden:
a

23ste ueds@
Doelpunten PuttY.

Do elp un ten
en Richard

2Aste uledst l. tsla
van anne anuputty 2x t oke Jansen;P aula Put;El1y'Po1 en

o eg dames urarpn ) .Visser (Oie meespeelde omdat er niet gen

te rrledstri dFc BJBETI EKEES - tYl RL5 V SLIKKERVEER

2 6ste uledstri d uitsla :3-1
Doelpunten uan Joke Jansen;Janneke lrlanuputty;Carolieh v/d Berg eo Ri-
card Visser. '

cordhoudstet aantal
re aanvoerdster

UÏ TSL AG: O-3

Uitstag 2-1 rrraarbij Janneke Ianuputty en Dien Heinsman van de Trimgirls
met elkaar aan de stok kregen dat het publiek met volle genot smulde....
Doelpunten van Jeannette Hàrtman en Carolien v/O Berg brachten ons de
urelverdiende zege in deze historische uedstrijd.

2'7ste uledstrijd

Met als gastspeelsters bij de oude gediende van de P.arfum Girls tÏlimi
Bakker en Jolanda van tt.Zelfde. De overige uaren h;J-aas verhinderd.
Goals van Ívlimi Bakker; Sandra en Paula Put in een zeer aantrekkel.i jke
rrredstri j d dat een enorÍte dramatische slot had omdat keeper Knuddeloog
Ome Kees door de dames in de douche uerd gegooid. AI'1e voetbalsteurrlerd
door de tuchtkommissie bestraft van blikkies kattenvoer voor Holekkie
tot bier voor Knuddeloog Ome Kees (Oie hij trouurens nog al'tijd [I0ET
kri j {eri )

2Bste uredstri j d in een monsterscore van 2-'l
Ruiter (vier maal !!!!);Conrry v/d
Gemerden.

Door
ulerd

(luUtileumuredstrijd van re
uredstri j den van de populai
Carolien v/a Berg - Nater)

Doelpunten van Betty VIasblom;Ïna de
Linden (Z*)iJoke Jansen en Conny van

, 29ste rrredstrijd 4-1

vier fantastische doelpunten van uitblinkster Sandra Put en de eer
gered door Betty Vlasblom. r I

Doelpunten van Janneke Manuputty en routiné PauIa Put.
31 ste uedstrijd uitsl aqz 2-2

Doelp'unten Conny u / d Linden (z^) iJoke Jansen 'en smeerkees (rru EIGEN DoEL! )

32ste rrredstri d uitsla 4-0
Door doelpunten'van Karin ÍIoer1and (Zx ) ;lna de Ruiter en Paula .Pdt.

T

SEIZOEN TOPSCHUTSTERS 1 982-IIB3:

1. Sandra Put / Í-na de Ruiter / en,/ Janneke tYlanuputty met vijf
4. Joke Janseh / Conny v.d. Linden / en/ Paula Put met vier
?. Carolien v/a Berg / Karin lvloerlan a / e:ty pol / Richard Visser

Setty VIasbIom ieder met trrlee doelpunten. -.
l2.fvlimi Bakker f Jeannette Hartrnan'/ en Conny van Gemerden alien

NPARTIJ: de Trim girls 1 maal en Smeelkees in eigen doel.
r

tre ffer s

goals
/ en/

a
I

TEG E

tteen maal
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22 rrredstrijden.

5TI CHTI N G
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J anneke Lais ir,ry - wlanuputty _?5___deel_egA!en_in 24 uredstri j den.1 a

2.
3.
4.
E.rJo

6.
7.
8.
o

10.
11.
12."
1 3..
14.

1

2
3
4
5
6
?
I
I

Elly PoI - Kanters
Jeannette Hartman - Uerhoev
PauIa Put - Echter
Carolien vlrÍ Berg - Nater I
Heleen v/d Haterd - v/a Laan
Joke Jansen

I
I
?
§7
6
6
6
5
x7
t'7
+o
3
3
2
2
2
2
2
1

1

1

doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
doelpunten in
Goals in
Goals in
Goal s ' in
Goals in
Treffers in
ïreffers in

uledstrijden.
ueds trij den.
rrredstri jden.
uredstri j den.
rrledstri j den.
rrredstri j den .
rrredstri jden.
uredstri jden.
uedstri j den.
uledstrijden.
uledstri jden.
uledstri j den.
uedstrijden.
rrledstri j den.
rrledstri jden.
rrredstri j den.

20
11
29
10
Í6
13Ina Kranendonk - de Ruiter

Inqrid Huisman
Sandra Put ll
Karin Ívloerland ll
Conny v/a l-tl'nden llll
trJiI den Boer - vàfl Gemerden
Marianne de Ruiter

n

ie den Ouden -
U ister

roosuli j k
e Ruiter - Klei

ter man
oek
fllol enaa r

3
5
I
5

15
7

26
3
3
I

1 5. Conny v
1 6. Betty V

1'?. Ina Koo
1 8. Annemar

-1 9. Richard
20. Gerda C

21 . hlanda d
22. Ria Vi
23. tdineke

ffio
Langen / Írimi Bak
Boon - Verrrley ALL

ZÍJ SCOORDEN OOI
:-=--------!---- - -

ac
en
olanda van I t Zelf de - lJaas in 11 rrledstrijden

Treffers als invaller
Treffer in 3 rrredstrijden.
Treffer - in I rrledstrijden.
Tref f er in 17 rrredstrijden.
ker - Hummel f Jannet Achter.
EN één GoaItje..............

N DOEL !!!!!
--E---!----=

Conny van GemerdÉn (zox) i:. Rld-"
Boer - vào Gemerden (tSx).

;

juni 1 978 voor
zat- vol plus op
1q bors tel

an Gemerden
lasblom - KIoos
iman - Ívlastenbr

sser - de Vos
den Toon/ Roos
ijksman / lrJanda

RenÉe van der líaal - Dagevos; Elly PoI - Kanters;Conny van Gemerden;
Ina de Ruiteri ttPetra?t (eiet) ae Haan; en Smeerkees.

z.TJ HE BBEN NOG NIMMER GESCOORD. . . . . . .
qucl ine yan Drunen in 1 I rrredstri jden . . . .
ée van dër UJaaI - Dagevos in 15 rrredstrijden (uèt. in eigen goal! ! !)

a

a

a

o

o

a

o

o

a

J
R

J
J
J
E

T
J
G

A
a
e

oke Vroegh - Struiksma in
annet Achter.berg - Dijksman
Iine van Díe / Yvonne van P

rudy Verhoef - v.d. l/ulp in
anny van der t/i jngaart - v.
reet de lrjaard in turee rrreds
rja de Jong - de trJaard / .Tna
én rrredstri jd niet gescoord

1 0 rrredstri jden
in 9 rrledstrijden

utten - Seholtens in 4 wedstrijden
drie rrredstrijden
Kruining in 2 wedstrijden

trijden net als Jacqueline Koning
Kaptein - Rietveld / ruies Husselman in .10.

1 o

De allereerste. !

enorjm veel pubti
de staantribune)
I

Lr.J Zr JN N0 G AKTI EF . N

Carolien v/d Berg - Nater (zsx) i 2.
Visser - de Vos (t Zx) en 4. tdil den

AANTAL FOTOGRAUEN TIJDENS DAÍYIESZAALVOETBALIrJEDSTRIJDEN:

Gerard Elkhuizen:' 2 Ton van GiIs; 3 Frans Visser;4. Roberto Terrizi i

1. 
Jan v/a É""9

1

uledstrijd ulerd gespeeU op Donderdag 8
ek (Oe tribunes die men kan uitzetten
De P.arfum Girl s ulon .met 3-2 van Fc Lq

a

a



o

S P O R T B L A D K N U D,D E EXÏRA

0VERZICHT STICHTING DAffiESU0ETBAL :rf SPORÏBLAD KNUDDEn

AANTAL GESPEELDE U,EDSTRIJDEN , X 36

BIJLAGE: 3

) aantal uedstr.: 29 ! ! !!!!
!!!!!r (ook niét mis!!!)
2V.

1 . Carolien v/a Berg - Nater fl{n""ordhoudster
. Conny van Gemerden 27 16 rrredstrijden

. Janneke Laisir,ry - ÍYlanuputt Y)í2< uredstrijden

. EIly Pol'- Kanters )22 uredstrijden

. Jeannette. Hartman - Uerho"ud20 uledstrijden
Jacqueline iren Drunen 19 uredstr
Ria Visser'i de Vos lÉ t*dF n

J oke J an sen 17 1618 rr

til den Boer van Gemerden 1A16 rr

Renée van der lrJaal - Dagevos ffi 17.-"

Ina Kranendonk - de Ruíter lS*15 ,r'
Paula Put - Echter t211 tr

Jolanda van lt Zelfde - lrlaas'11 il

2

3
4
5
6
7
I
I

10
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20
21
22
?3
24
25
27
28
29
31
32
33
34
36

t

ijd
2o

e
a

a

Heleen u/
Joke Vroe
Karin Ítloe

Haterd - v/d Laan 10 n

h-Struiksma 10 n

land l jeflA* n

terberg-Dijksman I n

uiter-Klein I n
Jannet A

LJan da de
Annemari
Ma riann e
Conny v/
Sandra P

trJanda Boon I Verrrley
lvlimi Bakker - Hummel 5

Roos Langen / tline van Die 4
Yvonne van Putten - Scholtens 4

Betty VIasblom - Kloosterman 3

I ngrid Huisman/ trJineke den Toom 3

Gerda Croosr,rijt< /Ina Kooiman 3

Trudy Verhoef - v. d. ltJulp 3

Janny van d'er trlijngaart 2

Greet de [Jaard / J acquel ine Koning
Arja de Jong - de lÍaard Ina Kaptein
deÀ ieder siechts één maal voor de
Knuddetr.

d
q
r
h
R

c

e den 0uden - Ítlolenaar I
de Ruiter 7

d L inden
ut onJ.t ule

?iB

aa
s6w

It

ll
lt
r
ll
lt
tl
ll
n

It

il
n

il

VANAF I JUNI 1'SZA speelden er 59 dames voor
trSp'ortblad Knudöer in een shirtGó-ffi-Erfum
Borstel (oranje) of: Fc Bjoetiekees.

leN )o*,
Ï.gbb,€n D...,.

ieder 2 uredstr. 7,r13 utd&orn I
-Rietveld en Nies Husselman
Stichting Damesvoetbal : rSPo

tt'chting Damesvoetbal :
s (bf aurrr);of Fc Lola-

I
I
I

spee l -
rt blad

deS
Girl

39 dames ulil zeggen:4r8?5 ploegen van
3g dames uit zeggenS 5'57 ploegen als a

met zeven dames pe
39'dames rrril ze!gen: 6r5ploegen hadden

deze dames nog aktief uaren als Per

NU I5 HET GEZELLIGER DAN OOIT TERVOREN !

P. S. s DOE AAN LI CHAAIYISBEU,EGING VOETBAL U

de tmeeste oud-voetbalsters vonden ure eni
TRIM JE DAAROÍYI ÉETN FIT BIJ DE STI CHTING
IYIELDT J E IIJEER AAN, GEI,JOON OÍYIDAT UJIJ OP D

BALSTERS BEZITTEN! ! ! ! UUL DAAROM DE BON

dames
ze dames ,nog aktief u,aren ! ! !
àffi.
kunnen silnenstelleru als al
uit zes dames bestond.

! ! PROEF DI E SFEER EENS .. . . .
00 R PL EZ I ER BI J 0N 5 Trourrrens

acht
lde
rte

ure
team

DAAROM EEN VERZOEK AAN DE DAMES DIE OOIT SPEELDEN VOOR DE STICHTING
DAMESVOETBAL:''SFORTBLAD KNUDDEN DOE IíEER MEE MELDT 'JE IdEER AAN ! ! ! !

e tijd geladen véét slanker
DAÍrlESV0ETBAL : rr Sp0RTBLAD KNUDDEtT

T MOMENT TE tlJEINI G AKTI EVE VOET-
N DIE HIERBIJ I5 SATYIENGEUOE6D ! ! !

HET I5 ZELFS IYIOÖELIJK DAT HET NIEUU'E SEIZOEN 1982 - tI83 DE LAATSTE
DAMESZAALVOETBAL U'ORDT GESPEELD BIJ HOLEC SMIT 5LIKKERVEER....
'{Jegens bezuinigingen etc. :

D0E DAAR0tyt DIT SEIZ0EN.,{!0G ÍrEE ! ! !

0

\
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Alle voetbalsters
en leiders bedankt voor
de plantenbak die u,i j
met ons trouuen heb-
ben gekregen.

R'-
Namens Herman en

J anneke L a isi rrly

DANKBETUI GING (Z)
Bi j deze rrril ik aIIe

voetballende dames en
1èiders van harte bedan-
ken vooi het leuke
plantenbakje dat uij bij
ons trouuen van jullie
mochten ontvangen.

Ina en Anthon
K ran en donk

. SPORTBLAD KNUDDE EXTRA BIJLAGE:4
, STICHTING DAMESVOETBAL: NSPORTBLAD. KNUDDE'I

BERICHTEN UIT DE SAMENLEVING
rrrrrÍNIEUUS UAN HET FRoNT r***rÍrrrr**rr**rrrrrrr*rr**rrr*r Tulee voetbalsters traden onlangs in

het huureli jk en rrrel !
DANKBETIIIGINGEN i op vrijdag 1g augustus j.l-; onze topschut-

ster Jochetled Jana Ítlanuputty fJannéke) met
Herman Heint je Laisirrry ***n*ï.. .
0p donderdag I september 5.'I. trouude een
van onze sterren Ina de Ruiter met Anthon
Kranendonk. 

:
'Beide bruidsparen kregen eein plantenbak' van
de Stichting Damesvoetbal: tr SP.0RTBLAD KNUDDEn
en Sportblad Knudde afdeling: Felicitatie-
dienst. r'*l(r**r*
Nu u,e toch over zulke berichten hebben het
volgende:
Etly Pol - Kanters is voor z,eker negen màanden
uitgeschakétd door een natuurlijke blessure..
r*Ír Trrree borden soep lagen in bed. Zeq'de
een tegen de ander: nlYl aggie- erintr ..... **r*
*rrr. C0NNY VAN GEÍvtERDEN speelde aIs enige
vorige seizoen aIIe tien uledstrijden mee en
had in de 31ste rrredstr i jd gehuldigd moeten
ulorden, ulant dat u,as haar 25ste rrredstrijd.
íYlaar door bepaalde omstandigheden is deze
huldiging niet ddorgegaan en is deze uitge-
steld tot haar 5Oste uedstnijd.....****rr.
AKTIE**x* AKTIE rrrr AKTIE rr* AKTIE x**r
p i e t d e h a a n .íY|OET BLIJVEN.!!!

Piet'de Haan heeft zich bedankt om 1anger aktief te zijn bij het'da-
mesvoetbal omdat hij_9?"" geen tijd meer voor heeft (Zéi hij.,.)jDit kan natuurli jk NIET omdat p iet de Haan geu,oon 66-t Damesioetbal isen Damesvoetbal is 66t< piet de Haan. Kortom piet de iaan Ívl0ET BEHOUDENblijven voor tt damesvoetbal. Geuroon omdat urij piet de Haan niet kunnenmissen. Let daarom een handtekening op de hanàtekeninglijst die bij dezebijlage is bijgevoegd, verzamel zovàeI mogetijk handàefeninqen onder het
MOttO: PIET DE HAAN MOET GEUJOON TIJD VRIJ TqAKEN UOOR HET OÀTYICSVOETBAL.

I:I:.-Dg a[9elopen maanden Iijn u,e geschrokken van de reorganisatie bij
SÍYIIT-SLIKKERVEER omdat tt6\ Stichtinó Damesvoetbal:rsportbfàA Xnudderl
au,aar ulerd getroffen. Iedereen ueet het inmiddels va-n het noodlottige
Iot dig is gevallen over onze meest populaire aanvoerdster Carolíen'v/d
Berg I de vorige ureek bereikte ons het nieuurs dat ook oud-voetbalster
J olanda van I t Z eIf de - lrJaas is getrof f en door deze af schurrreti j ke spook.Zo verliezen rrij in een korte tijd tuee reusachtige vriendinnén dievoor-aI mij zeer aanspraken en mij dan ook enige emotiés te beuleeg brachtenna het nieuurs. . Carolien bIi jf t in ieder geval aktief als óetbalsteren daar ziJn ule vooral blij oÍnrre...:;c.
Zeker omdat urij haar missenr niet alleen ik mis een van'mrn bestevrien-dinnen megr rrie dat zeker doet is: KAT HOLEKKI E rrlant hi j moet het 'zonder
doen ovan de vele jumboblikken Tom poes die hij regelnatif, kreeg van zrnsuperdierenvriendin. o . ..

Kees Hilkmann -

t

I k aIs 0UDV0ETBALSTER

NAAÍVI:

doet ueer eens mee op Donderdjg 6 oktober 16.J0u

insturen naar: Hin. I

a



t
1

PI ET DE HAAN IYIOET GEII,OON TIJD VRIJ MAKEN VOOR HET DAÍYIES VOETBAL

HANDTEKENINGENLIJST AKTIE:

PIETJE MOT BLIJUE
t

i

I

i
I

_t

Deze Handtekeningenlijst en bon opgave damesvoetbal inzenden naar:
Kees Hilkmann (Hin).------.

B0N V00R 0P GAVE DAÍYlESV0ETBAL : ( Oit geldt 66k voor oud-voetbalsters ) ! ! ! !

JA ik geef mij op voor het Damesvoetbal:

NAAIVI:

En ik kan oP
zet het dan

:
donderdag 6 oktober 16.30 uur aantreden (t<an men niet
hierondei neer )

a

t.i
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(.erlt r. trJt...t r r I l

,'} i;r.rr (!!l i:!Í. l';trr,r
It. i. 1.1. 'll trl:rl,r

I

1 trl ,rtt
it r',r'r'le| (C Hi1k:nann,Tek.
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II Alll,lyl) T
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t{ Volop spanninrl en sensatie triihetttlV.-ZaaIvoeLt-ral uaar koploper DE

SKIDB0YS in de trelanqri ju" t*rLrtntreruit' qing teqen. concurent Fc APPIE-

RAAT met.6-4 en nu beide ploeq.en geli.jk st'.aan met noq Luree rrredstriJden te

spelEo.r. Fc UIKKEL sluiprt iiu àicrtlerbii d"-top' in ee,n uitstekender'red-
stri jd uron het van Fc ELCAi s-:' x' Fc P0íuooO en Fc UEV u'aren even sterk

en speelden rJan ook qeli jk een juiste uitslaq: 6-6' x' De dames van Ho-

Iec Smit Fc BJ0tÏIEKEES u'onnen tegen een-irimpio"g ie van Slikkerveer met

3-0. *.In het eerst komende nu''n"t van 5p0RT'BLAD KNTJDDE ( Oat binnenkort
met een dubbelnL,mmer verschi jnt)' r'D[- TJITSLAGEN: Fc uJikkel-Fc Elca 5'3;
Fc Potlood - Fc u E V 6-6;0e SÉiObovs - Fc Appieraat 4-6;Fc Bjoetiekees -
Fc Trim irI s 5I ik

R

kerveer 3-0 rrx|Íx
D KNU DE OFF R

-Èru BLIKPRIJS:
=É============

E-

Gespeeld: Gelijk:
Gerrl .: VerI.

DOELSALDO:
: TEGEN -voor
0 s3 - 18
3 61-24
5 45 - 28
B 49 - 43
B 35 - 1

I 43 - 50
I 36-50
1 34 - 60
2 31-52
3 29 - 41

5 25 - 54
5 30-?o_

:
I
?
5
A

fi
11

lt
2
1
a

2

1

1

0
1

3
)
II
1

1

3

2

1

1

1

0
1

1

3
4
l)

4
ll
C
:J

6
7
?

pnt
1. Fc
2. Fc
3. Fc
4. DE
5. F c
6. Fc
'l . Fc
B. Fcg. Fc

10. Fc
11. Fc
12. DE

uE I Z I G I N G . . ' ' I ' ' ' ' ' o ' ' ' ' ' ' ' I
P0TL00D. . . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' ' ' ' 9

V E V ......o.t'."o"""tS
VERH0EVENBOYS. ... ... . ... .. .9
BEffiETIL...... " " " " " " "9
KANïLOR..... .............. - !:l

tn A Y ..........".."""'!l
ELCA ........."""""' "{l
HERSTEL.,...... ."""9

APPI ERAAT.... " " " " ' " " ' rl

1

1

1

1

1

++E V rr69 AGTNDA+I V [69 AGENDA+++f a
====================

SKIDBOYS.
+++L 0 v il6
===========

st AGt-i',JDA+++Ë 0 V "Og--4qEUQlttl':-;=f :!======================::

DINSDAG 13 APRiL IN K ANTINE VEERIdtG:

19.30uur toL 22.00uur: ÏAFtLTEI\NI5 'netó6k dammen;scha en en kaarten'

D0NDEnDAG 1 s APRIT= tU-gqQBIHAL :'!-E-[l[[El" :
:===========-!::iÈ==i=É===if iÉ============

1 6.30 uur: Fc KANT00R - F

1?.15 uur! Fc HERSTEL (Y::)
1 8.30 uur SP0RTPARK B0ELE

ÍYIAANDAG 1 3

c flEivlEïEL (Leerschool )

- Fc ELCA (H)
(golnes): Fc ELECTR0 1

APIIIL S Pt.)Íl ïP AUK : B0EL E

- L.8.5.H.
BoInes ):

18. 30 uur: ELECÏÍ10 TtrEE - Schrant

DINSDAG 20 APRIL IN KANÏINE VEE RUEG !

19.30 uur to L 22.00 uur: ÏAFEL'TENÍ!I5 rlammen; schaken;ka 'rten 66t<

16.30uur! F

1?.15uur: F

c tYl A Y (Y3)
c TTJEIZIGING

VRI JDAG

- Fc T IKKEL
( Tek. App.Bout,t

YB )
- Fc V E V

P ARK: BOEL T

( t- eer sch. )
(

)

23 Ap RI L 9p!r, RT (tlorn es ) :

1 8.30 uur: Boele 1 - EELECTn0 TUJIE

t] I N SDAG 2'I APRIL IN KANTINT UEEtltr,EG:

1g.3C uu!' 1:o t 22.00 uur: ÏA: it-Ïf i\\;3 <aari,ei' 3darÍr"P'' eF{ schaken'

voor dames

Q
aaaaaa.a.a

(



STICHÏIiVG DAÍTESUOETIISPORTBLAD KNUDDEII
JUBILEU.!KO E

BAL:
A fdel ing :

E D 5 T R IJ D E N

ATER
í 2 5 u

BERG . N

flI T
u/aCAROLIEilI

Geachte 0ud-voetbalster (Parfum Girls):
0p 26 Januari B.So speelt onze zeer populaire aanvoerdster

CAROLI EN u/ a BERG haar 25ste uredstrijd voor'de'Stichting Damesvoetbal:
trSPoRTBLA0 KNUDDE|!. Dat is niet mis aIs je ureet dat er 2? wedstri jden
dan zijn geuleest. Carolien zeqL dus nooit af en dat is uniek voorhet
damesvoetbal . 0m Carolien te danken rrlillen uri j haar een f eesteli jke
rrledstrijd aanbieden tussen de huidige medesDeelsters en de 0UD-XEDE-

SPEELSTERS van Carolien v/d Berg.

Daarom nodigen u,ij je uit om mee te doen met deze jubileum-
rrredstrijd van Carolien v/a Berg en verzoeken je dit zo sooedig moge-

1i jk bekend te maken of je rrlel of niet mee soeelt aan:
r Jolanda van I t Zelf de - U]aas

r Conny van Gemerden
r lJil den Boer - uàrt Gemerden

0F: r Kees Hilkmann ; De iïerodelaan 26; 2985 BD Ridderkerk
Telefloon: 01804 - 21890.

Omdat dit een totale verrassinq _m et met

Carolien over deze onderurerp praten ! ! ! !

De jubileumrrredstri jd is op D0NDERDAG 26 JANUARI 3. Sr

aanuang: 16.30 uur in SporthaI:nDe Fakkelrt in Ridderkerk.
(t<indercreche aanueziq! ! ! + Zwembad en Bar is geopend! ! ! )

AIs er voldoende belangstelling is gaat deze rrledstrijd door en

doe je dan mee hebben urij een verzoek om tn blaurrre shirt
mee te nemen omdat rrri j op het ogenbl ik te ueinig T-shirts bez it-
ten (als je geen blaurrr bez it: paa ts/ zwatL/ groen )

Hopelijk tot 26Jan. 3.s.

HOOGACHTEND:

' De Jubileumkomitee

Voorzitter Knuddeloog 0me Kees.



\:. €fi A,,A/

/,, aU ncl ó,^ott F-l FuB.
h^nn ,1, ilr,1983

Va* ,(, T*l{ f(e'nrnttt;u /" , ko* 0m (rtt
h

Wau

S{'"{ t ;{ {" s7'r,L* frt)u /, /r,,* /,"
l,ubL^ h€eg€h)*U Qrn la,*ltlryr 0^n t-
hnd* olr 2rrrln L 3ro /eh

{olr', h/o,l^ d*r,^ (u of h/r'^4 ?fiJ o')
(

,^tl d, fi/,s o( /'L tuome^{

,/*, trl llnot*Lk /auor^rc,turn

)n /,tlo3
Urc Ieiela
ZJn 3ehO ftien

\na J*d; frJwfrt* e+^ nolads'^ /- fr{ot l&L^

sch^t/*fo a,a * lrl*"

h d. lrlrr b^* V.L Yr,L]',L ,n ilrq u,,/,;,3

U,*" 1n tJ.rf,,o,r % Íxas$Í. st"+ fu,J,ÉÈ

)4..o, 'rs ï',t niet *L: ,t lrt il"*l* L["ol*u'"

d, fo{rt ïnop-^ )n tt q*L*' '5 Jar% d't l*lt na'^el*

u,L /.r'- rcYl{r,i b l'l o"l'ol'

jry P"*t;.r"t

Otn /"

(r J",-\

f



9!r t i!eP3l ilg:':

SÈrafbePa
bepaald.

E 5 Uinuten straf voor:

C Uit het ve]ó sturer:

Bij

rn V. - z aa I vo* +-t'a I

1 Eerhaald sclrelderr op tege:';stanóer '
2 Eerhaald ruu' spel en zeer rur^' spel'
3 Eerhaald kon';rentaar op de leiding en

doorgaanC korrn,entaar na 2 min' st-raf'
4 Ëerhaald sPelt'eèerf .

5 Iierhaald oPzettelijk hands'
6 Ëerhaald orrbehoorlijk taalcet'ruik'

Bi j ernstige overtredingen tegerr te?=r'istarr5er'

lirrgen ti óens de wedstrijoen uorden door de scheidsrechter

À. 2 t'linu ten straf voor: 1 Schelden oP de teger:stander
2 Rur.' sPel-.
3 XcmrerrLaar oP de leiding'
4 Spelbederf.
5 op:etteli jk harrCs.
6 O:-rl,ehoorli jk taalgebruik '

D 9i!-!e!-Ysl:-:!vi:l' ::7";':;:i::.ï::"redineerr 
teeen scheiösreci'ter

"Lrit het veiÓ sturen'' tsordt de strafs'aat bepaald door de strafxom-'issie'

Straf voor 'Uit het veli sturent' bij errrstige overtredino tegen teoenstan5er:

c l
/
3

1

Beledi ging
?rappen / SPuwen
Slaan

; 1 of meer wedsLrijden.
i7of o r'

;3of tt ''
ll

( Ernstigre gevallen (letsel) ; royeDent.

Straf voor "Uit
schei isrechter ,/

sturen" bij ehe rnstioe overtredirrcerr teoen de,'Ë;J;t-t|à;;-Ë; ,r €a o{P;,xt

0n|* t'g@*
í

D. 1 Blijverrde aanDerkingen op de leiding'
ook na toePassen 5 min' straf :

2 Belediging :

3 TraPPen ,/ SPuwen :

1 cí meer wedstrijden.
2 of. tr rr

3of . tt,"*,f doRt'
get^

í, It tt

5 l,li shandeling royeBent.

Bij a1le niet genoeude overtredingen zal de strafpaat bepaaló worden

door de straíkommissie
EIke 'overtreder" wordt door de kormissie gehoord'
De "gesLrafÈe" heeft het recht tegen de opgelegde

evenals de scheidsrechter'
straf in beroeP te gaan'

G.Brandt, C.Ëilkmann rL.Plaisier'

ffi ciai

Í
De strafkommissie is aIs volgt samengesteli;

Het Bestuur.

a

)



Ridderkerk, t2-7-078.

Bestuur van de IKFOT

Naar aanleiding van het Sportblad Knudde bericht van t2 juli i.1.
willen wij (speelsters van F.C. Lolaborstel) even reageren.

Via rtit bericht kramen wij te weten dat de wedstrijd van 6 juli j.1.

werd afgekeurd wegens een grapje va:r onze coach-

Dit werd door de II(FO niet gewaardeerd, daarom vallen wij even terug op

de wedstrijd van 6 juni j.1. waar de Parfum Gir1s ook een grapje maalcte

en wel dit: ,, Een speelster van de Parfum Girls nam de BaI in haar shirtje
en liep hiermee vanaf haar eigen doel naar het doel van F.C. Lolaborstel
en deponeerde daar de bal over de doellijn3 t

Hier werd door iedereen hartelijk om gelacherr ook door de speelsters van

P.C. Lolaborstel, terwijl wij recht hadden op een strafschop, maar hier
bij de scheidsrechter niet op aandrongen om het grapje geslaagd te houden-

Maar omdat jullie rLLi zo1n ophef malcen over een grapje van F.C. Lolaborstel
willen wij dit voorval ook even aanstippen.

lrle hopen dat jullie nu ngg eens nadenken en alsnog een spoedbericht laten
rondgaan rr"aarop staat dat de wedstrijd toch GELDIG is en de F.C. Lolaborstel
verdiend met 4-O heeft gewonnen.

7.orriet,, dan laten wij het niet bij dit protestschrijven zitten.

Met vriendelijke groeten

Speelsters vaÍr F.C. Lolaborstel.

PoS. Deze brief mag gerust in Sportblad Iftrudde geplaatst worden als
jullie dat nog durven.

T



N. a. v.

Red. Sp. Knudde.

de laaLst gespeelde wedstrijd dienen wij een qrove aanklacht

in tegen Kees Hilkman omdat hij met ons onder de douch wou gaan'

lrrlij hebben dit met z'n allen proberen te verhinderen maar dat was

jammer genoeg teverqeefs' Hij geeft een heel verdraaide versie van

dit verhaal- Dat zijn natuurlijk pure leugens' hii had maar al te

graag gewild dat wij hem naar de douche zouden dragen'

Verder hebben wij ook geen goed woord over voor de Fotoqraaf

hij probeerde omgemerkt bij ons in de kleedkamer te blijven'
Jan v.den Berq,

zodat hij

foto's van ons kon maken terurijl wij douchten'

hlij vinden dit alles maar een smerige zaak en wij hopen dat zii een

flinke straf krijqen van de tucht-commissie'

P.5. Dit soort praktijken zou niet voor mogen komen'

Hoogachtend,

De parfumgirls en

De lolaborstels-

I

*



HOLEC
mach i nes a systemen g roep

Tuchtkomdssie S. D. S.K.
t.a.v. Perschef/secr.,
Drs. Charles Zwietert.

smit slikkerveer bv
2980 ab ridderkerk, holland
postbus 50
ringdijk 390 slikkerveer,
telefoon: (01804) i 36 33
telex: 2 03 77 wsmit nl

83-oe-03
I(as
178
Keessie

datum
onze ref.

toestel
uw ref.

Geachte I1r. Zwietert,

Naar aanleidilg van uw brlef dd. 83-02-02 wilde j_k even reageren,
naar mijn mening heeft.u de zaak in het verkeerde daglicht -
gezien (het was donker).

Zij zijn enige dingen vergeten, lmuddeloog Ore Kees zou zlch
!q!f"" uitgei<leed al-s hÍj wijwittig ondei de douche was gegaan.
Z1j vgrggten dat hij dit nooit zou d"oen, daar hij van ellónàezijn bril al had afgezet, benaulrd door het idee dat de dames
wel in h:n blootje zouden staan, dus Hup af die br11, zodat hij
niets zou zien, laat staan dat hij zieh2ou ontkleden'jn hetbijzijn van zoveel blote danes, daar 1s ons keessie toekr
veeeeeeeel te bleu voor???

De strafbepalpg-kan natil:rlijk helemaal nlet doorgàào: want u-ie
moet dan al- die flesjes bler opdrinken?
De tuehtkomrissie?,
In dat geval snappen wij de onzin van de brief, dat zij aJ-
ver heen waren blijlct al uit het schrijven dat'het biei optras
zcd"at de zaak geschorst werd tot er een rrieure voorraad wàs.
De dreigbrief is leuk bedaeht, maar waar zj.jn de bewijzen?

Piet de liaan heeft helemaal geen straf verdlent daar hij a1
terplaatse 1s gestraft, krij l«r,ram namelijk ook kletsnat ónder de
douche vandaan en bovendien had hij nog-een vermj_nlrbe hand ook,is dit nog niet genoeg?.

Dat _de fotograaf niet gestraft zou worden wordt de grootste
blurder van het jaar.
Tk zal namelijk iets verklappen (wat natur:rIijk DE BEIONING verd.ient),

z.o.z.

smit slikkerveer bv; postgrrorekening I 40 73; algemene bank nederland nv, rotterdam, rekening 50.03.30.999; amsterdam-rotterdam bank
nv, ridderkerk, rekening 43.24.53.350; handelsregister rotterdam, nr. 415
alle offertes en verkopen geschieden op voorwaarden zoals d.d. 9 januari 1979 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank
te utÍecht door holec n.v. mede namens de met haar verbonden maatschappijen,

T
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4 HOLEC l+l
mach ines & systemengroep

Daar kcmt het, orze JAl{ V/D EffiG heeft mii onder 4_ogep gewaagd,
of wij met zrn a1len ï(nuddoloog fue Kees onder de douche wÍlden
zeLten, daar hij meteen freelenstruekfotograaf af is en als
beroeps truck fotograaf lran begirr:ren.
Dit is het belangrijkse wat de tuchtkomissle
nog rriet wist, JAN BERG 1s de schuldige en NIE"I onze
voetbalsterren.
Ti.jdens d"e wedstrijd is hij waarschijnlijk op het idee gekomen
om exclusieve foto's te maken, zodat zljn collega niet haer
mond voorblj zou praten maar inverband met DE IELONING, en
daar er toch geen foto's gemaalrt zijn kon zti deze kans niet
voorbij laten ga€Jl.

Ik hoop dat d"eze brief je oogjes heeft doen openen en dat
je voortaan de zaak beter u:-t, zal zoeken.

Als belonlng heb ik zo gedacht, in overleg met mijn huisd.ier,
dat de blikjes bier cmgendld moeten worden in blikjes limonade.
De blikjes kattenvoer mogen niet onder de f1 ,5O z:.in zodat
wij zeker zijn van de }s^Ialite1t.

Dit moet dr.rs niet in de merodolaan bezorgd worden maar in
de lbrtensiastraat.

Bij voorbaat dank namens E. Pol-kanter en haar weledelgepoeste
poes }4aussi.

N
q
c:

r

{



ÏUCHÏKOMM55IE S.D. S.K.
van Perschef / secr.:trDrsti Charles Zrrlietert (ex-Soldaat tureede klasse)

AN Bestuur Stichting Damesvoetbal !rr Sportblad Knuddetr ;
Voetbalsters Stichtinq Damesvoetbal : I Sportblad Knuddefr ;
Persburof s: ANP ; Reuter;5AS; Kees:trde Knudde Hilkrr ;UJieger Dam;
Algemeen Dagblad; Vrije Vol'k ;Rotterdams Nieurrlsblad;Teleqraaf ;
Volkskrant;Trouu;NRC; Sportblad Knudde etc. en Bestuur plus
strafkommissie E 0 V -Voetbal.

Ridderkerk 3 Feb.1 983

DE TUCH TKt]iYIiYII SSI E KOM T TOT E EN UITSPRAAK !!!!

De Tuchtkommissie he
gereconstrueerdris t
tot diep in de nacht
deren van de fotots
men tot de conclusie
opqepakt en naar de
ueren:tfHij u,ou met o
proberen te verhinde
Dit is grote onzin u,

r'rou dan had hij zich
de douche qegooid en

eft de D0UCHE-incident zorgvuldig behandeld en
of een strafbepaling qekomen na trrlee avonden
over dit onderurerp te diskuseren. l\a het bestu-

-die men enige dagen in beslag had genomen - kuam
dat KNUDDEL00G 0rqE KEES door enige dames rrrerd

douche ulerd gedragen. Dus niet zoals de dames be-
ns onder de douche en rri j hebben dit met zt n allen
ren maar dat u,as jammer genoeg teverqeef s. rt

ant, als
rrlèt ui t

rU

hij zo qr
ekleed

aag met de dames onder de douche
Í\lu uerd hi j met kleren en al onder

e ee ames voortdurend op de doucheknop.
Bovendien is dat op de fotots duidelijk uaarneembaat, zodat de berrlijzen
op de fotofs staan. lYlet behulp van die fotors zijn de volgende dames
door de tuchtkommissie gestraft: PAULA PUT;ELLY P0L;INA DE RUITER;
JEANNET HARTtvlAN;SANDRA pUT en C0NNY VAN GEIïERDEi\ (haar rrritte schoenen
verraadde haar! ! ) omdat ZIJ Knuddeloog 0me Kees hebben opgepakt en naar
de douehe hebben qebracht. 0ok de volgende dames zijn gestraft:
CAROLIEN V/A BERG;JOLANDA VAN IT ZELFDE;JACQUELINE UAI! DRUNEN.
De overige dames zijn, uregens medeplichtig ook gestraft, onidat zij Knud-
deloog Ome Kees niet hielpen en geuJoon mee de douche inqing om even lek-
ker smakelijk te lachen: Ria Visser;Betty Vlasblom;Renée van der ldaal en
iïimi Bakker. De tuchtkommissie is tevens zeet teleurgesteld in de assi-
stentcoach Piet de Haan die de dames eventjes ginqen helpen en daar-
uoor ook moet trlorden gestraft.
DE STRAFBEPALINGEN:

0p dinsdag 1 f eb. j.1. rrrerd deze zaak aI behandeld maar doo
elkaar niet eens kon komen over de strafbepalingen ulerd het
schorst. Enige leden van de ïuchtkommissie rrrilden overgaan
van enige dames omdat rzo zeiden zij, Knuddeloog 0me Kees nog

rda t
een

tot
alt

men met
dag opqe-

royemen t
ijd een

0ff icial is, dus iemand is van hoge huize. Ívlaar het is dat, Knuddeloog
Ome Kees in de getuigenbank je rrlerd geroepen , uant juist hi j ( net slacht-
offer notabene) pteitte voor rn milde straf omdat hij het aIs grap za-ec
Daar rrrilden vele Ieden niets van uleten en ulerd er rond middennacht beslo-
ten om het te schorsen (uant de Bier u,as op!!) 0p u,oensdag 3 Feb. j.I.
rrrerd verder op deze zaak ingegaan en kulam enige leden tot een voorstel
omdat één der leden een dreigbrief had ontvangen van een onbekende dame
dpt ie opgepakt zau urorden voor tn apenkooi in Antrrlerpen enzs (Ous pure
clnantage en dat Iid ulas daarvan enorm van onder de indruk), om over te
glaan tot enige uledstrijden schorsing voor de dames.0ok dat vond detrkroonrtgetuige en slachtoffer Knuddeloog 0me Kees niets en had rn uit-
stekende idee (iets voor de oppeprmisschien) uraarbij de leden van de
tuchtkommissie heel moeizaam tot een akkoord kuamen over de volgende
strafbepal inqen.

(zie Brad: 2) , .

B1 ad: 1

F



Paula Put: 2 flesjes bier + 1 blikje Kattevoer voor Holekkie;
EIty Pol; Ina de Ruiter;Jeannette Hartman; Sandra Put en Conny van
Gemerden: IDEfvl (Ous net aIs PauIa Put: 2 flesjes bier + 1 blikje voor
Holekkie kattevoer). Jolanda van tt Zelfde: ffiaakte de deur open van

laan 26'een brief aal .[*ei:re".! uaar*-u]en_.de nodiqe onkosten claimd bm de
natte kleren van Knuddelaog 0me* K""i' t" drogen. laat dat men vergoeden
door de dames onderling.

de kleedkamer zodat de bovengenoemde dames met de grootste spoed hun
slachtoffer onder de douche konden brengen:1 flesje bier + 1 blikje
kattevoer en 1 voorrrlaardelijke flesje bier. Carolien v/a Berg: Haar
rol is rrrat onduidelijk op de beruchte foto maakt zíj aanstalte om de
bovengenoemde verdachten te helpen. In ieder geval faalde zij alsaan-
voerdster, zij had rt.1. de dames op andere gedachten moeten brenqenS
1 ftesje bier + 1 blikje Kattevoer en 1 voorrrlaardelijke flesje bier.
Jacqueline van Drunen:0ok zij faalde aIs aanvoerdster bovendien drukte
zij spontaan op de doucheknop a 2 fLesjes bier + 1 blikje kattevoer.
De overige dames: Betty Vlasblom; Ria Visser;Ren6e van der lLJaaI en 4imi
Bakker rrrorden gestraft omdaL zíj medeplichtiq zijn doordaL zíj niet
Knuddeloog 0me Kees qing helpEhooo Strafbepaling voor hen:1 flesje
bierof 1 blikje kattevoer naar keuze.
PÍET DE HAAN! 0ver deze zogenaamde Assistant van Ome Kees is de tucht-
kommissie helemaal niet over te spreken. Vooral omdat hij Knuddeloog
0me Kees de douche in bracht, hij hielp dus de dames. De tuchtkommissie
heeft het hoofdbestuur van de Stichtinq Damesvoetbal geadviseerd om
deze malloot met onmiddelijke ingang oó staande voet Èe ontslaan.
De tuchtkommissie kan hem onmogetijk ontslaan dit kan rrlel het hoofdbe-
stuur doen en moet daarover nog beslissen. Trouulens het hoofdbestuur
heeft binnenkort een spoedvergadering over het douche-incident en het
is mogelijk dat i:6U het hoofdÉestuur maatreqelen gaat treffen tegen de
dames en vooral Piet de Haan. Piet de Haan krijgt van de Tuchtkommissie
de volgende straf: 3 flesjes Bier + 1 blikje Kattevoer en 1 krat voor-
uraardelijk.

G SÏRAF TEN moeten de flesjes bier van het merk HEINEKEN afgevenaan
het slachtoffer Knuddeloog 0me Kees en de blikkies kattenvo.er.aan de
mascotte van het damesvoetbal z De zularte kat HoIekkie.
Bovendien uaarschurrld men de dames dat bi j herhaling in ulelke vorm dan
ook de daders f ors u;orden gestraf t.'...
DE AANSTI : Het is no 9 niei d uidelijk rrrie op het idee kulam om

e zetten met kleren ààrtr Deze onder-nuddel oog me ees onder de douche t

ONKO STFN V ERGOEDING: 0mdat het bestuur verulacht dat uit huize de Merode-

zoek is nog niet afgerond maar is niet eenvoudig omdat de ondergevrqagde
dames daar onduidelijke antuoorden opgaven. Daarom heeft deze onder{oe-
kingskommissie een beloning uitgeloofd aan deqene die op het spoorbren-
gen van de mogelijke aanstichter(s).

Blad 2 -

P

re dames hadden een protestbrief gestuurd over het feit
n v/d Berg (Fsreelenstruckfotograàf van Sportblad Knudde)
rkt bij hen i*r de kleedkamer te blijven zodat hij fqtors
maken terurijl zij'öbuchten. De dames vonden dat 

"én *'eri-
n dat Jan v/a Berg een flinke straf zou krijgen van ooso
e KAN Jan u/q Berg niet straffen omdat hij óp freelens-
Sportblad Knudde eh niet fid is van de Stichting Dames-

Sp. Knudde kan hem dus straffen dus moet men maar naar
rief richten. iïaar een straf zit er niet in trlant elke
en3 Dat Jan v/d Berg zo onder de indruk u:as van het ge-
e Kees dat ni j geuoon niets meer van de rrlereld af rrrist
ij aan het,doen ulas. Bovendien zou hij r,raarschijnf ijk
ben gehad van Sportblad Knudde om exclusieve fotors te
t geroemde blad en dat maq in Nederland: Vrije Nieuu,s-
ijheid.

(zie Btad:j)
Blad:2

DE FOTOGRAAF 3 D

dat fotograaf Ja
probeerde ongeme
van de dames kon
ge zaak en hoopte
De tuchtkommissi
basis rrlprkt voor
voetbal. Alleen
hen een protestb
rechter zou zeqg
beuren rondom 0m
laat staan ulat h
rrrel op dracht heb
schieten voor da
garing en persvr

T



-Blad 3/ -

DE SPONSER:

-

uames voe t bal ttSp.Kn. r ook Ítt et dit geval voor de bui tenurerel d hevig

De tuchtkommis sie vindt dat de sponser van de S ti ch tin Iis geschaadt omdat Knuddelo oq Ome Kees een zeer belan qrijke f unctiebekleedt bi j Sportblad Knud de en men advi seert dat bl ad om de damesook flink a an te pakken met bi j voorbeel cJ: Geen publikaties over hetdou che - gebeuren te geven zodat het lezerspubliek niet s over dezezaak komt t e uleten. LrJant Knu ddeloog Ome K ees staat vo or aap als menover dit on derurerp aandacht gaat besteden
REACTI E VAN DE SPt]Í\JSER Sportblad Knudd e, de enige sponser van hetc ng mes vo e a S P.Kn. rr neemt ge en enkel maatr eqel te gen dedames. fnte gendeel de redak tie van dat b lad juicht zoíets kom ischjuist toe o mdat dan de naam van de s o onser Sportblad K nudde in hetnieuuls komt sn dat is commer cie ( rek 1 ame voor het blad zei de hoofd-redakteur va n Sportblad Knud de en ver der: 0m zoiets )alleen om! ! ! LJij vinden het trlel jamme r dat foto

daar lachen uli jin de dames kleedkamer rrlerd opqemerkt na het
graaf Jan v/d Ber q

K ees r uJBÍt t da t uraren pas exc lusi eve fotots geu,
qebeuren rondom 0m É

Knudde rrlaarbi j r.ri j de Tucht kommiesi e hadden kunnen he1pen.0m,te
eest voor Sportbla ddreigen de fo to's te public eren in ons blad aI s men niet ze qt vantrlie het kulam dat Ome Kqes i n de dou che ulerd gezet.... - Had je moetenzien hoeveel d ames zich dan hadden aanqemeld t dat zij de schuldigezijn!!!tt

-rrDrs. tr Charles Zrrlietert
Perschef Tuchtkommissie
( ex -z i tkamert i d )

A.U.B. dezc ncdedeltag
oP de publlhetlebordea

I
a.Ui tEa ve van 1 2 * j""r PE'RSBUR0: rKeessie Kn udde t ( C. Hi l krnann, Tek. Centr . itoe-stel:1 91 b .9.Q.: I

i 'i t \ \' ':{
.t'_a-.iJ

t
1 $Bffiï*sLÀ

I

-Carolie nv/dBe r 0F:De wler odelaan 26 R idderk. t I90.i?

t) ï
aa ooP van e U eUmLJe S r aro env erq enorm umorhet damesvoetbal, uraar (nuddel oo g Cme Kees door de dames in de doucheurerd gedraqea. De dame s zijn rr.rel o pk omische rrrijze rf qestraf ttrdoor deTuchtkommissie. ï. Fc HTRSTEL beh aal de zijn groots te overurinning vandit seizoen rnet Iiefs t 20-0 urerd Fc BEiYIEïEL (met eniqe debutanie,nureJgeti kt. *. 0ok Fc íl AY haalde fors uit tegen het gehandi cap te FcTJEIZI GI t! G me t 1B_2 en klimt daarmee eni ge pl aa tsen . *. Fc AppI tRAAïbf ijft als enige Fc Herstel goed vol gen in een ftvi er Dunten duelrl

ffi,àHé&
I

)

uerd Fc KANTO0R ve rslagen in een t eleurstellende t opper met t-1. x.olaborstel DeP arfum Girls 0-3 iFc Herstel-Fc
DE UIÏSLAGTI\I: Fc L

Fc
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STICHTING DAtvlESUOETBAL: TTSp0RTBLAD KNUDDEfI

P / Az Kees Hilkmann;Eerste verd.iepinq \.antoor
toestel t 215 b.g.g. iT"Iefonist'e en na rtulerkff -
tijd: 01 804 - ZíeSO.

HALL O

Zo juist in je agenda gekeken of de Sportblad Knudde INFOrmd-

tie Dienst qelezen ?????

Dan zal je het rrlel ureten: 0p DONDERDAG

1 6.30 uur is de eerst vol gende rrledstri j d ( al r'reer

in SP0RTHAL:frDE FAKKELTT te Ridderkerk.
VUL DAAROM HET ONDERSTAANDE STROOKJE IN

8 DEEEÍYIBER a.s. om

de laatste in' 1 983! )

0ver enige dagen komt er een EXTRA damesvoetbalbijlage uit van Sport-

blad Knudde over de laatst gespeelde rrledstrijd plus de uitsI"9,'an de

ondervraging over voorkeur aanvanqstijd en moqetijk over de toekomst

,"n- het btad SP0RTBLAD KNUDDE.

De doelpuntenmakers van de laatste uredstrijd verzoek ik
op het onderstaande strookje in te vullen hoeveel zij gescoord

he bben

Verder verzoek ik de dames die nog niet hebben bij gedragen

voor een aardigheidje om de pijn te verzachten van Conny van Gemerden

-die een armkuretsuur heeft- afl omdat Conny vanaf het beqin Iid is van

de Stichting Damesvoetbal:ttSportblad Knuddett' de mèeste andere 'speel-

sters hebben eens trlat gekregen (o.a': een hur'leI'ijk) en 'Conny nooit rrrat!

Daarom een extra aktie voor haar verdienstEo""''"Een vrijr,,liIli9e bij-

drage kan men afgeven aan:
x Kees Hilkmann x of Piet de Haan

ívlen kan het geld (t(t* in een envelop sturen per INTERNE P05T omrdat

deze interne dienst bi j Smit-Slikkerveer alti jd zeer betrourrlbaar is" '
.... doe het rrlel deze rrleek ! ! ! ! !

met vfo 9r.
Kees Hiikmann,

Ik doe ,fi9I- *"" op DONDERDAG I DECEmBER a'sr om 16'30 uur in

SporthaI:rrDe Fakkelrr in Ridderkerk.

Bij niet reden3......... .

NAAflI 3 .. . . . . . . . . . o . . ' ' o " ' ' t t o ' o ' ' o ' ' t t ' '

AANTAL mAAL GESC00RD (fn laatste uedstriid):
-eventueel bi j rrrel ke stand-

EVENTUELE OPMERKINGEN: I

I



SPORTBLAIJ

33ste lrJedstri jd.
KNUIJUE EXTMA

EERSTE O-O UITSLAG IN EEN ZAALVOETBALUJEDSTRIJD !! !

(van onze Epeciale verslaggever Kees Cornelis)
Ridderkerk 6 0ktober'r83 -. De dames van de Stichting Damesvoetbal:rf sport-

blad Knuddert (fc lolaborstel en de parfum Girli) hebben opnieurrl tn
rekord dat er best u,eer urezen Íflàeo lilant voor tt eerst in het bestaan
van het E 0 U - Zaalvoetbal eindigde een rrredstrijd in NUL- NUL dit isnog nooit eerder voorgekomen ook niet bij de heien. Het damesvoetbalis toch al uniekrniet glleeqr door die moóie voetbalsters, maar menbezit vele rekords uaar de heren niet aan tippen kan. Bijvoorbeeld
de allereerste rrredstri jd op I juni 1 g?B toen Sporthal ! ilDe Fakkelr inRidderkerk bomvol u,as om te genieten van de eerste damesvoetbalshorrldat gebeurde ook in de tulaede;derde en vierde uledstri id alti id veel
meer publiek d"!--t bi j de heren, dat is alti jd zo gebtevèn ó(t* Àu ....Al is Sporthal:rrde Fakkelftniet meer vol Ie krijgen zoals in 1g7g
maar dat heeft enige oorzaken b.v. de aantrekkeliSt<e aanvanqstijd:half acht sfavonds met na afloop gezellig bijeen iijn in de bar....
Nu zijn de dames genoodzaakt om at om naff vi5f aanle tredenr logischdat het publiek daar rreg blijft ulant men is dàn net onder ureg vanulerk naar huis of men gaat om die tijd aan het eten denken..].....
Toch vorig seizoen nog u,as de Fakkel aardig gevuld,bij de 25ste uled-strijd van de Stichting Damesvoetbal:ttSporÈblad Knuddér tussen de
dames van Smit Slikkerveer (fc Bjoetiekees) "n de Trimgirls SVSIik-kerveer toen de Fakke1 vooral gevuld uas door'het legióen van deTrim-girIs. AI lit er tegenrrloordig niet veel meer in de Fàttef het zijner nog altijd meer dan bij de heren en dat is logisch met zoveeL
ulonderschoon brokken natuur bij elkaar zien te huppelen. Dit allemaalterzijde bij de inleiding van de 0-0, dat ondanks de uitslag een zeeraantrekkelijke rrledstrijd u,as u,aar vele speelsters de mogeli5tneid had-
den om te scoren maar rrrerd tegengehouden door de turee vóortief feli jke
doelmannen Bram Jansen maar vooral Smeerkees (aie zelfs een strafsóhopvan Richard Uisser uit ztn doel ranselde).

KEEPERS IN GLANZENDE VORM

De Parf um G.irl_s kreeg via paula put; Carolien v / a Berg;Jeannette Hart-
man en Sandra Put de beste kansen maar zoals gezegd Srreerkees hieldzeallemaal tegen.00k Fc Lolaborstel kreeg enige-kanàen via Karin wloerlandJoke JanseniJanneke Laisirrly en conny u/ a liíoen maar ook deze gingenniet tussen de pa1en.... De parfum óirIs u,aren dichter bij 

""n-doélpuntdan Fc Lolaborstel vooral in de trrleede helf t. Bi jvoorbeelà die, uiterstslim genomen vrije trap van Carolien v/a Berg, ziJ schoot na het flEEÍ-leggen van de bal- 9e1i jk keihard op het doel-,.,aarLi j Smeerkees de balmaar net kon aantikkenruit de totstandgekomen hoeksèhop rrrist Smeerkees
opnieurrl ternauulernood te redden na een uitstekende inzet van paula put.
Drie minuten voor !ijA sloeg Joke Jansen in het strafschopgebied naarde baI en die strafschop in hierboven aIs omschreven. Eren àarrvoor
had Smeerkees enorm veel geluk na een inzet van de aktieve Caralienv/a. F""q die haar schot via Smeerkees naast zag g€r3Rr Het bleef O-0omdat ook in de laatste minuut een schot van téróqkerende Sandra put
(uit ItaliË, r,raar zi j urerd tuitgeteenOr ) n""=t 

-;i;à.

AKTIE PIET DE HAAN MISLUKT ! ! !

De aktie Pietje mot blijve is tot nu toe mislukt omdatPiet de Haan NEE blijft zeggen. Hij is echter rrrel bereidt om zich inte zetten aIs dat nodig is.0p onze antrrroord! LJij hebben je altijd
nodig ging hi j niet op in..... irJe zullen Piet de Haan misèen en gaan
voorlopig verder met Brammetje Jansen... het is niet anderso r o o

0 I H(}U.1983

T



STI CHTIN G DAME SVI]ETBAL : 'I SPORTBL AD KNUDDE II

01 ilr1.í,ig83

NI]TEER DIT IN JE AGEND:

a

Geachte Dames'

De eerst volgende rrledstri jd is op D0NDERDAG 1 0 November 3' so

om 16.30 uur in SporthaI:rtDe Fakkel[ ''in Ridderkerk'
uJfj verzoeken je het onderstaande strookje in te Ieveren en deze

sturen naar ! Kees Hirkmann (Hin) " " " '
Tevens verzoeken uij, dat je onder eventuele opmerkingen zeL hoe

laat je voorkeur is om te voetballen.0mdat r"ij hier en daar ge1ui-

den horen die liever om kulart over vijf voetballen tot zes uur

daarom vul dan even in hoe laat je rrlilt voetballen uit de volgende

mogelijkheden:
X VAN HALF VIJF TOT KII]ART OVER UIJF

. X VAN KI'ART OVER UIJF TOT Z ES UUR

II OF MAAKT I'{IJ NIET UIT !! ! !!

Vul een van deze drie mogelijkheden in en de meeste stemmen

gelden nietrrlaar ????

.1
a

OP ACHT DECEMBER MOET JE AANIr]EZ IG Z IJN IN sPORTHAL :

I'DE FAKKEL'I VOOR IJEER EEN VOLGENDE UJEDSTRIJD ! ! ! ! ! !

._i

Ïk doe ffi *"" op D0NDERDAG 10 NOVEffiBER a's' om 16'30 uur

in Sporthal:ttDe Fakkelrr in Ridderkerk.

Bij niet redens

rNAAM:

EVENTUELE 0pÍvlERKINGEN: (mijn voorkeur aanvanqstijd iB)



q
Stichting D amesv oetb al

"sportblaà l{nuàdc" Tst' 5476'

Tot dinsdag a.s. in Sporthal: "De
vanaf 16.30 uur voor de mogelijke
de wedstrÍ$d die we met gemak gaan

HOLEC I+I IR! EDtrIR}(ER""(

SPORTBLAD KNUDDE
Fc ÈíTSERABEL DAAGT HOLEC DAIíES UrT ! ! !

DTNSDAG a.s. GAAÏ HEÏ GEBEUREN ! ! !

Nog even en dan is het Dinsdag L4 juli en gaqt lr"t gebeuren rond de
klók van vjjf uur: de aftrap. Voor de aftrap is het mogelijk voor ee!
"warming-up" tenminste a1s de geplande wedstrud tussen Fc APPfERAAT
en DE DRAAIERS niet doorgaat, de wedstrijdleiding is nog in onderhan-
deling om deze onbelangrdke duel niet door te laten Saan omdat het
spektàkel tussen het uitèrmate zwakke Fc Mj-serabel en de Holec dames
frèt duel wordt van dit afsluitende seizoen- Natuurlijk hebben trIÏJ de
warming-up niet nodig r,rrant winnen doen we toch wel, toch j-s zo'Ír war-
ming-uf vàn groot beÍang om de spÍeren wat los te maken zodat je in
de íedÀtrijd [emakkeliljker tegen blufgozer Rick de Heide kan scoren'
Het formulier dat wij hebben gestuurd is door bijna a!1e dames ingevuld
er kwamen vele namen voor ons team o.a.: De Chip-Ladies en de zeet
onsmakelijke naam van Ajax-dames plus Fc Nog Slechter. De Ajakkesdames
kan uiteiaard niet woràen genoemd gezien de achtergrond van de sponsor
(Sportblad Knudde). onze médewerkei (verslaggever) uafkees kwam met de
naàm van: FC FORMIDABBL Het tegenovergestelde van Mlserabel plus
gezien het materiaal een logische keus !

Er ziljn drie dames die zj.ch kandidaat hebben gesteld om ons doel te
verdèdigen. fn goed overleg wordt er met de betrokkende vóór dinsCag
besloten wie als keepster Saat optreden.
In het weekend tiLjdens het Northsea Jazz Festival nemen Sjefdékiep
Kees Hin en coacÈ Knuddeloog Orne Kees een beslissing wie er aanvoerd-
ster wordt in deze bijzondere wedstr{d.
Voor shirts wordt voor gezorgd de resL van de voetbaluitrusting moet
je niet vergeten.

Beverbol "
warming-up
winnen.

Ridderkerk
rond 17.00

Bolnes
uur voor

en scoor ze erop
een afgang... ...

in
en

fn ieder geval heel veel plezier tijdens de wedstrdd
1os heus Fc Miserabel is enorm nerveus is bang voor

Bjti elke gemaakte doelpunt mag worden Sejuicht en dat za1 vele
malen gebeuren.

P.S

Sponsor
Sponsor

Keessie Hilkmann èoeske.\: 5 \16
Fc FORMÏDABEL: SPORTBLAD KNUDDE

Fc Miserabel: Lichtdrukkerd:,'I)E REPROSPECÏALTSTEN''

HOoFDSPoNSoR: UTTGEVERIJ: FOTO + pERSBURO:

"Kees de Knudde Hi[K"
T R I M, OM EEN BEETJE BEWEGING !!!

DOE ÀN§ DA]VIESVOETBAL BIJ
DE STICHTING DAMESVOETtsAL:,SPORTBT-AD KNUDDE,

voor de gezelligheid.
DAMESVOETBAL VOOR EEN BEET.IE, BF"WT'.(:INí: NNT§PÀNNTN'A FN LrrIniÍr\D I


