
Belangen Ueteniging ten tefliilte loet lle
Irans tn lnilG]G GolrsRelen Uoot Hma ltaxis
Sytems Power tleilewer[ets "91

Geachte bestuur Gok Organisatie

Onze leden zijn enorm benieuwd wanneer, waar en hoe de
loting gaat worden verricht van de komende Toer de Frans.
Niemand van orrze uitstekende leden weet niet wat er allemaal
mis is bij uw grote organisatie, gezuer. al die berichten in de
verschillende mediabladen. Er zijn geruchten dat het hele
Toer de Frans Gokspelletje niet doorgaat door die publikaties
en door het gerotzoor binnen uw bestuur. Al onze leden willen
wel eens weten waar men aan toe is, of zrjhet gokgeld aan
betere doelen kan besteden dan aan uw organisatie.
Wij hopen dat u als bestuur eens reageert op al die berichten
in de media en vooral bekendmaakt wanneer de loting plaats
vindt. Ook wij weten dat een loting al is geschied en dat jullie
elke weer maar weer iets anders verzinnen om onze leden hun
poen af te nemen.

Met vriendelijk groeten
De Belangen Vereniging Een Eerlijke Toer De Frans En
Andere Gokspelen Voor Hma Traxis sytems Power

Medewerkers "91,.



B.V.E.E.T.D.F.V.E.T.P.lí. "9L
Belangen Vereniging Een Eerli3ke
Toer Ib Erans Voor Ena Iraxis Power
Itbdewerkers "91

Geachte Organisatie Toer De Frans Gokspel (Uafia figuren)

0p donderdagmiddag om L4.32 uur jI. werden we verrast met de

onaangekondigde 1otíng van de Toer de Frans.
Zoals U weet moet een loting altijd gebeuren door een N E U

T R A A L iemand en ver van te voren worden aangekondigd.
Nu r^rerd de loting verricht door M. Mokhtari, volgens ons is
deze projekt controller NïET neutraal te noemen en dus NfET

bevoegd om een loting te verricll'ten.
De loting had door iemand van fnkoop gedaan moeten worden,
die a1s secretaresse werkzaam is bij een zeer bekend waardeloos
blad, dat is tenminste een zeer bekwame beLrouwbare persoon
die aan aI or,ze eisen voldoet.
Vervolgens trras de uw aangekondigde loLing enorm chaoti.sch,
na een druk op een Loets door een onbetrouwbare bestuurslid
van uw organisatie (Wgn) was even op het scherm de nummers te
zien maar binnen een seconde was het a1 weer weg van het
scherm. Waarschijnlijk bleek dat de bestuursleden van uw organi-
satÍe mi-ndere renners zeJ-f hadden daarom werd er gezegd dat.
ter iets fout l47as gegaant..... Dus moest het over.
NatuurlÍLjk is dit voor ons redenen om te twiLjfelen aan de eer-
lijkheid van deze loting en eÍsen dan ook dat deze loting
over moet gebeuren, niet door Wagenaar achter de toetsen
en Mokhtari de looLjes laten trekken maar door or.ze zeer
betrouwbare persoon eerder hi-erboven door ons genoemd en

geroemd. A1s U aan onze eisen niet voldoet dan wi11en wij

een kort geding aanspannen tegen uw Mafia OrganÍsatie.

Hoogachtend de voorzitter van
de B.V.E.E.T.D.F.V.H.T.P.M. ,,9L

P.S WÍ1j wachten op uw aktie om de loting ongedaan te
maken.



Geachte Heer Kees Hin

Uw beschuldigingen geuit in mi jn richting worden niet
meer geàccepteerd. Ik eis bewijzen.

Als U niet over bewi jzen beschikt en al leen Ínaar specula-
tief te werk gaat acht ik U niet i'n staat oín zo'n belangri5k
belangengroep te besturen.

Een en ander is ook naÍnens
hoe hij in deze situatie verzeild

Fbrr die absoluut niet weet
is geraakt.

met U beschuldigingen overwegen wi jMocht U
gerechtel i j ke

doorgaan
procudure.

iets mi er Hoogachtend r

M. MOKHTAR I .

abEoIu tend:

D



B.V.E.E.T.D.F.V.H.T.P.M. "91
Belangen VerenÍging Een Eerli3ke Toer
De Frans Voor ltna Traxis power Mede-
werkers opgericht 1991

Geachte VROtIhr ONVRIENDELIJKE Organisati.e Toer de Fr

Ons bereikt een zeer ernstige klacht over ur4r vrouwonvriendeUfke
organÍsatie, dat U twee zeer lieftallige dames uitslui.t voor
derelname aan uw duistere Toer de Frans Gokspel.

Volgens
Jochems

or,ze uiterr*t aardige
heeft U de pest aan

leden Mathilde de Winter
het bijzondere vrouwel[jke

en Jeanet
schoon.

I4Iii a1s BelangenVerenigíng wi1len van U tekst en
U zulke trree schoonheden zomaalr weigeren

uitleg naarom

mogelljk om deze twee alsnog toe Le laten aI waarschu-
aantrekkeli$ke dames om vooral niet mee Le doen in
Toer de Frans Gokspel

kunnen hun geld beter besteden dan Uw organisatie
financieren.

ïs het niet
wen wij deze
uw duistere

za

te

Hoogachtend de
de B.V.E.E.T.D

voorzitter van
F.V.H.T.P.M. "9L

.Z



Tereberich/,

Oprichting van de Vereniging tot Behoud van Gokverclaafden Toer de Frans
voor Hma Power Systems en Traxis te Ridderkerk.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren C.Bisdom en A.Jansen.
Penningmeester C Bisdom/ A Jansen.
Bij afuvezigheid van A. Jansen worden de taken waargenomen door C.Bisdom
en andercom.
Bij afvvezigheid van beiden zal er gewacht moeten worden tot een van beiden
terug is.
De vereniging heeft tot doel zoveel mogelijk geld van eigenaar te doen
verwisselen.
Tegen de uitslagen kan geen beroep en/of bezwaar worden aangetekend.
lndien er na de toer nog geld overblijft zal dit verdwiinen in de zakken van het
bestuur.
Aanmelding nieuwe leden bij het dagelijks bestuur.
Degene die wint moet de overige deelnemers trakteren op gebak, dit geldt niet
voor het bestuur,
De vereniging heeft het albïrecht op het gokspel Tour de Frans.
Bij protest kan degene die het protest indient uitgesloten worden van verdere
deelneming.

Contactadres kamer 8.23 door de klapdeur tweede pad links vierde bureau
rechts, voorbij de troep van R. Dubbeldam.
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De Toer de Frans is weer begonnen en er wordt op vele afdelingen
bij Holec gegokt, nou ja gokken, je bent verplicht om geld uit te 8e-
ven aan een jarenlange bestaande Organisatie die niet vj-es Ís van
vele fraudeleuze handelingen. Je mag biLjvoorbeetd helemaal NIET op je
eigen favorieten wedden want dat doet de computer voor je die op aan-
wijzing van dÍe Organisatie de nummers en renners hebben bepaald.
Meer hierover straks meer maar nu eerst even terug naar het BK-VOETBAL

ORGANTSATOR EK.VOETBAL POTTTE TS SPOORLOOS

Voor het EK-voetbal kon je ook gokken bij een organisatie dat een
zusterorganisatle blijkt Ée zijn van de ToerOrganisati-e dat bleek uÍt
onze onderzoek. Deze organisatie ging precies hetzelfde te werk als
de Toer de Frans Organisatie ZfJ bepaalde de uitslagen anders was
bÍjvoorbeeld Denemarken -notabene een campíngteam- nooj-t Europees Kam-
pioen geworden. De OrganÍsator is al weken zoek is met vakantie werd
er gezegd maar is gezien in Zweden om de uitslagen vast te stellen
vandaar dat AnnelÍès Veenboer deze voetbalpoel won en dat bezorgd al
de nodige vraagtekens bU dit voetbalEKpoel.

I.IAFIA PRAKTIJKEN BIJ ORGANTSATTE TOER DE FRANS EOLEC

De Toer de Frans Competitie bij Holec Ridderkerk is in handen van een
zeer profesionele groepering die zelfs mafÍapraktijken toepast om on-
gehoorzame deelnemers te straffen. Vooral de OnafhankelÍ$ke Belangen
Bond Voor Eerlijke Deelnemers Aan De Toer De Frans Competitie Bij Holec
Ridderkerk dat opgericht werd in L99l en kortweg ook wel de 0.B.B.V.E.
D.A.D.F.C.B.H.R. "91 genoemd is slachtoffer van de misselijke praktí$ken
van de Organisatie Toer de Frans Competltie Bij Holec.
Het begon in 1991 toen de bestuurleden van de OBBVDADFCBHR"9I in het belang van
het onderzoek en deelnemers aan de Toerde Frans Competitie geld moesten beleggen
bd de Engelse Bookmakers en kwamen er verdiensteliS'k mee voor de dag zodat men goed
kon invesLeren in het voortzetten van het onderzoek naar fraudeleuze handelingen
van de organisatie i.n het belang van de OBBVDADFCBIIR"9I.
De Organisatie Toer de Frans Competitie BÍ§ Holec heeft op alle tereinen dit jaar
stevig toegeslagen na onze onthulU.ngen van vorig jaar. Allereerst bedacht men

een uj"tstekend plan om b1j de verhuizing van Tekenkamer Machineboulu van de eerste
verdieping naar het niewre pand de Lichtdruldcerij maar niet mee te verhuizen zodaL
deze op z'n plaats bleef zelf wekenlang moederziel a1leen achter bleef. Het is
iedereen bekend dat de LÍchtdrukkerij:"De Reprospecialisten" de belangrigkste brein
is van de Onafhankelijke Belangen Bond Voor Eerli3ke Deelnemers Aan de Toer De Frans
Competitie Bij Holec Ridderkerk en tevens distriktkantoor is van Sportblad Knudde
het enige waardeloze blad dat ksram met de fraudeleuze handelingen van de Toer de
Frans Organisatie b1j Holec in dat b1ad. fn Maart begon de Organisatie a1 te stoken
in de goede verstandhouding tussen de twee reprospeciali-sten Kees Hin en Marj-an
want volgens hen moest MarÍan van Pelt de loting gaan verrichten omdat men w-ist
dat de OBBVEDADFCBHR"9I daarmee niet akkoord zou gaan en kweekte daarmee tot hun
weugde enige onrust tussen Hin en Marian precies zoals zij dat w-ilde.
Enige maanden eerder werd troutrens eerst I'lathilde de Winter uit de Lichtdrukkerij
door de Toer de Frans Organisatie geloosd omdat zij een enorme eenheid vorrnde met
Kees Hin en dat is bij deze groepering niet wenselift.
Ondanks dat Marian de OBBVEDADFCBIR"9I verwijt haar niet te vertrouwen is de ver-
standhouding tussen Hin en M. opperbest en zal de organisatie daar binnenkort net - l-zo gaan ingrijpen a1s toen met Mathilde...

DrxsDcE ltt JuLl a.5. tc l0tseRnBEL doqat lloLrc)$mEs utT U
[c m,Ag$StsE L ; kJgR]arDeBE L o"*r
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Ook moest de afdeling Lichtdrukkerij: "DE Reprospecialisten" verdwdnen
bij Machinebouw vond de Organisatie Toer de Frans Competitie biLj Holec,
tot al die tijd viel deze afdeling onder Machinebouw nu is dat onder
de afdeling Tractie. Deze beslissing is een enorme overwinning van
deze organisatÍe omdat Kees Hin in z'n hart altijd een Machinebouw/ROs/
Service blijft en dus behoorlijk zeer deed bij deze interne verhuizíng
dat moedwillig is opgelegd door de Organisati-e Toer de Frans Competitie
bij Ho1ec. Door deze verandering denkL de organisatie meer vrij spel te
hebben omdat men nu niet op de vingers worden gekeken doordat de Onaf-
hankelijke Belangen Bond Voor Eerlijke Deelnemers Aan de Toer De Frans
Competitie Bij Holec Ridderkerk hiermee is versplinterd.

LOTTI{G ÏOER DE FRÀNS OPNIEINÍ OIIRECEÏUATTG

De loting van de Toer de Frans L992 zou plaats vinden op donderdag 2
juli j.1. om 09.00 uur precies maar de hoofdrolspeler van de Organisatie
Toer de Frans Competitie Bí§ Holec was nog in "besprekÍng" met een ande-
re topfunctionaris over de verdere verloop van de Toer de Frans dat nu
tot de allerlaaLste etappe Ís geregeld wie er gaan wj.nnen. De loting
werd daarom uitgesteld tot cÍrca 10.00 uur en deze werd verricht door
de nietsvermoedende Janie van Prooyen !Íaar beide partijen een dag ervoor
tot overeenkomst was gekomen. Net als vorig jaar werd er opni.euw gerom-
meld bij de lot.ing toen kwamen de voorzj.tter en de vice-voorzitter van
de OBBVEDADTDFCBHR"9L als eerste en laatste uit de prullenbak dus
waren de loten voorzien met een duidelijke merkteken. Dit jaar kwam de
voorzitter Kees Hin nj-et uit de trekking voor, zUn naam werd geschrapt
voor een geheel andere naam: Hka. Daarom is de loting onrechtmatig en
moet deze loting geheel herzien worden. De juridische adviseur Keesagt
schreef daarom namens de Onhanfhankelijke Belangen Bond Voor Eerli$ke
Deelnemers Aan De Toer De Frans Competitie Bd Holec Ridderkerk de voI-
gende brief aan de di.rekteur van de Organisatie Toer de Frans Competi-
tie bij Holec ! 6eàchte heer Hordi jk,

De Onafhankelijke Belangen Bond van Deelnemers aan de Toer de
Frans Competie bij Holec Ridderkerk, kortweg de OBBr heeft ons
geattendeerd op de door u georganiEeerde Toer de Frans Competitie
Na controle van uw inschrijving bij het Nationaal Bureau voor
Kansspelen en Geldkloppers, moeten wi5 constateren dat uw
organisatie geheel onbekent isr en indiervoege niet bevoegt is
tot het organiseren van genoemde competitie.

Onze relatie de OBB heeft ons tevens meedegedeeld dàt de loting
betreffende de winnaars van de Toer de FranE reeds heeft plaats
gevondenr welks niet geschiedde onder bijziend oog van een
onafhankelijke niet gebonden vierde partij. Uit deze loting bteek
dat de voorzitter van de OBEr welke ean uH frauduleuze competitie
deelneemtl niet was geselecteerdr doch in latere instentie dÉ
plaats heeft ingenomen van €len uerer handlangers, welke vooralsnog
niet op de hoogte wàs gesteld vàn zijnde een handlànger en tevens
deelnemer aan de competitie.

Wi5 raden u ten strengste aan de onrechtmatig ptaats gevonden
Ioting te herroepenr en wederom te laten plaats vinden uiterlijk
vrijdàg 3 juli 1992 voor 15.3O uur.

Onze relatie heeft aangedrongen op uitvoering dezesr waàrbij wij
u middels dit schrijven in kennis stellen tot treffen van
genoemde maatregelen. líocht u niet tot uitvoering overgaan, dàn
zien wij ons genoodzaakt tot het neínen van passende maatregelen
als vastgelegt in de richtlijnen volgens de Conventie van
Tiet jerksteradeel, waarvàn akte,

gàchtend t

Keesagt I
adviseur 5uridische bi jstand

EJ
O,L
lol

Pol
J!

FO I'orco (r
o
UJO,, J
YUJtÉo o0d o

nJ

ol<t, o noo o rUlr, a C
tr .í
Y> L d

EO,.o € E
F60OH )l O(l0, tt
o0,Uli ^ 0r
lrl u C 'tl
YC O LOa0,

Ë^Ít
r'i 0l
3$.trJ xL
'!L (r} í!
uf, - O
oO € o
> o nt\. L
E.d (r}Í +
<t> n uE ,+ OrÍ61

í! S lrl
-c LOU e(!o uÉ.a FO O
EIIIL

I
L 

'- 
Í

f 00, o
È- l0

-2-



o
SPORTBLAD KNUDDE TOER DE FRANS SPECIAL L992

De m^c['t \an de ]AHFtn orgo.nisat\e-.
De Organisatie Toer De Frans Competitie bij Holec.veegde alle protesten
van tafel en ""góàiaà-d" àii"tt z'od'ut er niet opnieuw werd geloot waar
alle eerlijke deólnemers aan de Toer de Frans Càmpetitie recht op hadden'
De Onafhankeli-3ke Èelangen Bond Vooi-Eàrhjke Deelnemers Aaí De Toer De Frans Competitie

n5 uoi." Riddèrkerk is nu van plan om de Franse vrachtwagenchauffeurs plus de- Franse

boeren in te schakelen om niet à1t""., de snelwegen te bÍokkeren maar om ook blokka-
des uit te voeren langs de gehele route van de tóer de Frans' Tevens roept de OBB\rEDA-

DFCBIIR"9I traar reaà; ;; aà.ï zijn a1le deelnemers azrn de Toer de Frans Competitie bij

Holec) om Zaterdag 11 juli en íondag 12 juli a's' de toer de Frans te blokkeren 1n

VAIKBIBURG. kom-allen het is in het belang van U" " '
ïfU blijven net zolang op het parcours tot dat de Organisatie eindelijk

"àr" ioegeeft dat zíi in al die jaren fout zijn geweest'
Zo is noé altijà hei"3tut 1984 gètreet z.oek dat de Fiscale rnlichtingen en

Opsporin[en oiànst (Ë.r.o.D.) ioe altijd niet heeft gevonden'

de Frans Competitie bij Holec heeft overigens-JNA
;i";;íà; (i"'opatacht"van hen zelf!) van de loten,
naar Spanje om de eerste uitvaller van de toer aan
ii z'n'pIóeg had. Toch geloven wii dat de organisati'e
vooral 2and in onze ogen te strooien

De Organisatie Toer
"gestraft" voor het
men stuurde een fax
te wijzen die bij Jna
dit heeft gedaan om

OnafhankelÍfke Belangen Bond voorzitter gestraft door de Mafia

De voorzitter (Kees Hin) van de Onafhankel{jke Belangen BOnd Voor

Eerlijke Deelnemàrs Aan de Toer De FRans CoÀpetitie Bí1j Holec Ridder-
kerk is g""t.àft door de Or!ànisatie Toer dè Frans Competitíe Bij Ho-

lec omdat a"rà-È"ià"À""no"d"terecht protesteerde Legen de onrechtma-

tige loting . Zljn toegewez"; k;;;t" aà uitgebluste 32-jarige Spanjaard

Frederico Echave kon niet meei starten wégens,darmklachten' uiLer-
aard werd aezà renner "vergiftigd" door de mafia uit R'

De rest die Hin kreeg tougË*à'"i is ook om te huilen dat zíLjn a11emaa1

vijfde klas renners díe nog nooit vooraan hebben gereden' fnderdaad

hadden wij beter het geld kunnen besteden aan een goed doel maar voor

tài-ota.izoek is Hin verplicht om mee te doen'

-Mafkees en Kees Cornelis ' -

Dinsàqs l\]u\i
tc tqisera,bel
D§tqES I rc,

q.er. SgoRTHg[-:ne Be.rerbo\ :

Legen HotEc

TORUII}RtsEL
I
a

Op DINSDAG 14 Juli a.s. in SPORTIIAL:"DE BEVERBOL" in RÏDDER.KERK/gOI,NES rond
f7.OO uur tot 18.00 uur SPH(TAKEL a1s afsluiting van het E 0 V -ZAALVOETBAL-

SEIZODÍ LggL-gz. Fc MÏSffiABEL daagt IIOLEC DA}'IES uit, dit wordt natuurli3k een

verloren zaak van de absolute smaalqnakers van het E O Y-Zaalvoetbalseizoen'
Vooral als men de klinkende namen ziet in de opsLelling van de dames:

(]
o
Q f" FORMIDABEL, met uiteraard de coach van de Stichting Damesvoetbal:"Sp' KN.''

O # op de bank KNUDDEI.OOG OME KEES en de volgende dames geven Fc lufiserabel even-
'- Ë ti"" voetballes: Conny vldZanden - van Gemerdenl Corina Kuiper;Annelj-es Veen-

f9 Uó"t; Melanie Spelde; Irma van der Jagt - Pompstra; Edline I'tlever; Mathilde de

íJí Wintér en ondervoorbehoud: Denise v/d Linden. Helaas ziin de volgende sterspeel
d -sters verhinderd: Sonja Treffers en Jolanda van Prooyen, maar ook zonder deze

? < three voortreffeU-3ke voótbalsters wordt het gewoon een in-maak-partijtje'
b g De Toegang is gratis dankzij de HOOFDSPONSORS: LfCIITDRIIKKHU: "DE REPROSPECIA-

È E LISTHÈ (5ponsór Fc Miserabel); E o V "69 afd. Voetbal Holec; uiteraard het
Ë { eniee waaràeloze blad: SPORTBLAD KNUDDE en u-itgever: FOTO/PffiSBIIRO:'KEES DE

1 Ë roruöon HrLK'. De hoofdsponsor van het darnesvoeibal bij Holec is sinds L978:
t-Ë 5 SpORTBLAD f UUDDE (bijnal5jaar!) -3-
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urTsLstr ToER tgez ls RL BEKEND
Exclusief onthullen wij U nu a1 de UITSLAG VAN DE ïOBR DE FRANS L992
dit kwamen wij bij toeval tegen dankzij een van onze medewerkers van de
afdeling Lichtdrukkerij:"De Reprospecialisten". Deze medewerker drukte
per ongeluk op de verkeerde toets bij het doorgeven van tekeningen uit
de Electrostatische plotter. Op het beeldscherm kwamen toen de volgen-
de gegevens van de Organisatie ïoer de Frans CompetitÍe L992 bij Holec
die a1le deelnemers aan de ïoer de Frans Competitie bij Holec krdgen op
maandag 27 julÍ a.s. met de volgende tekst:

EII{DRESTILTAAT TOI'R DE FRAITCE 1992

1. Mok Stm

2

3

4

Tsn

spr
Bsm

Kpe

Dkr
Ska
Nse
Kps
Fbr
Byr
Hof
Shr
Jn1
Jna
Hdr
I{gn
Hod
I,riin
Dbd
Die
Hin

Jsn
shr
stp
Lbr5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
L2.
13.
L4.
15.
L6.
L7.
18.
79.
20.
2L.
22.

******** Dit is dus HET BEWIJS dat a1les a1 vast
staat ! ! !

******** A1s deze 1Í$st op maandag 27 juli a.s.
niet hetzelfde is dan is deze veranderd
door de Organisatie ïoer De Frans Compe-
titie bí$ Ho1ec.******** Ook is het mogelijk dat deze lgst op enige
plaatsen wordt veranderd door de Organisa-
tie anders valL het frauderen we1 erg op.
Zeker nu omdat exclusief wij dit hebben
onthuld.

REGLEÈíENI OBBVEDADFCBB. '91 (citaat uir punr:L235a)
Na elke etappe uitslag moeten de eerste vijf deelnemers van het
toerspel naar een dopingcontrole, waarbij vooral gezocht wordt
naar het verboden nriddel: IESTOOSTffi.ON cekrm EPïEIESTS1'OOSTEffiON
door middel van een urinemonsÈer. Bij het plassen moet er toe-
zicht gehouden worden qn sabotage te voorkomen. Elke deelnemer
die betrapt is op doping moet worden bestraft door deze met on-
middellifte ingang te schorsen en moeten hr:n verdiende (gok)geld
afstaan aan de Onaftrankelij<e Belangen Bond Voor Eerlijke Deelne-
mers Aan de Toer De tr'rans Competitie Bij Holec "9L. fn beroep
gaan bij bestraffing is niet mogelijk ook nieÈ na een Kontraa
E«spertieze.

Rtr
Tw1
Bik
Hmr
Bos
Lga
Abl
Knt
Les
Ter
Kos
Hsw
Zui
vsj
Lne
Vnk
Her

(!!!)
*

g

ffi

c L992 -Hod/tr{gn

SPORTBLIID KNIIDDE TOER DE FBAITS SPECTAL L992

Sportblad Knudde is een uitgave yan: FOïO-PERSBURO:'Kees De Knudde Eilk'
C. Eilknann Productions b.v.
REDAKïIE-A)BES: (hoofdkantoor) Sporblad Knudde (Kees Eilkmann)

Retiefstraat 35; 2987 AL Ridderkerk-Bolnes
Telefoon: O18O4 - L4584 (8 rasliinen) OF:

DTS.ÏRTKTKANÏOOR EOLEC RTDDERKERK :
Sportblad Knudde LICEïDRUKKERU: rDE REPROSPECfALISTENT
(Ein) llftarian van Pelt toestel: 5476
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OMGEKOCHT of
aangeschatl?
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Huisvriend van de
REPROSPECIALIST in het
bezit van splinternieuwe
motorfiets.

FRAUDE bij B.v. E. E.T. D. F.V. H.c?
REPROSPECIALIST kan er
alleen maar om lachen. :n*

Dit is de
NIEUWE AUTO
Van de REPROSPECIALIST.

HINAULT
gesignaleerd in
Ridderkerk. O. H.G.T.d. F.

op het matje geroepen.

FRAUDEUR NIET WELKOM
Zweefvl iegende co m pute r-
programmeur toegang tot
zweefvliegcentrum'TERLET'
geweigerd. O.H.G.T.d.F. is boos.

Stichting 'Help de REPROSPECIALIST de winter
door' FAILLIET. KAS is ZOEK. Voorzitter
NON-ACTIEF. O.H.G.T.d.F weet van nie
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P OBT BLAD YI|UDDE
OOD EDIÏE To€R, RsNS

ïop scl\uDDrN B r N rnEDrR WERE LD Roro Íàer de
ln deze overheerl ijke zomervakantietijd moet Sportblad Knudde
helaas verschijnen met een N00D EDITIE T0ER DE FRANS 1997. Di t
naar aanleiding van vele publikaties van andere zeer onbekende
en onbet rouwba re b laden zoa I s: HET N IEUI,TSBLAD V00R R IDDERKERK
E 0 die met een zeer onbetrouwbare art'i kel kwam overrrFraude
bij de ReproSpecialistrr. Daarop vo
I NGEZ0NDEN MEDEDEL I Nc van de afde I

weekend kwam het grootste Höl.ecsRo
met wel fraaie plaatjes en vormgev
i nde rdaad behoo rt b i j een rodde I pe
komt het grootste HolecsFamí I I i eRo
exclusiev.e fotors van de 0rganisat

nd vegheen een UITSTEKENDE
lNK00P en na het afgelopen

I Fami I i eweekb I ad I REPR0 I

maar met een tekst dat ..
lad als deze. Alleen vandaag
lBlad opnieuw uit met zeer
Holec Gokkes Toer De Frans

I ge
ing
dde
ing
rsb
dde
ie

dat al leen vandaag op de enige juiste waarheid berust.
lnmiddels is Sportblad Knudde begonnen met een groots opgezette
onderzoek in samenwerking met de BelangenVereniging'Een Eerlijke
Toer De Frans Voor Holec Gokkers rondom de Toer De Frans en de
enorme invloed van de 0rganisatie Holec Gokkers Toer De Frans
daar in Frankrijk ook is er een klacht ingediend bij het Europese
Hof van Gerecht en waarschijnl.ijk ' wordt op donderdag 17 jul i
a.s. de Toer de Frans sti l gelegd voor onbepaalde tijd ....

elaFO
?'dlctb[eÀVQi/ 0Vcv,...,

Rond 20 a.ugustus a.s. (dan pas) komt Sport,blad Knudde met de
BelangenVereóiging Een Eerl ijke Toer De Frans Voor Holec Gokkers
met een eindoordeel over dit gebeuren. Sporltblad Knudde b.v. is
wel van plan om al le aandelen van dà grootste fami I ieroddelblad
van Holec TREPR0' over te nemen en wordt daarmee de al Iergrootste
HolecFamilieBlad. Met dat l'iedia Megg 0vername verdwijnen Éij het
blad rRepro' wel arbeidsplaatsen op de redaktie omdat Sportblad
Knudde geen r.oddels en opgeblazen verh.alen publiceert, maar de
vormgever van her blad,RepfO'komr in dienst bij Sportblad Kn.

D\ER\Iril§illE
oonàarÀ1g 11 luli o\.s.

X HutDe
Wqdt Toa de trqns s'!ï\gstEd !!l

VaoR luk@p*
HULDE V00R DE AFDELING lNK00P dat met al le mpnnen en zeer fraaie
I ieve vrouwen als één achter de ReproSpecial ist staan en hem wi l-
len,rbegeleiden naar een nieuwe Europese auto (VerArie)....
lnmiddels bereikt ons het bericht dat ds,BelangeïVereniging Een
Eerlijk Toer De Frans Voor Holec Gokker:s een stíchtíng in het
Ieven hebben groepen: Slachtoffers.Hulp Voor Gokkers Van Een
0nEerl ijke Toer De Frans en het al lerlaatste nieuws komt van het
Europese Hof van Gerecht dat op Donderdag 17 juli à.s. .niet
gestart mag worden in de Toer De Frans, de renners mogen op die
dag niet deelnemen aan. de wedstrijd. Dat is goed nieuws voor de
vele slachtoffers onder de Holgc Gokkers Toer De Frans díe dan
één dag niets verliezen.....

Namens de Redakt i e van Sportb I ad Knudde tot 20 augus tus

hoofdredakteur Kees Hi lkmannDE KNUDDEL00G 0HE KEES en

NI€BA
SPotStre» KMqD,Dc
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O.H.G.T.d.F. in gesprek met Jan Jansen, Bernard Hinault en

Eddy Merkx. Volgende week gesprek met Tourdirectie .

o
o

I

I

§
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Wielerend Nederland geschokt.

ge garde sne 1979 op de Cauwberg door

op binnen O.H.G.T.d.F. O.H.G.T.d.F. reeds
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INGEZONDEN STUK ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Het ge O.H. over fraude en geen fraude gaat maar door'

Repro roddelt, het Nieuwsblad roddelt, KNUDDE komt zoge-

naamd op voor de B.V.E.E.T.D-F.V-[I-G" Dit mag allemaal zo

zí1n maar het ziln allemaal hele grote egoisten, ook die

gammele lui van inkoop die nu j-neens de zogenaamde belangen

van de enge reprospecialist moeten verdedigen.

Irlaar gaat het tijdens de Toer de Frans nu allemaal om'

Er zí1rr gokkers en gokkers de één wint en de ander ver-

Iiest. De verliezers denken corrupt en de winnaars zí1n de

eerlijke hard werkende gokkers.

De meded.elingen in Repro zí1n vals, dat kan je zo zien aan

d.e dubieuze foto-s. Wij zullen dan ook REPRO bij ['iinnie

Sorgdrager voordrag'en voor een verschijnings verbod en ook

die andere PULPKRÀNTJES.

Wees nou eens sportief en gun de winnaars van het TDF gok-

spel aan het einde van de TDF een leuke avond met een

goeie borrel.

NN



NIEI]WSBLAD VOOR RIDDERKERK E.O.
Woensdag 9 juli 1997 Speciale editie voor IIOLEC Machinec & Apparaten

Fraude bii de reprospecialist

\
a

x§
. x6* De directeur van de reprospecialist, die zeLf voorzitter is van de

.-§= vereniging B.V.E.E.T.D.F.V.H.G., heeft zich, zoals deze week

.§ gebleken is, in natura laten betalen vooÍ het acht€r houden van

^"§* belangrijke informatie waar de nrchtcommissie reeds vorige week om

^.sN gevraagd heefr Het zou hierbij gaan om de fraudezaak, die de directeur

§^ ...§, 
*ffffi:ï#fr1#:1'##H* ffH"ffiïï;i#;J* 

*
\§.

if§ è§N- diràteur beschuldigingen geuit, aangaande het veronderstelde frauduleuze

- a§§ .§- handelen van de organisatie van de O.H.G.T.d.F., waarin zelfs sprake is van

-N' .§= het financieren van woonhuizen en zeer lurcueuze vakanties.Js" ^§'
o6§' *§' Het verbaasde de redactie dan ook niet dat de directeur van de reprospecialist sinds

..-§- ..I\§' enige dagen met een nieuwe auto rond rijdt, waan'an de voorzinervan de stichting 'Help
\) 

^65,=- 
de reprospecialist de winter door' tot zijn spijt heeft moeten constat€ren, dat de directeur

È{- deze onmogelijkvan zijn salaris kan betalen.

Toen het bij de stichting vorige week bekend wend wat er allemaal speelde, hebircn ieden van de

stichting post gevat bij de riante villa van de directeur aan de Retiefstraat in Bolnes, om het doen en

laten van de directenr te kunnen achterhalen. In die week werd duidelijk dat nterdag 5 juli de

overdracht van de goederen, toen was nog niet bekend welke goederen, plaats zou vinden in
Barendrecht. De stichting heeft ver:nolgens al het mogelijke gedaan om Barendrecht onbereikbaar te

maken op die zateÍdagen dacht daarin behoorlijk geslaagd te zijn

Echter op maandag 6 juli bleek er op de parkeerplaats van de reprospecialist een prachtige nieuwe

auto te staan. Dat deze auto nooit de door reprospecialist zelf aangeschaft kan zijn blijkt ook uit het

feit dat de auto niet van het huismerk van de reprospecialist is, maar een Japanner. Toen de directeur
van de van de reprospecialist met deze feiten geconfronteerd werd, wilde hij niet Í€ageren en met een

voor Feijenoord suppoÍters bekend gebaar werd de joumalist duidelijk gemaakt elders zijn heil te
zoeken zolang deze nog lopen kon.

Het mag duidelijk zijn dat het nu niet alleen rommelt bij de O.H.G.T.d.F., maaÍ dat de

B.V.E.E.T.D.F.V.H.G. er ook wel raad mee weet. Er doen zelfs geruchten de ronde dat een goede

huisvriend en mede gokker van de directeur zich heeft laten afkopen met een splinter nieuwe

motorfiets, die hij pas wil gebruiken als alles een beetje geluwd is. Tevens is de schrijver van de

softwar',e, dat door de O.H.G.T.d.F. gebruikt wordt voor het bepalen van de ploegenindeling,
gesignaleerd op een zweefuliegberrrs. Niet om rond te kijken, maar om te onderhandelen over de prijs
van een nieuw zweefrliegtoestel dat het volgend voorjaar afgeleverd moet gaan worden op
zweefrliegcentnrm 'Het Lemelerveld'. Een zweefuliegcentrum dat niet direct naast de der:r ligt, maar
dat spreek met dit soort acties natuulijk voor zich.

I



HEILEC L:lupt-qeLn r:sF,.r

INGEZONDEN MEDEDELING

Geachte redactie,

Met ontsteltenis heeft de afdeling lnkoop kennis genomen van het jongste
bericht in het 'Nieuwsblad voor Ridderkerk E.O.' betreffende de 'zogenaamde'
fraude bij de Reprospecialist.
Zoals bekend is de motivatie en het werktempo van onze afdeling ongekend
hoog, maar door deze valse aantijgingen zijn veel van onze medewerkers
terneergeslagen en staren zij met betraande ogen voor zich uit.
Bedroefd zijn wij enerzijds door de schaamteloze wijze waarop de integriteit van
de reprospecialist in een kwaad daglicht wordt gesteld, en anderzijds door het
feit dat deze gewaardeerde collega een Japanner heeft aangeschaft.

Onze afdeling distingeert zich van de verdachtmakingen zoals deze werden geuit
in genoemd'Nieuwsblad'. Dit voor ons onbekende blad heeft zich door dit
artikel geschaard in de rij van 'roddel, achterklap en riool journalistiek' en heeft
daardoor geen enkele serieuze nieuwswaarde. leder toekomstig bericht van dit
zogenaamde 'Nieuwsblad' zal met argwaan gelezen moeten worden. Wij hebben
de directeur van de reprospecialist de laatste decennia leren kennen als een
hoogst betrouwbare partner waar onze aÍdeling graag zaken mee doet. Dit in
schril contrast tot andere afdelingen binnen Holec.

Met name de afdeling Machinebouw is voor ons een doorn in het oog. Deze
afdeling herbergt veel onbekwame 'collega's' die zich afzetten tegen iedere
vooruitgang en waarvan bewezen is dat een aantal van deze 'mensen' zich de
afgelopen jaren bezig gehouden hebben met zeer duistere zaken. Genoemd kan
worden de perikelen rond de Toer de Frans die ieder jaar voor hevige emotie
zorgt binnen ons mooie bedrijf, maar ook de onbeschaamde wijze waarop
aÍgelopen seizoen in de Zaalvoetbalcompetitie is uitgekomen met spelers die niet
in dienst van Holec zijn. Zoals bekend is laatst genoemde zaak nog steeds in
behandeling bij de betreffende commissie en onze afdeling is ervan overtuigd
dat het zogenaamde'artikel'in het'Riool-Nieuwsblad voor Ridderkerk E.O.'een
nieuwe poging is van de afdeling Machinebouw om de aandacht van dit ernstige
vergrijp af te leiden.

Wij hechten eraan onze steun uit te spreken aan de reprospecialist en zullen
hem de komende weken mentaal begeleiden. Wij begrijpen dat deze man onder
grote druk staat door alle aantijgingen vanuit Machinebouw en hebben er begrip
voor dat de reprospecialist door deze verdachtmakingen een op zich
betreurenswaardige vergissing gemaakt heeft door een Japanner aan te
schaffen. Onze afdeling, bekend door de enorme kennis van zaken wat
automobielen betreft, heeft het er moeilijk mee - maar toch ook begrip. Wij
zullen proberen onze leveranciers-contacten te gebruiken om een goede
inruilprijs te krijgen voor deze inferieure Japanner en zullen alles in het werk
stellen om de directeur in een representatieve Europese auto te krijgen!

o
oo
o

Afdeling INKOOP. (Email adres: hma.inkoop@hma.nl)

I



SpoÉblad KNUDDE Extra
Deel.{, Onderwerp í í3 juli í998

Boven op het nieuws
Ruud Hilberts,s SPOORLOOS///

Ridderkerk, í3 juli '98
Het eerste lid van de Gokorganisatie Slikkerveer is met de Noordezon vertrokken. Er heerst

grote paniek onder de WK-Gokkers van de poule "We worden Kampioen". Na de finale is

bestuurslid/penningmeester Ruud Hilberts spoorloos; zijn kamer 0.32 is helemaal

leeggeruimd. Wijvermoeden dat hij er met de gehele prijzenkast (plus kluis) vandoor is
gegaan. De politie stelt in samenwerking met de FIOD en de Belangen Vereniging Een Eerlijk

Gokspelvoor HMA TraXis Power Medewerkers een grootscheeps ondezoek in.

Waarschijnlijk zit Ruud Hilberts in Parijs tussen de feestende Fransen op de Champs Elysee

met het prijzengeld....

Vanavond verschijnt op Nederland 1,2,3, RTL4, 5 Veronica en 5856 een politiebericht

(Opsporing Vezocht). Ruud rijdt in een Toyota Starlet, kleur: roestbruin. Waarschijnlijk gaat

hij die nu inruilen voor een Ferrari.

De volgende persoon die vermoedelijk zal gaan verdwijnen is: Arie Hordijk.

Wij houden u op de hoogte... ... ...

- Kees de Vrieshilk, misdaadverslaggever -

I

Nieuwsbrief í



Sportblad KNUDDE Extra
22 iuti í998Deel 2/blad í

Boven op het nieuws
Circuit van Gokorganisatie is ondoordringbaar!!!

Ridderkerk,22 iuli 398

Berichten over de Slikkerveerse Gokorganisatie

werden lange tijd door de politie nar het rijk der

fabelen verwezen. De verdwijning van het

Gokoranisatie-bestuurslid Ruud Hilberts (WK-

voetbal, zie nieuwsbrief 1), heeft de eerste

contouren bloot gelegd van een

wereldomspannend netwerk van handel in

voetbalkaartjes tijdens het WK en het

manipuleren van wedstrijdenverloop om het

gokspel naar hun hand te zetten. Dit gebeurt al

jaren door de moederorganisatie van alle

gokspelen: 'De Toer De Frans' door de heren

Cees Bisdom, Bert Wagenaar en vooral door
Arie Hordijk. Het wordt nu pas duidelijk dat

deze organisatie allerlei gokspelen in

Slikkerveer e.o. in zijn greep heeft, zelfs het

maandelijkse 'De Greef's Prijzenfestival' en

'Wilco's Gokpaleis in Y7-Y8-Y9' (lottonummers)

wordt bestuurd door deze machtige organisatie.

De Belangenvereniging Een Eerlijk Gokspel

Voor HMA TraXis Power Medewerkers stapte

met de informatie naar de politie, maar die deed

aanvankelijk niets, totdat Sportblad Knudde

misdaadverslaggever Kees de Vrieshilk aan de

slag ging en tot een onthullende ontdekking

kwam van een omvangrijke organisatie. Sinds

de berichten in Sportblad Knudde is de media

tot ver over de landsgrenzen geinteresseerd in

dit schokkende gokspelverhaal. Volgens de

Belangenvereniging en Kees de Vrieshilk gaat

er onwaarschijnlijk veel geld om in deze
gokorganisatie "maar er is zo onvoorstelbaar
veel materiaal dat we nog geruime tijd bezig

zijn met het in kaart brengen van de vele

slachtoffers en de verdachten", aldus de

B.V.E.E.G.V.H.T.P.M.

Tot de verdachten behoren niet alleen Ruud

Hilberts, Robert van Middelkoop, Bert

Wagenaar, Mohammed Mokthari, Cees Bisdom

en Arie Hordijk maar ook: Ad van Veen

(Prijzenfestival + Gokpaleis), Ko v.d. Schraaf en

(tot ieders verbazing): Brigitte van Geffen.

De laatste 3 personen waren onlangs met Arie

Hordijk en Ruud Hilberts bijeen op kamer 8.14

met als dekmantel een vergaderings-
bijeenkomst van het Sociaal Fonds, maar het

mag duidelijk zijn dat er over andere dingen

werd gesproken (o.a. Festina ploeg uit de

Toer). De Belangenvereniging en Kees de

Vrieshilk zeggen dit ondezoek het liefst zelf ter
hand te willen nemen omdat zij door de

autoriteiten (in opdracht van de Gokorganisatie)

worden tegengewerkt. Bovendien is het een

zeer gesloten circuit waarin bijna niemand kan

binnendringen. De Belangenvereniging en Kees

de Vrieshilk verwachten zeker enkele maanden

bezig te zijn om daders en slachtoffers te

inventariseren, maar vinden wel steun bij de

Fiscale lnlichtingen Opsporing Dienst (FIOD) en

de Centrale Recherche lnformatie (CRl) met

allerlei korpsen in binnen- en buitenland.

-MaÍkees en Misdaadverslaggever Kees de

Vrieshilk-

Afgelopen weekend zijn Arie H. en Ruud H. bij
verschi I I ende supermarkten afzonderl i jk
gesignaleerd. zij kochten uitsluitend
wasmiddelen om hun zwarte geld wit te wassen.
Enige winnaars van de poule 'We b'lorden

Kanpioen' hebben de bekende raadsman advokaat
Max Hilknoskovic in de arm genonen om de

organisatie van deze poule te dwingen tot
uitbetaling van het prijzengeld plus rente en

onkostenvergoeding (kort geding/advokaatkosten
etc.). Wanneer advokaat Hilknoskovic de leiding
van de ND-poule 'We Norden Kampioen' voor de

rechtbank sleept is nog niet bekend. Wij zullen
u op de hoogte houden....

Nieuwsbrief 2

t



Sportblad KNUDDE Extra
22 iuli í998

Boven op het nieuws
Sl achtoffe rs G okke rs H u I pl ij n

Binnenkort start de Belangenvereniging Een

Eerlijk Gokspel Voor HMA TraXis Power

Medewerkers in samenwerking met de PTT en

Sportblad Knudde een telefoonlijn speciaal

bedoeld voor gokkers die geld hebben verloren

of voor gokkers die geld hebben gewonnen

maar nooit zijn uitbetaald.

De slachtoffers Gokkers Hulplijn zoekt dames

die deze lijnen willen bemannen. Opgave bij de

Belangenvereniging of bij Sportblad Knudde.

Detectiues op zoek naar
uerdutenen WK-Gokaeld

Detectiues uan het accountantskantoor
Retief in Bolnes erl RSM/Arenthal.s in
Amsterdam àjn op zoek naar het
uerdwenen WK-Gokgeld uan de poule 'We

Worden Kampioen' en de uele miljoenen
guldens die zijn betaald uoor uiteindelijk
nooit geleuerde kaartjes uan het WK-uoetbal
in Frankijk. Bij dat detectiue kantoor aan
de Retiefstraat in Bolnes alleen al zijn tot nu
toe schadeclaims met een totaal uan ruim
4O miljoen gulden ingediend bij de daaruoor
opgeichte Stichting Belangenbeharliging,
een zijtak uan de bestaande
belangenuereniging. Een utoorduoerder uan
deze stichting, Keesjak: "Het gaat erom de
onderste steen bouen te kijgen, te
achterhalen u)a.ar al dat geld is gebleuen.

Daarom zoeken de Forensisch deskundigen
uan detectiue kantoor Retief nu in heel

Duropa bankrekeningen na. Ze proberen

uooral de geldstroom uanuit Slikkerueer te
uolgen. Als we daarbij op de Gokorganisatie
(Hod, Hir, etc.)in Slikkerueer stuiten merken
ze dat utel." Waarschijnlijk gebruikte de
Gokorganisatie het geld uoor aanschaf uan
dopingsmiddelen (EPO) uoor de
Festina/TWM wielerploegen om deze
uerboden middelen nietsuermoedend in hun
auto's te leggen.

-Kees de Vieshilk, misdaaduerslag geuer-

NieuwsbrieÍ 2

Deel 2/blad 2



Starr, Starr, Starr, Starr, Starr en Starr
Devil's Advocate

"We're proud to get you off the hook"

Arrondissements Rechtbank
Parket van de Officier van Justitie
Noordsingel ll3lllT
Rotterdam

Ridderkerk, 14 october 1998.

Mijne dames en heren,

Dezes verzoeken wij u toewijzing tot het toekennen van een Kort Geding tegen Sportblad
Knudde, vertegenwoordigd door de heer C. Hilkrnann.

Op 7 oktober jl. heeft Sportblad Knudde onze client, de heer R.L. Dubbeldam, middels
het artikel "Winnaars verloting moeten hun PC inleveren!!!" beschuldigd van onoirbare
praktijken. De schrijver van dit artikel, de heer Kees de Vrieshilk, doet hierin aantUgin-
gen zonder bronvermelding en zonder verificatie bij mijn client voorafgaand aan publica-
tie.
Behalve dat daardoor nu de integriteit van onze client ter discussie wordt gesteld in zijn
openbare functies van OR-voorzitter en vice-voorzitter van de Belangen Vereniging Een
Eerlijk Gokspel En Verloting Voor HMA Traxis Power Systems Medewerkers, waarvan
hij medeoprichter is, heeft het gewraakte artikel er tevens toe geleid dat onze client zich
dient te verantwoorden bij het Tuchtcollege van genoemde Belangenvereniging.

Wij kunnen bewijzen dat de uitspraken in het artikel volledig uit de lucht zijn gegrepen,

en eisen derhalve rectificatie van dit artikel met een dwangsom van Fl. 2.500.000,- bij in
gebreke blijven.

Hoogachtend

Starr, Starr, Starr, Starr, Starr en Starr
Advocatuur Particular
Benedenrijweg 159

2983 GB Ridderkerk.



Belongen Vereniging Een Eerlijk
Gokspel En Verloting Voor
Hmo TroXis Power Systems
Medewerkers
Afdeling Tuchtzoken

Ridderkerk, 14 oktober t99B

Hoogochtend,

"Geachte Heer" Rens Dubbeldom,

Hierbij delen wij u mede dot u op moondo g, lg oktober o.s. om preciesO7.3O uur
moet voorkomen bij het Tuchtcollege von de Belong en Vereniging Een Eerlijk
Gokspel En Verloting Voor Hmo ïroXis power Systlms Medewerkers in het
gerechtskamergebouw, eerst e verdieping komer 1.30.

Omdot dít nog moor een voo?onderzoel<sverhoor is zijn e? geenodvokoten
toqestaan, u dient echter wel gebakvoor bij dekofiie mJetebrengen.

Indien u loter dqn 07.30 uur orrive ert,bekent u schut dig tezijn en zol door de
tuchtcollegeraad woorschijnlijk om circo 07.3tuur een uitsprook in uw zook
gedaan.

Bij het vooronderzoekworden ook afzonderhjk getuig en opgeroepenvon de
afdelingen Tekenkomer (A. Hordijk, A. Jonsen, É. ,on Hengel etc.) enfnkoop (6.
de Volk, E. von der Werff) en de Verloting orgonisotor, A. Steehouwer
(medeverdochte!).

Allen moeten verschíjnen bij de Knudd ementerre AnketteKommissie.

De4oge Gerechtsleden von hef Tuchtcollege von de BVEEGEVHTPSM



Belangen Vereni ging EEGEWHTPSM
tav. dhr. C. Hilkmann

voorzitter

Ridderkerk, 14 oktober 1998

Geachte heer Hillctnann,

Ik heb met enige verbazing de bief van het Tuchtcollege van 14 ohober jl. gelezen.

Terstond heb ik dan ook telefonisch contact gezocht met dit college, en werd namens de

Hoge Gerechtsleden te woord gestaan door ene heer Vermeulen, een persoon die bij mij
volledig onbekend is binnen de Belangen Vereniging Een Eerlijk Gokspel En Verloting
Voor HMA Traxis Power Systems Medewerkers. Ik ben diep teleurgesteld dat het Tuchtcol-
lege van de BWEGEWHTPSM, waarvan ik mede oprichter ben, een vooronderzoek wil
starten zonder daarbij te vermelden wat moet worden onderzocht.
Naar mijn mening is het doel van een vooronderzoek om vast te stellen of er al dan niet
iets te laste kan worden gelegd. Pas na een te laste legging kan er sprake zijn van een

schuldvraag, dus is het college nog eens zeer pretnatuur met de opmerking dat niet
verschijnen automatisch gelijk staat aan schuld bekennen. Sterker nog, waaraan zou ik
schuld bekennen?

Ik vermoed dat duistere krachten knagen aan de fundamenten van de Belangenvereniging.
Wellicht is dit ingegeven door de beichtgevingen in Sportblad Knudde. Was dit eens een

hoogstaand blad, sinds dit in 1997 is samengegaan met het familieblad Repro, is
Sportblad Krudde vervallen tot een boulevard-blaadje vol iooljournalistiek. Dit wordt
nog eens versterlct door de aanwezigheid van de paparaai-fotograaf van dit Sponblad bii
de PC Tombola op 2 oktober jl.

Wat mij vervolgens zeer griefi is dat ik verplicht wordt gesteld om gebak mee te brengen.
Geefi het college hiermee aan dat de Hoge Gerechtsleden zich al laten omkopen met
gebakT Moet dit gebak worden gebruikt om de gemoederen zoet te houden? Is dit wat er is
geworden van onze hoogstaande idealen toen we 5 jaar geleden de BWEGEWHTPSM
hebben opgericht?
U moet toch begrijpen dat de door het Tuchtcollege opgestelde bief, wellicht ingegeven
door de ongefundeerde aantijgingen in Sponblad Knudde van 7 ohober jl, de integriteit
van de Hoge Gerechtsleden van dit college volledig heefi ondermijnd, zeker gezien het feit
dat de heer G. de Valk reeds van de conceptbrief op de hoogte was.

Ik verwacht spoedig dat het Tuchtcollege mij haar excuses aanbiedt. Een vooronderzoek
naar de integriteit van dit college lijkt mij eerder op haar plaats.

Hoogachtend,

Rens Dubbeldam.

Een kort geding om rectificatie te eisen van het anikel van de "de heer" Vrieshilk
is reeds ingediend.

PS



Belangen Vereniging Een
Eerlijk Gokspel En Verloting
Voor Hma TraXis Power
Systems Medewerkers

Afdeling Tuchtzaken

Ridderkerk, 19 oktober 1998

Geachte heer Dubbeldam,

Het spijt ons dat u deze brief niet voor maandag 19 oktober heeft
ontvangen, maar de enige secretaresse van Sportblad Knudde, die voor
ons de brieven behandelt, moest zo nodig een vrije dag nemen zonder
dat wij het wisten. Een van de Hoge Gerechtsleden van het Tuchtcollege
Van De Belangen Vereniging Een Eerlijk Gokspel En Verloting Voor
Hma TraXis Power Systems Medewerkers heeft u ten onrechte een brief
gestuurd waarin staat dat u op maandag 19 oktober om 07.30 uur
aanwezig dient te zijn in het Gerechtskamergebouw en dat er om 07.31
uur al een uitspraak gedaan zou worden, indien u op dat tijdstip niet
aanwezig zou zijn geweest.

Dit is niet juist, ook wij weten dat u op dat tijdstip nog niet uitgeslapen
eruit ziet. Bovendien wordt u eerst ondervraagd door de
Knuddementerre Ankette Kommissie, zll beoordelen of u werkelijk
strafbare feiten heeft gepleegd. Door deze procedurefout is inmiddels de
heer Vermeulen op staande voet ontslagen, jammer is wel dat we het
gebak mislopen.

De leden van de Hoge Gerechtsleden van het Tuchtcollege betreuren de
gang van zaken en melden u dat er binnenkort een oproep kan komen
dat u moet verschijnen bij de Knuddementerre Ankette Kommissie.

Hoogachtend namens de leden van de Hoge Gerechtsleden van het
Tuchtcollege van de BVEEGVHTPSTN



Sportblod KNUDDE
-een woordeloos blod-
Af d.z Redoctie Secretoriaot &

Directie Secretorioot

Ridderk erk, 20 oktober t998

Geocht e heer Dubbeldom,

Het spijt ons NIET dot er noor oonleiding von uw daden nu

pos een verkloring komt von onze kont. Onze redoctie-/
direktiesekreto ?esse hod ofg elopen vrijdag nomelij k een

welverdiende vrije dag, zij hod wot beters te doen don zo'n

domme brief tebehandelen oon u gericht.

Het is voor ons ook ol tijdverspilling.......

Sportblod KNUDDE heeft met veel gejuich en geloch uw

verzoek om een kort geding bij de Arrondisements
Rechtbonk te Rotterdam tegen ons aon te sPonnen

ontvongen._Met veel vertrouwen goon we met z'n allen noor

de Noordsingel omdot dit juist bevestigt dat de
"oontijgingen" , zools u dot noemt, von onze uitstekende
misdaodvers I og gev e? Kees de V ries h i I k j u ist z ij n (w e hebben



Eetcof é Bruintj e Beer ol ofgehuurd voor een f eestdog!). Een

welbekend spreekwoord zegtz "Een kot (Rens) in het nouw

mookt ro?e sp?ongen (kortgeding)".

Een rectificatie ís don ook uitgesloten, omdot een oP

woorheíd geboseerd verhool niet kon rectificeren en de

enige woorheid mogen wij delezers niet onthouden.

Mocht e? meer nieuws zijn in deze PC-aff oire, zien wij ons

genoodzookt om het gewoon te publiceren en om een

dwongsom von Fl 2.500.000,-- lochen we hord, omdot ons

bedrijf uitsluitend in miljorden denkt.

Met vriendelíjke groeten,

Redactie en Directie von

Sportblod KNUDDE



Hilkmann Kees

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Hilkmann, Kees
woensdag 30 juni 1999 11:02
Dijkshoorn, Simon; Dubbeldam, Rens; Hengel, J van; Hilbefts, Ruud; Krieg, J.H.;
Makkenze, H.; Mokhtari, Mohamed; Parel, Wessel; Piers, P.; Veenboer, Annelies;WerfÍ,
Elly van der
Pleyt, Ernst de; Valk, de, G; Winter, Mathilde de
Sportblad Knudde TdF2

Sportblad Knudde
toer de Frans

Nieuws
Bert Wagenaar twee dagen spoorloos !!!

Ridderkerk/Delft -30 juni-. (van onze speciale verslaggever)
Beft Wagenaar, lid van de Gokorganisatie Ridderkerk, is twee dagen spoorloos
geweest. Niemand wist waar deze persoon was, vermoedelijk was hij in
Parijs bij de Toerdirectie voor overleg over de moeilijke gang van zaken
in Ridderkerk (zie onze vorige Sport. Kn. toernieuws) en de positie van
Arie Hordijk te bespreken. Wat er van dat overleg terecht is gekomen is
door de directie van Societe du Toer en van de hoge raad van de

Gokorganisatie
niets bekend gemaakt. Wat wel opvallend is dat na het gesprek de Franse
wielrenner Richard Vieranniek zaterdag a.s. gewoon mag starten en de
ploeg van Cees Priem niet. Even dacht de Belangen Vereniging Een Eerlijke
Toer De Frans En Andere Gokspelen Voor Hma Traxis Systems Power

Medewer-
kers dat Bert Wagenaar gevlogen was na de onthulling van

misdaadverslaggever
Kees C de Vrieshilk. Waarschijnlijk door het slechte weer kon hij niet in z'n
privé-zweefvliegtuig stappen... Nog altijd is nog niet bekend wanneer de
loting wordt gehouden voor de deelnemers aan de toer de Frans gokspelletje,
De Gok Organisatie Ridderkerk is opvallend zwijgzaam.

*- Mafl«ees.*

K. Hilkmann
TraXis BV

1



Hilkmann Kees

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerpr

Hilkmann, Kees
vrijdag 2 juli 1999 9:04
Dubbeldam, Rens
RE: Wat nu ??

De Belangenvereniging kan nooit het gokimperium overnemen, dat
staat

in onze statuten van het reglement nr. 735 c. Overigens was onze
reglement

met de belangrijke statuten opgeborgen in een kluis. Die kluis is
spoorloos...

ik heb gisteren nog geprobeerd oÍ er ergens een kopie daarvan is.
Maar ik heb niets kunnen vinden, ik was inderdaad op onderzoek uit

gisteren
en heb gesproken met onze juristen over de kwestie Hod. Ook zij zien

niets
zitten in een kort geding, het enige waar we hem over kunnen pakken

is:
dat hij niet zomaar uit het gokimperium kan stappen behalve als hij

met
pensioen gaat oÍ vervroegd uittreedt. Jna is een alternatief voor de

orga-
satie al is hod en Jansen wel een pot nat... *Kees./

---Oorspronkelijk bericht---
Van: Dubbeldam, Rens
Verzonden: donderdag 1 juli 1999 16:09
Aan: Hilkmann, Kees
Onderwerp: RE: Wat nu ??

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de directie vanwege interne strubbelingen is opgestapt. Hod schijn
vorig jaar al te hebben aangekondigd dat hij er mee stopte. Nu gaat het gerucht dat ze de loting maandag as. of
pas na de toer willen verrichten.
lk denk dat een kort geding niet succesvol is, maar dat gelobbied moet worden bij Hod en Jna. Een andere
mogelijkheid is, dat de belangenorganisatie het gokimperium overneemt.

PS. Vandaag was je spoorloos zonder melding. Dit komt onze zaak natuurlijk niet ten goede. lk heb het weten te
brengen dat je op onderzoek uit was.

Rens

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hilkmann, Kees
Verzonden: donderdag 1 juli 1999 16:02
Aan: Dubbeldam, Rens
Onderwerp: Wat nu ??

Bestuursmededeling:
Zoals het er nu naar utzíet gaat de Toer de Frans Gokspellede in

Ridderkerk
1



niet door , de gehele bestuur schijnt afgetreden te zijn zonder dat in het
openbaar
bekend hebben gemaakt. Volgens mij kan dit niet volgens de wetten en

kunnen
we tegen dat "aftredende" bestuur een kort geding aanspannen.
Ondanks dat vele leden nu geld worden bespaard, vinden enige leden toch
dat
het Gokspelletje door moet gaan hiermee bekennenzlj wel dat ze FOUT
zljn
geweest de afgelopen jaren. Wat moeten wij als Belangenvereniging verder
doen
en hoe is onze standpuntin deze kwestie? Met vriendelijke groeten de

voorzitter.

K. Hilkmann
TraXis BV

2



Hilkmann, Kees

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hilkmann, Kees
vrijdag 2 juli 1999 13:51
Dubbeldam, Rens
RE: loting toer de Írans

Rens,

Laten we dan maar meedoen met de Wereldkampioenschappen knikkeren dat
jaarlijks in Noordeloos wordt gehouden. Ze bekijken het maar dat AHOD gokimpirium
het oude liedje: Je kan beter je geld zelÍ in de maas gooien dan zie je het tenminste
nog verdwijnen. Bij dat zooitje weet je niet wat er met je geld gebeurd...
-----Oorspronkelijk bericht---
Van: Dubbeldam, Rens
Verzonden: vrijdag 2 juli 1 999 13:43
Aan: Hilkmann, Kees
Onderwerp: loting toer de Írans

Kees,

Het AHOD gokimperium heeft zojuist zijn eigen loting ongeldig gemaakt. JNA, die inmiddels tot de top is
doorgedrongen van de organisatie, kwam erachter dat hij zelÍ slechte rijders had. Vervolgens heeft hij zelÍ Bisdom
beschuldigd van een onzuivere loting door deelnemer PRL te vergeten. Gevolg, loting is in prullebak verdwenen
en dus geen toer de Írans voor HMA power traxis systems medewerkers.

1



Hilkmann Kees

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

K. Hilkmann
TraXis BV

Hilkmann, Kees
donderdag 8 juli 1999 15:37
Dobbelaar, Piet; Twillert, Robeft van; Piers, P.; Dijkshoorn, Simon; Dubbeldam, Rens;
Valk, de, G; WerfÍ, Elly van der; Winter, Mathilde de; Veenboer, Annelies
Passchier, Bert; Veuger, Henk;Zuiddam, Pieter; Mokhtari, Mohamed; Parel, Wessel;
Pleyt, Ernst de; Veuger, Henk
Nood Editie

Sportblad Knudde NOOD EDITIE
Ridderkerk.- De juridische afdeling van het

enige waardeloze blad heeÍt het bijzonder
druk met allerlei juridische zaken, zoals
de toer de Frans. Kees H. heeft een advokaat
in de arm genomen naar aanleiding van de
valse berichten van een oud-medewerker
Egbert Kant, dat werd verspreid door Robert
van Twillert. Waarschijnlijk moeten de 'heer'
Kant en de 'heer' van Twillert voorkomen
wegens smaad, laster, dronkenschap,verspreiden

en in van omloop brengen van enorme valse
bgf iChtgn. Kees de Vrieshirk

1



Hilkmann Kees

Van:
Verzonden
Aan:

CC:

Onderwerp:

Hilkmann, Kees
donderdag 22 juli 1999 9:05
Boschman, Hans; Dubbeldam, Rens; Mokhtari, Mohamed; Parel, Wessel; Stutvoet, Hans;
Veenboer, Annelies; Piers, Pieter; Wagenaar, L.; WerfÍ, Elly van der; Sterk, P; Valk, de,
G; Pleyt, Ernst de
Crooswijk, Gerda; Dijkshoorn, Simon; Futselaar, J.; Hilberts, Ruud; Loeve, Martin;
Hengel, J van
deze week 2

HlilteÍnet@
llieuw iligitaal [Íant uan SRottilail lhuilile

llere ueGIÍ rou er Gen Grtra Smnilad línuilile ueÍscniinen,

maat dool DoRaalile omstaniligheilen uoÍdt ilit uitgestGld.
Waalsclriinliil lomt hetwaardelozG ilad ouu de nieuwe
onthullinuen omttGnt de im[osantG lh0ilgotimrcfium ms
[egin uoluenilG wGGlÍ uit lnmiddels is de tedalftie uan Snort-
Had lÍnudile door GGn liil uan de [ilodgoltimrcrium gcwaaÍ-

schuuil 0m dG negatieuG [efichtgeuing uil deze o]uanisatiG
in net o[Gn[aaÍ te []Gngen: "lG moet uitlÍiilÍcn.-." lÍtGgon wG

uandaagtG horGn.

Uan deze bedreiginuGn en uitlatingGn isuootal onzo misdaal-
uorslaggcuer lÍGG§ G. de Ufieshillt niot bang. llet gotuoht gaat

dat [ii Bsm in de uline hetueftoden middGl StG]iozidon is
gGuondGn Gn hiet[ii gaat net niGt ouG] GGn on§Ghuldig lalÍie-..
lleze ontdolÍlÍing is geilaan na eGn uifgG[teid onde]toG[ aÍgeloRen
weo[ [eneden in het lmntoor UGbouw door GGn Gonuoleu] uan

de UGI twerelil Wielu Uniet en l[001] ÍlntemationalG Biool 0nilet-
r0clÍ 0psRofinu lloilnul. llGt lH0llgolimperium iloDGc]t dGrG GonclusiG in de ilooÍRot te
[]iigGn-. @lllllternet
llet fll0ltuolÍim[GÍium heeÍt een ondomÍileling 0DUG]iGht:

de Ueleniging lot Behouil Uan GoftGtslaaÍilGn ï0GÍ de Írans Uoot

Hma Power Systems en lraxis te Ridderleilc ilen rou aÍ0elo[en
weel mot Gen [G]suGrlÍlafing [omen en mededelingen ouer dere
ueleniuinu maar de disfiettG mot dG statuten e]0[ is zoG[--
@llllltemet GGn nieuwe medium uan S[ortDlail línudde@.
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Sportblad KNUDDE
SPORTBLAD KNUDDE BOVEN OP HET NIEUWS

Na de omstreden verloting bij HMA Power Systems B.V. enige weken geleden werd op I
december j.l. bij TraXis een pc-prive verloting gehouden. Deze verliep niet zo chaotisch
want de Belangenvereniging Een Eerlijk Gokspel en Verloting Voor HMA TraXis Power

Systems Medewerkers ging akkoord met die verloting. Men was zelfs niet aanwezig bij de

verloting.

Een woordvoerder van de Belangenvereniging: "Dat was ook niet nodig, omdat het op een

eerlijke basis gebeurde. Bij HMA was het al voor de trekking een puinhoop en kregen we

vooraf signalen dat het verkeerd af zou lopen. Het was al vreemd dat iedereen bij die

verloting aarrwezig diende te zijn, anders verviel de kans op een pc. Merkwaardig was

vooral dat de vice-voorzitter van de Belangenvereniging zichzelf trok en een naam twee keer

uit de tombola kwam." Het onderzoek is ondanks de stilte daaromheen nog in volle gang. Zo

komt het nieuwe tv-station Canal - binnenkort met een onthutsende reconstructie van deze

affaire waarin Dubbeldam en Steehouwer de hoofdverdachten zijn. Misdaadverslaggever
Kees C. de Vrieshilk knjgt bij deze nieuwe zender een eigen prograÍrma. Omdat op vele
plaatsen dit nieuwe station nog niet op de kabel zit,zal er een uitgebreid verslag gedaan

worden in Sportblad KNUDDE, dat een breder publiek kan bereiken.

Bij de pc-prive TraXis actie is de uitgever van Sportblad KNUDDE, foto persbureau "Kees

de Knudde Hilk" ingeloot en mag een pc aankopen tegen inlevering van vakantiedagen.

Computeradviesburo's en deskundigen zijn in opdracht van Sportblad I(NUDDE bezig te
onderzoeken welke pc met apparatuur geschikt is voor de uitgever van Sportblad KNUDDE.
Binnenkort verschijnt Sportblad KNUDDE dan ook op internet met wellicht de onthullende
en schrikbarende foto's van de trekking bij de HMA verloting met Dubbeldam en

Steehouwer in zeer verdachte vorm in beeld.

- Kees Cornelis -

dinsdag 22 december í998

Í

Nieuwsbrief
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Sportblod Knudde
Retiefstraat 35
2987 AL Ridderkerk
www.sportbladknudde.nl

Ridderkerk, 8 juli 2003

De Lotto
T.a.v. Mevr. Mr. J.J. Brommer
Postbus 43330
2504 AH Den Haag

Betreft: Reactie op uw brief sommatie ref.: DIR/JBR/hv03.306

Geachte mevrouw Brommer,

Naar aanleiding van uw schrijven delen wij u mede dat Sportblad Knudde Gokpaleis eigenlijk u een

bedankbrief moet sturen omdat wij niet gelijk een strafbevel hebben gekregen. Maar dat u op deze

wijze ons op de hoogte heeft gesteld. Aangezien we inderdaad een strafbaar feit hebben gepleegd wat
absoluut niet onze bedoeling is geweest. De Toer de Frans Poel spelen wij al vele jaren intern binnen

het bedrijf en voor de grap hadden we deze keer een link geplaatst op Startpagina.nl om ook eens meer

bezoekers te trekken naar de meest waardeloze website van het Wereld Wijd rWeb Sportblad Knudde.

Het was niet onze bedoeling om heel Nederland binnen onze Toer de Frans Poel te halen maar

beseffen nu dat dit wel mogelijk was geweest door de link die op Startpagina.nl was geplaatst.

Alle deelnemers hebben wij daarom op de hoogte gesteld dat we doorgaan met de Toer de Frans Poel

voor de lol / eer en dat de gehele opbrengst naar een goed doel wordt gestort ofde deelnemers kunnen

hun geld terugkijgen.

Voortaan zullen we bij de volgende pools duidelijk vermelden dat dit binnen het bedrijf wordt
gehouden en op de website gaan we vermelden dat andere personen bij de bekende landelijke De Lotto
zich kunnen melden. Overigens hebben we brj de Toer de Frans Poel dit jaar zoals elk jaar geen

enkele deelnemer van buiten ons bedrijf zich ingeschreven. Dit ip ook niet mogelijk omdat dit te veel
administratieve handelingen met zich meebrengt. Indien mensen buiten ons bedrijf zich hadden willen
aanmelden waren ze gewoon voor deelname geweigerd. Dit hadden we natuurlijk op de website

duidelijk moeten vermelden en zijn daar in gebreke gebleven.

Als bewijs dat we inderdaad de Poel voortzetten en dat de opbrengst naar het goede doel gaat willen
wij, als u dat wenst, later een kopie sturen dat dit werkeldk is gebeurd.

Yiadeze weg willen we dan ook ons excuus bij u aanbieden, aangezien dit nooit onze bedoeling is

geweest.

Indien u nog vragen heeft willen wij deze graag beantwoorden, zodat dit probleem zo snel mogelijk uit
de wereld is geholpen.

Met vriendelijke groet,

Sportblod Knudde

I

Kees Hilkmann
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5portblod Knudde
Kop van Algemeen Dagblad afgelopen maandag:

Mamma mia
Kop van §portblad Knudde:

Dames zetten
Gokpaleis geheel op

kop!
Wat een geintje,,,

Wat een Íinale, wat een spektakel, wat een spanning, wat een sensatie, wat een
ontknoping en wat een geintje van Marina. ln de allerlaatste minuut van de
regulaire speettild kwam Frankrijk op geliike hoogte anders was ltalië Europees
Kampioen geworden, had Annelies Veenboer als enige dit iuist voorspeld en
was Annelies als eerste geëindigd in de Sportblad Knudde Gokpaleis. Het
mocht niet zo zijn, Frankrijk kwam in de verlenging tot scoren en mag zich na
het Wereldkampioenschap zich ook Europees Kampioen noemen. Een troost
voor Oranje: we hebben tenminste als enige gewonnen van de Europees
Kampioen... Voor het beslissende weekend stonden Jan Oosterwiik' Peter
Lauwers en Dirk van Arkel bij de eerste drie en Ieek het erop dat zii ook met de
aantrekkeliike geldprijzen gingen verdelen. Maar zii hadden Nederland als
winnaar voorspeld, zagen vele deelnemers die op Frankriik hadden voorspeld
aan zich voorbii trekken. Ook het aantal doelpunten, gele en rode kaarten op
het gehele toernooi gaÍ de doorslag in de eindrangliist van Sportblad Knudde
Gokpaleis. Zoals gebruikelijk bii Sportblad Knudde beginnen met de
allerlaatste van de Gokpaleis, dit is geworden een neeÍ van Kees Hilkmann:
Arnold Kooij met stechts 70 punten. Ziin streven om boven ziin oom te bliiven
is totaal mislukt want MaÍkees de Knuddeloog eindigde een plaatsie hoger met
84 punten. Bram Wuister heeft er alles aan gedaan om als laatste te eindigen,
hij had daarvoor na de larartfinales niets ingevuld om zeker van te ziin dat ie
geen punten zou behalen. Doordat hij echter voor de kwartÍinales genoeg
punten had verzameld l«wam hij niet op de meest begeerde laatste plaats van
het Sportblad Knudde Gokpaleis. Pieter Zuiddam is op plaats 43
terechtgekomen met 93 punten en Reina Hilkmann op plaats 42 met 100 punten
voor Piet Ipskamp die dagenlang de rode lantaarn had gedragen met 103
punten.
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Vervolg Sportblad Knudde Gokpaleis EK 2000 Voetbal

Kees Hilkmann zelÍ is op een zeer lage positie gekomen als veertigste met Í07
punten en Piet Dobbelaar is op zèer gelukkige wiize boven Piet lpskamp
geëindigd op de achtendertigste plaats met honderdtwaalÍ punten.
Mathilde de Winter is onderaan geëindigd van de eerste pagina, dus op de
viiÍentwintigste plaats met 161 punten. Annelies Veenboer had de meeste kans
gehad toen ltalië nog met 1-0 voorstond op de eerste plaats, maar zag door
Frankrijk dit misgaan en eindigde nu op plaats 24. Peter Lauwers zakte van de
tweede ptaats naar elÍde plaats met 212 punten. Tiende is geworden Ruud
Pieket mel212 punten, Jaap van het GelooÍ negende met 214 punten en Budd
Saan (ook enige dagen koploper geweest) op de zevende plaats met 217
punten. Jan Oosterwijk maakte een dramatische val van de eerste plaats naar
de achtste plek, hij rekende zich al rijk maar in de zicht van de haven strandde
hij en behaalde 217 punten. De Familie Schop heeft behoorliik toegeslagen in
de Sportblad Knudde Gokpaleis met Aad (plaats: 6 en 221 punten); John (op
plaats vijf met 228 punten) over Els komen we dadeliik op terug nadat we eerst
de nummer vier Dirk van Arkel die voor het weekend nog op de derde plek
stond en nu net buiten de prilzen valt met 230 punten.
Dan de verrassende ontwikkelingen aan de kop van de eindrangliist van
Sportblad Knudde Gokpaleis, op de derde plaats is geëindigd Roel Groen en hii
klom van plaats 21 naar 3 en behaalde 232 punten. Tweede is geworden
Marina Geintje van de Meiden die voor het weekend nog op plaats 16 stond met
247 punlen, zij vulde dit in als een geintie... maar als ze bii de kwartÍinales
beter had ingevuld dan was zij nu de absolute winnaar geworden van de
Sportblad Knudde Gokpaleis. Onze speciale verslaggever had het enige dagen
geleden al geschreven, na een protest van Budd Saan (zie prikbord) dat
Sportblad Knudde Gokpaleis directie Marina het priizengeld zou willen gunnen
omdat zij bijna 607" van de deelnemers had binnen gesleept en dat de
winnaars het verdiende geld aan haar zou moeten aÍstaan...
Nu is ze dan toch zeer verdiend tweede geworden, het had zelfs een eerste
plaats kunnen zijn maar de directie heeft in samenwerking met UEFA, ltalië en
Frankrijk besloten om dit vooral niet te doen. Omdat het een traditie is dat de
winnaar oÍ winnares van een oÍ ander gokspel zou moeten gaan trakteren op
gebak en dan zou de winst voor Marina veel minder ziin geweest...Dat de
dames altijd wordt verweten dat zii geen verstand van voetballen hebben wordt
hiermee ten niet gedaan. Marina geen verstand van voetballen, zii is tenslotte
wel aanhangster van een echte volksclub in Nederland.
De nummer één met slechts vier punten voorsprong op Marina is geworden Els
Schop met 246 punten, voor het weekend stond zii nog op een negentiende
plaats maar Iiet iedereen haar hielen zien om afgelopen zondag keihard toe te
slaan met 250 punten. Zou ze ook weten wat hiermee de consequenties ziin
van de onzichtbare reglementen van het winnen van een Poel wat elke
deelnemer weet: gebak aan allen? Natuurlijk kunnen we het niet verplichten
maar het staat wel in het onzichtbare reglement...
De belastingdienst van Kansspelen maakt bekend dat de winnaar een aanslag
krijgt van 100o/o mits hij het uitgeeft aan gebak voor de deelnemers, in dat
geval kan hii het aÍschrijven....



POULE BERICHTEN Sportblad Knudde Gokpaleis
HET PRIKBORD

Datum: 2000{16{12 í6:49:13
AÍzenden keer Hilkmann
Ondenrerp: Sportblad Knudde Gokpaleis
Deze EK-Voetbalpoel is door de Belangen Vereniging Een Eerlijke Toer De Frans En Andere Gokspelen Voor
Medewerkers Van Hma En Traxis Plus Andere Belangstellenden, goedgekeurd.

De voozifter van B.V.E.E.T.F.E.A.G.V.M.V.H.E.T.P.A B

Datum: 2000{6-02 í 6:52:33
Aízender: kees Hilkmann
Ondenrerp: lnleggeld voor de Deelnemerc
Het inleggeld voor de SpoÍtblad Knudde Gokpaleis EK-Voetbalpoel 2000 bedraagt per peÍsöorl vrjf gulden. Deze dient
men te betalen aan: Marina van de Meiden(Sportblad Knudde aídeling Traxis) of aan Kees Hilkmann.

Datum: 2000{t6{17 22:13:O2
Afzender: kees Hllkmann
OndenÍeerp: HARTELIJK WELKOM
Alle deelnemers aan de SpoÍtblad Knudde Gokpaleis heten we hartelijk relkom!
Elke dag tfidens de EK nier.ms van Sportblad Knudde over de resullaten van alle deelnemers door onze speciale
verslaggever MaÍkees en als hel nodig is met hulp van misdaadverslaggever Kees C. de Vrieshilk.
- - - - De Hoofdredaktie - - -

Datum: 2000{5-08 12:59:21
Afzender: kees Hilkmann
Ondenrerp: Bang
Robert van TwilleÍt cluÍfi, zijn prognoses niet te laten zien. Het waarom is een raadsel, zeker bang dat anderen zijn "visie"
gaat overnemen.
iiij is toe aan een auto...

Datum: 2000{16{18 I 6:32:06
AÍzender Rob Bisdom
Onderwerp: affi chrilvang
Kees vrijtlagkiJg je nog inschrijvingen van me.
Jaap van het geloof moet je nog invoeren op intemet, maer bisdom zit er al in.
Piet

Datum: 2000{!6-08 20:'Í8:'15
Afzender: kees Hilkrnann
Ondenarerp: ROBERT VAN TWILLERT
ALs Robert van Twitlert voor zaterdag 10 juni om 20.3C uur niet zijn prognosses laat zien dan kan de organisatie van
Sportblad Knudde Gokpaleis hem zonder pardon veiwijdei'en...

Datum: 2000{16{8 21 :10:00
AÍzender: piet lpskamp
Onderwerp: Voetbal kennis
Heb je de prognosE van DobbelaaÍ gezien???
Volgens Kees heefl hij meer verstand van sofrbal.
lk denk dat kees gelijk heefr.

POULE BERICHTEN §portblad Knudde Gokpaleis HET PRIKBORI»

Datum: 2000{16{18 22:1 3:32
Afzender: kees Hilkmann
Ondenrerp: Voetbal SOFT kennis
Als Eeteejoopieje had meegèdaan, dan had Piet Dobbelaar die als winnaar van de EK getipt..
in de finale tegen Turkeien.
Maar ja dat land, ligt niet in Eurcpal

Datum: 2000-0649 2Q:12:12
Afzender: Bram Ylluister
Ondenverp: Piet Dabbelaar & softbal
Kees, op het bedrijÍ schjnt er veel animo te zun om ook zo'n poule rond de Haarlemse softbel',iJeek te organiseren.



Datum: 2000{6{9 20:13:5í
Afzender: Jaap van het GelooÍ
Onderwerp: Sofbalweek
Dat is een goed idee, ik zet 10 gulden in op Cuba

Datum: 2000{16{19 20:18:1 9
Afzender: Rob Bisdom
Ondenv€rp: diverse poules en unddenschappen
Waarom doen we nooit eens iets leuks tijdens de paratympics?
Misschien dat Piet Dobbelaar daar antwoord oo weet.

Datum: 2000-06-09 20:30:37
Afzender: Peter Lauwers
Onderwerp: Diverse weddenschappen
Kan ik bij Piet Dobbelaar onze bedrijfs bookmaker ook gokken op de kruisboogwedstrijdan voor blinde-geleidehonden?
Alstom aandelen nodig? Dobbelaar is het adres.

Datum: 2000-06-Í0 09:30:40
Afzender: kees Hllkmann
Onderwerp: Even een serieus bericht
Vanavond gaat het beginnen in Belgie tegen Zrreden. Over deze wedstrijd l€n je een dagvoorspelling doen, het telt niet
mee voor de algemene ranglust of voor SpoÍtblad Knudde Gokpaleis. Je moet de rust en eindstand voorspellen en clit kan
je doen op elke w€dstÍijddag. De prijzen woÍden beschikbaar gesteld door sponsors (zie in de blauwe kolom hier links,
dat is de andere kant van rechts Piet Dobbelaar. Deze prijzen worden dagelijks uitgeloot bij de goede voorspellers.
ledereen maakt een kans zelfs PIET DOBBEI-AAR...

Datum: 2000-06-1 0 11:29:2A
Afzender: kees Hilkmann
Onderwerp: lemeel berichten
Hou ook je iemeelpostbus in de gaten, zo nu en dan komen daar ook berichten door van Sportblad Knudde Gokpaieis.
Wil je terug iemelen, gebruik dan dit adres: hilkmann@woridonline.nl of hintemet@spoítbladknuddë.lmfweb.nl

Datum: 200046-10 21:§:02
Af:ender: paet lpskamp
Onderwerp: §erieus bericht ????
Kees, wat krijgen we noull een serieus bericht ben je wel helemaal lekker?
Hoe moet det straks bÍ díe Hearlemse sofbalweek??
Wat is er eígenlijk met Dobbelaar aan de hand, je leest zo veel over die jongen, het wordt tijd dat hij een keer dubbel 6
gooit.

PO U Lt BtlRICtl'fllN §poÉblad t(nudde Gokpaleis Hll'l' PRIKBORI)

Datum: 200046-12 0í :47:53
Afrender: jan oostenrvijk
Ondenverp: Ajaxmazzel !n Alena
Ajax'.nazzel in Arena zoals het onderwerp al luid,
lk kon niet zo gauv/ een oranje-leeu',','tje vinden en ook geen oranje tekst,alhoewel ik het het wel een
draak van een wedstrijd vond.
Ronald ehhhhhhhhhh was dit een penalty?
waarop hij ehhhhh eerlijk antwoorde l.lEE.
Maar de beste opmerking was toch wei"ehhhh straks in ROïTERDAM zal het wei beter gaan" toch best wel positieí varr
cie nieuwe "SWALBË" koning.
Want iaan we wel wezen ciaar worden toch allen maar
f inaies gespe eld ioch't ? ? ? ?'t ? ? ?
De oranje groeien.



POULE BERICHTEN Sportblad Knudde Gokpaleis IIET PRIKBORD

Datum: 200046-í 3 09:49:56
Af,zenden arnold koo$
Onderaverp: eindsprint = ln zicht
zo, om ff iets van mijn persoontje te laten horen ff 'n po§tie op dit prikbord.
voor de koppositie onder ons kan ik mededelen dat amoldie welliswaar traag i§ gestaÍt maar naar ventachting een
eindsprint gaat leveren die als absuí ken worden omschraven. en het belangÍiikste: lK BLIJF KOSTE WAT KOST
BOVEN KEES IN HET KIISSEMENT!!!

Datum: 2000-0G-í3 í1 :0í:55
Afzender: Piet Dobbelaar
Ondenverp: Lage positie Piet lpskamp
Geachte heer lpskamp (Piet) gezien jou positie in de ranglijst denk ik dat het beter is dat je naar de wijze woorden van
iemafld luistert die meer verstand heeft van softbal dan van voetbal. Als je nog verderzakt dan moelen we een hele diepe
kuii gaan graven voorje.

Datum: 2000{16-í 3 I 2:04:58
Afzenden MaÍkees de Knuddeloog
Ondenrerp: Geen andeÍ€ auto
Kees,

ik ben zo tevrcden met miin huidige Knudde lease auto dat ik geen andere
wil.
ben ik nu te laat om me op te geven?

Met vriendelijke groet,
Elly van derWerfi
HMA PowerSystems B.V.
Ringdijk 390b
2983 GS Ridderkerk

Datunr: 200046-1,t 00:53:05
Afzender: jan oostanrijk
Onderwerp: ZwarG Piet
Valt het jullie ook op dat cie twee pieten in het gokpaleis eikaar steeds de zrvate piet toeschuiven??,tenrijl ze beiden
onder ean de lUSt SpaÍtelien misschaen zou WATERPOLO een optie lyezen i.p.(s)v. Softbailen.

POULE BERICHTEN Sportblatl Knudde Gokpaleis HET PRIKBORD

Datum: 2000{6-14 12:OZ :37
Afzender: paet lpsl€mp
Onderwerp: De Dames
Kees, een leuke e'mail over de dames die de het gelijke spel voorspelt hebben, maar je bent 1 dame vergeten, en wel de
leuksle meid van Y24 beter bekend als Geraldine Bravenboer.

Datum: 200046-14 13:O7:12
Afzender: MaÍkees de Knuddeloog
Onderwerp: Schorsing! ! !

!k heb de.roorwaarden van Gokpaleis Sportblad Knudde nog eens grondig bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen
dat er.,,ele geschcrst moèten wcrden. ,À.ls ee!^ste voon!,aarde staat dat er slechts 1 inschrijving per persoon tcegestaan is
en dat bij ovedreding hiervan geen aanspraak op de prijzen gedaan kan wordenl ln de Knudde-poule zie ik b-v. twee
maal Marina staan. diverse malen de achtemaam Schop en ook de grote organisator zelf heeft zich diverse malen
inschreven! Schorsen die handeli

Datum: 2000{6-t't 13:1 1 :34
Afzender: Maftees de Knuddeloog
Onderwerp: SchoÉinglll
Het vorige bericht kwam niet van Mafkees maar van Mafbudd die Kees z'n password heeft gekraakt omdat Mafkees hem
bewust of onbewust (om de fraude te verduisteren?) niet een eigen password heefr toegekend.



POULE BERICHTEN Sportblatl Knudde Gokpaleis HET PRIKBORD

Datum: 200046-í 4 23:02:17
Afzenden kees Hilkmann
Onderwerp: Privacy Robert van Twillert
Kees,

> Hoewel ik de privacy hoog in het vaandel draag, stuur ik je gezien de sancties. onder protest, mijn voorspellingen toe.

Gezien het feit dat het opnieuw plaatsen van de juiste "vinkjes" (niet
> kees) niet meer mogelijk is, doe ik dat op deze manier. Waarschijnlijk komt het, het niet meer kunnen wijzigingen van dit

soort cruciale gegevens, doordat poule nl wordt gesleund door het meest waardeloze btad De invloed van dil blad is

nooi! erg positief gew.eest en dat is dan ook nu weer het geval.
> <<Doc1.doc>>

> m.z.vr.gr. Robert .ran T, willert> Gedupeerde
> Lid ven de LinCa van Di;k fanclub (ook zij strijdt voor de privacy, op de reclame in ieder geval ure!)

Datum: 2000{t6-í5 l0:06:26
Afzentier: Dennis de Jong
Onderwerp: Keeper de Wilde
Beste mafkees,

lk vraag me aÍ oÍ je bepaalde spelers verantwoordelijk kunt stellen voor het feit dat hij verantwoordelijk is dat ik mijn Ford

Cougar misloop.
Bijvoorbeeld: België - Zweden
Mij voorspelling:2-O !!! verdorie

Datum: 200046-18 00:4í:'19
Afzenden MARINA (geintie) van de Meiden
Ondenrerp: Supervrouwen
AFZENDER r/AN :Gerard Bravenboer
Gezien de einduitslag Denemarken-Nederland (0-3) blukt clat Wij vrouwen uitYz4 niet alleen meer verstend van

vezekeren hebben maar ook van voetballen!!!
Trouwens mijn naam is niet Geraldinë, maar Geraldina hoor Piet lpskemp.

Datum: 2000{6-í 8 fi):50:í 4
Afzenden Mathiide de Winter
Ondenrerp: Ondemerp:
RE: Uitgeslapen
lk ben net een diesel he!

Datum: 2000{16-18 00:59:11
Afzender: kees Hilkmann
Onderwerp: TOER DE FRANS
Op zaterdag 1 Juli a.s. start in Futuroscope de Toer de Frans. Sportblad Knudde Gokpaleis probeerl in samenwerking
m-et Oe wel bekende Belengen Vereniging Een Eerlijke Toer De Frans En Andere Gokspelen Voor Hma En Traxis
lJedewerkers eindelijk een eerlijke Toer De Frans Gokspe! op poten te zetten. OP dit moment is Sportblad Knudde

Gokpaleis achter de schermen bezig om een uitstekend€ poel te vinden. Binnenkort kunnen deelnemers die aan deze
dollé dwaze gokspel willen mee doen zich inschrijven. Meer informatie komen de komende dagen via extra mededelingen
van Sportblad Knudde Gokpaleis.

Datum: 2000{5-19 t3:57:33
AF.ender: amold kooil
onderwerp: rampzalagll I

oKlangzamerhand moet ik me er maar bij neerleggen.ik sta ena laatste in de poule!! dus bij deze zou ik graag nadere
informàtie van de organisatie willen ontvangen voor wal betreft de poedelprijs.die is er toch wel?? bovendien vind ik wel

dat ik nu toch wel de knuddeloog overtreÍ.hij zou toch beter moeten weten en onderaan moeten staan? wellicht is dit een
promovatie van mij van'neef naar'meest waardeloze knudde-neef?? gegroet: een bedroefde voetbalkenner'

Datum: 2000{6-í I 13:58:'02
Afrender: amold kooiJ
Ondennerp: rampzallg 2 !l!
desondanks komt mijn voorspelling uit:
finale: NEDERLAND - ENGEI-AND l!

I

-



POULE BERICHTEN Sportblad Knudde Gokpaleis HET PRIKBORD

Datum: 2000{16-í3 09:49:56
Afzenden 8Ínold kooif
Ondenverp: eindsprint = ln zicht
zo, om ff iets van miin persoontje te laten hoÍen fÍ'n postie op dit prikbord.
voor de koppositie onder ons kan ik mededelen dat amoldie relliswaar traag ís gestarl maar naar veruachling een
eindsprirÍ gaat leveren die als absurt ken worden omschreven. en het belangrijkste: tK BLIJF KOSTE WAT KOST
BOVEN KEES IN HET KT.ASSEMENT!!!

Datum: 2000-06-13 11 :0í :55
Afzender: Plet Dobbelaar
Ondenverp: Lage positie Piet lpskamp
Geachte heer lpskamp (Piet) gezien jou posiiie in de ianglijst denk ik dat het beter is dat je naar de wijze woorden van
iemafld luistert die meer verstand heeft van softbai dan van voetbal. Als je nog verderzakt dan moeten we een hele diepe

kuii gaan graven voorje.

Datum: 2000-06-1 3 I 2:04:58
Afzenden Maflrees de Knuddeloog
Ondenverp: Geen endeÍe auto
Kees,

ik ben zo tevreden met mijn huidige Knudde lease auto dat ik geen andere
wil,
ben ik nu te laat om me op te geven?

Met vriendelijke groet,
Elly van der Werfi
HMA PowerSystems B.V
Ringdijk 390b
2983 GS Ridderkerk

Datunr: 2000{6-Í4 00:53;05
Afzender: jan oostèrwijk
Onderwerp: Zwarte Piet
Valt het jullie ook op dat de twee pieten in het gokpaleis elkaar steeds de zurate piet toeschuiven??,tenrvijl ze beicien

oncter san de lust Spartelien misschien zou WATERPOLO een optie wezen i.p.(s)v. Sofrbailen.

POULE BERICHTEN Sportblad Knudde Gokpaleis HET PRIKBORD

Datum: 2000{6-{'+ 12:07 :37
Afzender: piet lpsl€mp
Onderwerp: De Dames
Kees, een leuke e'mail over de dames die de het gelijke spel voorspelt hebben, maar je bent 1 dame vergeten, en wel de

leukste meid van Y24 beter bekend als Geraldine Bravenboer.

Datum: 200046-1 /t 13:07:12
Afzender: MaÍkees de Knuddeloog
Onderwerp: Schorsing ! !!
!k heb de./oorwaarden van Gokpaleis Sportblad K.nudde nog eens grondig bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen

dat er.,,ele geschor^st moeten wcrden. A.ls eerste vconvaarde staat dat er slechts 1 inschrijving per perscon tcegestaan i§

en dat bij overtreding hiervan geen aanspraak op de prrjzen gedaan kan worden! ln de Knudde-poule zie ik b.v. twee
maal Marina staan. diverse malen de achtemaam Schop en ook de grote oíganisatoí zelf heeft zich diverse malen
inschreven! Schorsen die handel!

Datum: 2000{16-í/t 13:1 1 :34
Afzender: Mafkees de Knuddeloog
Onderwerp: SchoBinglll
Het vorige bencht kwam niet van Mafkees maar van Mafbudd die Kees z'n password heeÍt gekraaK omdat Mafkees hem
bewust of onbewust (om de Íraude te verduisteren?) niet een eigen password heeft toegekend.



POULE BERICETEN Sportblad Knudde Gokpaleis HET PRIKBORI)
Datum: 2000{6-22 12:02:il
Afzenden Mafkees de Knuddeloog
onderwerp: TOER DE FRÀNS
AFZE>: Andre Lagenduk:
gosde middag kees comelis
wordt er met de tour de Írans nog gegokt,
zo ja ken ik den meedoen?
mel vr gr.
andre lagenclijk

Datum: 200046-22 12;OT :12
Afzender: piet lpskamp
Onderwerp: Ultbéaling poulegeld?
Kees, wanneer kan ik m'tjn 600/o tegemoet zien?
Wanl we speien toch volgens de knudde traditie .

DWZ onderaan = Bovenaan, dus uiitbetalen maar.
Met vriendeluke groet. (behalvè aan Dobbelaar naturlijk)

oatum: 200046-22 21 :1 2:37
AËender: jan oocterwiik
Ondenrerp: Berekening
Ha knuddeloog Kees, de halvafinale voorspellingen
tussen de nummers I en 2 hengil volgens mij af of nedeÍlend wint tegen ioegoslavae. wiÍÍ nedeÍland

dan stijgrt nummer 2 naar de nummer 1 positie.
aangezlen de nummers 2 en 3 precies dezeÍde voorspellingen hEbben.

Datum: 2000{t6-22 21 t19|11
AÍ2enden Jan oosterwlik
Onderwerp: stoffer en blik of softbal-lidmaatschap.
Kees, degéne die laatste usrd konrt die nog in aanmerking voor de stoffer en blik pdjs???????

of een gratis lidmaatschaP van een SOFTBAL-VERENIGING??????????

Datum: 2(XXHE-22 2i2:,63261
Af,:ender piet lpskamp
OndenveÍp: lnhaal
Die inhaal van een Oosteíwuk wal nu alvast incasseren, maaÍ ik l€n lullie tÍrel vertellen wie er deze Yreek al een stoffer en

blik gekregen heefi ..... natuuíijk Jan OosteÍwiik, als Piet Dobbelaar nu maar niet jaloeÍs woldt'

Datum: 200046-22 22:55:31
Af:ender: piet lpkamp
Onderwerp : So,ft balvercniging
Dat gratis lidmaatschap noei ir niet. want ik ben al verbonden ean een sofbalvereniging, ik voetbal namelilk bij Appieraat

Catum: 200046-25 2O:34,:25
Af:ender: jaa oosterwiik
Ondenverp: punten voor doelp. en kaaÍten
halio allemaai, is het geen goeÓidee om de eventue€l veÍdiende punlen ronctorn de doeipunten en kaarten(de extra + oí -

prJnteír) te schenkeít aan degene die otrderaan slaal???????.
Komt hij misschien nog van die LAATSTE plaats aÍ.
groeten aan P.lpskamp (als P.Dobbelaar maar niet jaloers word)

Datum: 2000{6-26 09:í9:35
Afzender: piet lpskamp
Onderwerp: Het verkeerde been.
Voetbal is niet te voorspellen, dat blijkt ook nu weer want zowel Vriend DOBBELAAR els ik zijn door de regering oo het

verkeerde been gezel. bil tret voorsoellen hebben wij namelilk het ramp scenario van Wim Kok en zijn komuiten gevolgd

en daardoor zit er voor mijn goede vriend Piet Dobbelaar en mij heleas geen hoge klassering meer in'

Natuuduk had Piet ook de Dobbelstenen kunnen gebruiken.

De groeten



POULE BERICHTEN Sportblad Knudde Gokpaleis HET PRIKBORD

Datum: 2000{t6-27 21 :öt:,24
Aízenden Leo Groenendilk
Ond,erwerp: en rap
het is toch vÍel eÍg dat de lellikste mensen boven
aan staan.MET STIP OOSTERWIEK
2 KRENTENBOL
3 ENZ

Datum: 2000{16-27 22:04:05
AÍzender Leo Groenendilk
Onderwerp: 2 vingers
volgens braÍïe kan jan v/d berg het met 4 vingers in zijn neus ,en volgens gou met 10 in zijn reed

sorry , prikbordfans dit hoor ik ook maai" in de wandetgangen.(maar ja,als jan net goed kan gokken

als fotoooooooos maken,dan wist ik het wei)

Datum: 200046-27 22213:58
Af:ender: Leo Groenendaik
Onderrrerp: sorry
volgens braÍie kan jan v/d berg het met 4 vingers in ziin neus ,en volgens gou met 10 in ziin reet

sony , prikbordtans Oit hoor ik ook maar in de wandelgangen.(maaria,al§ ian netzo goed kan gol«en als fotoooooos
maken,dan wist ik het wel) als foloooooooos maken,dan wist ik het wel)

Datum : 2000{16-27 22:21 :17
AÍzender: ian oosterwiik
Onderwerp: Lelijkste mensen
lnderdaad idopt hilemaal dat zde bericht van lec over Cie fotoooooooooos,maar hij vergeet dat een folo van hemzelf zou

aantoonen wie de echte (L van LELIJK) LEO (GROEIIEI'JD!JK?)|s."NIET KLEUREN" LEO.

Datum: 200046-28 08:2í :04
Afrenden Jan van den Berg
Onderwerp: Íeactae
Mensen die alles twse keer mailen naar het pÍiloord, moet ie niets l(walUk nemën, ze weten nl niet beter- Maer het l(opt
digifoto's meek ik liever.
Hà schfint(heb ik uit betrounöane bronnen) dat LEO Yuel meer dingen trrvee of meer keren doet.

Maar daarom is hij nog niet slecht.

Maar we houden eÍ wèl rekening mee.

Datum: 2000{17-{tl 20:51 :54
Afzender: ian oosterwflk
Onderwerp: wielrenneí
Kees, ik dacht dat P.lpskamp ook nog fanatiek
wielrenner was, maar ik zie hem niet bij de tour
de france poule staan????????????

Op internet te zien:
Toer de Frans Poel

ALST6,M TRAfiIS
AFZIEN

Sportblad Knudde Gokpaleis

Op het CLUBNET van het NET vraag het aan bij:
Sportblad Knudde; chilkmann@traxis.nl of kees@hilkmann@myweb.nl

Dan krijg je gegevens om op deze hoompeetsjte komen,
Je moet wel gratis lid worden van het CLBUNET AFZIEN!!!



POULE BERICHTEN Sportblad Knudde Gokpaleis IIET PRIKBORD

Datum: 2000{6-2í Ol :O7 232
Af:ender: Jan van den Berg
Onderwerp: warm hel

Datum: 200046-2í 09:í2:5í
Afzender: plet lpskamp
Onderwerp: RangliJst
Wat mij nu opvatt is, dat mensen die totaal geen verstand van voetbal hebben de hoogste posities innemen op de

ranglijst.
Twee naínen ontbreken nog, die van Mafkees Hilkman en natuurlijk PIET DOBBELÀAR.

POU Lrl BllRfCn f'flN Sportbtad Knudde Gokpaleis HII'I' PRI.KBORI)

Datum: 200046-21 11:54:46
Afzender: kees Hllkmann
Onderwerp: Budd Saan over schorting Marina etc.
Commentaer Schorsing Marina etc.:
Wij van SpoÉblad Knudde Gokpaleis snappen niet waarom er zoveel commentaar is op het lwee maal deelnemen van

Marina van de Meiden.
Die een keer als sponsor voor een geintje heefr ingevuld om de priizenpot voor de winnaars wat te verhogen'.'
Ook wij weten dat een deelnemer slechts één keer mag deelnemen ean de poule zie de voorwaarden- l!íaar er slaat niet

bij dat iemand die heel bijzonder is, niet trree keer mag mee doen. Marina is iemand die hee! bijzonder is'. . dankzij haar
isde Sportblad Knudde Gokpaleis voorzien van een behoorlijk aantal deelnemers. Bi.ina 80% van de deelnemers is door
Marina binnen gebracht. We zien dearom geen enkel aanleiding om de genoemde peÍ§oon te schorsen of ltat dan ook.

De directie van Sportblad Knudde Gokpaleis vindt eigentijk dat de pi"ijswinnaars hun prijzen moeten afstaan aan Marina...
zelfs als er een Ford Cougar wordt gewonnen. Die dat niet doen dienen geschorst te worden door de tuchtcommissie.. .

De achtemaam Schop staat ook enige malen als

Ilatum: 2000{16-2í 11:51212
Afzenden kees Hilkmann
Onderuerp: VERVOLG BUDD §AAN overschonsen die handel
De achtemaam Schop staat ook enige malen als deelnemer, mear onze conclusie ís dat het hier betrefi over een familie
gaat. Dat zelfdè geldt voor Hilkmann, öovendien is Knuddeloog Mafkees en Kees Hilkmann niet dezelfde persoon. ...

- - - - directie SpoÉblad Knudde Gokpaleis--.

Datum: 200046-21 12:06:07
Afzender: kees Hilkmann
Onderwerp: Westerveld of de Goey
Op de wepseit van \ilÍYvu.pouie.ni
kan iedereen stemmen om te fuezen tussen
Westerveld oÍ Ed de Goey.
Frenk Reikaard neemt dan een beslissing wat het
publiekwil

Datum: 2000{16-21 15:32:35
Afzcnder: Arlen van D{k
Onderwerp: Re: Fllll: GOKPALEIS:
lk zei toch dat ik er geen verstand van had..-

Datum: 2000-06-21 20:5'f:52
Afzender: jan oosteruuijk
Ondenverp: HOOGSTE POSITIES
hoezo geen verstand ven voetbalièrt??,op welke pieats staat P.ipskaemp?? troosteioo§ ofideraan,
dus was zo'n mailtje op het STEEKBORD VAN HËT GOKPALEIS WEL TE VOORSPELLEN.

Datum: 200046-21 20:57:53
Aftenden jan oosterwijk
Ondenrerp: PLAATS tl'!
vall toch nog mee plaats 41
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Marina met waanzinnige kennis van
voetbal bluft alle mannen al.

Prij zengeld naar Ronald
Mc Donald huis
De medewerkster von Sportblod Knudde Secrelorioot Troxis, Moríno von de

Meiden, is op een zeet geweldige monier op detweede ploots geëindigd in de

Sportblod Knudde Gokpoleis EK 2OOO Voetbol Poel v66r alleheren die denken

meer verstond von voetbollen te hebben don Morino. Voor de eerste ploots kwom

Morino slechts vier punten te kort op Els Schop moor hoar woonzinnige kennis

von voetbal leverde hoor wel een gigantische priizengeld op (30% von

prijzengeld) die Morinq beschikboor stelt oon een zeer geschíkt goede doel:

HEï RONALD MC DONALD HUIS. Dit is een fontostisch geboor von Morino om

juist dit goede doel het priizengeld te schenken donkzij hoor woonzínnige kennis

von het voetbol envele heren voo streefde.

Prikbord

palbers@vanniei-op.nl (Man Jui 3 19:52:04 ÀCCC )
Dit kan wei eens een spannende toto worden..... Peter

bsaan@xs4all.nl {Mon Jul 3 1 3:41 :28 2000 |
Budds Èikers zijn vanaf nu volop in de race! Om een goede voorspelling te kunnen doen ben ik op

hoogte stage geweest op o.a. Alpe d'Hr-rez en heb cJe trefaanrde Marmotte uitgerederr! Dit is dtrs eerr

ploeg waar over nagedacht is en die een tand.le bij schakelen!

mdev,rinter@traxis.nl (t/!on Jul 3 08:05:09 2000 )

Ben blij daiik mee mag rijden met de bezemwagen al heb ik ei"de ballen verstand niet van!

bremmie@hotmail.com (Sun Jul 2 22 44:02 2OO0 )

l-et op, morgen ben ik hier de leider

getjeiG@lrotunaii.cotn (Sun Jul 2 12:12:03 2AOA')
Hey you all !!! Doe mee met mrjn league!!! Logrn + Wachtwoord = Egberink

Vork@dwaal.net (Saf Jul 1 22:01:26 2000 )
geiukkig zijn er ook nog altijd mensen die geen verstand van fietsen hebben :o)

kees@hilkmann.myrreb.nl (Saf Jul I 21 :54:13 2000 )
Budd Saan zor-r ook mee doen met zijn Buddbikers waar is hij?

kees@hilktrrartir.rrryweb.rrl (Saf Juí i 2i.53:1A 2AAA )
lk ben benieuwd wie achter De Blondines schuil gaat.

oostenivijk@libertysurf.nl (Saf Jul I 20:58:02 2000)
Waar is die P.ipskamp nou?? zekei'bang in het gevai als P.Dobbelaar ook meedoet!!!l
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Toer de Frans Poel 2OOO

ALSToIM TB-fi"

FZIEN 1 en
Toer de Frans Atstom Traxis Ploegen Afzien Sportblad Knudde Gokpaleis

AFZIEN í AFZIEN 2
1. Ted Taartmans Tms Mod Roland Molendijk

2. Jan Faber Fbr Ltb Bartho Irentvaar

3. Willem Huijser Hsw Lsj Sjeff Ipskamp

4. Piet Dobbelaar Dob Bdr Rob Bisdom

5. Marina van de Meiden Mdm Lau Peter Lauwers

6. Knuddeloog Knl Qnt Robert Quint

7. Parma Ramasray Rap Pel Jan van Pelt

8. Martin I-oeve Lve Ruj Rutteman

9. Andre Lagendijk Lga Ard Dirk van Arkel

l0.Iro Koot Kol Bvj Jan van d"nÈgtg_
11. Budd Saan Sab Oos Jan van Oosterwijk

12. Robert van Twillert Twl Bvb Gerard Bravenboer

13. Stefan Dekker Dst Vld Rene in 't Veld

14. John Schop sjw Wer Elly van der Werff

15. Eduard van Rooy Roo Swt Carma Switzer

16. Roel Groen Grn Grl Leo Groenendijk

17. Mathilde de Winter Wnm Wsr Bram Wuister

18. Vincent van Mil Mev Grj Jos de Gelder

19. Jan Koolmees Ksj Ver Joop Verhoeven

20. Peter van Pelt Ptp Ips Piet Ipskamp

Helaas zljn er door de HMA computer enige verkeerde afkortingen gebruikt dit kan niet
worden veranderd het gaat om Mil Vincent moest Mlv zijn en Sjef fptt*p -o"t t.j ,U*
Alle namen spelen mee met de afkortingen in de Toer de Frans Poel Afzien I enZ



5portblod Knudde
Organisatie Toer de Frans Poel
maakt weer een zooitie vàh'.'
De organisatie van de Toer de Frans Poel in Slikkerveer maakt weer zo als
gebruikelijk een zooitie van. De loting is vorige week bii HMA gebeurd op
woensdag maar de deelnemers aan de Toer de Frans Poel bii HMA weten nog
altijd niet welke renner zii hebben. Men zegt dat dit komt doordat Alstom Traxis
met twee teams is komen opdagen om mee te doen met de HMA TOER DE

FRANSPOEL. De organisatie moest het programma aanpassen, zegt men'
Terwijl Bert Wagenaar aÍgelopen donderdag en vriidag letterliik was gevlogen
(met lijn zweefvliegtuig). Natuurliik moest de organisatie van de Toerpoel in
overleg gaan met de organisatie van de Tour de France zelÍ omdat er weer
nodig drie renners moesten verdwiinen uit het peloton Nu ging het op een zeer
merkwaardige manier, de renners hadden nog geen meter gefietst oÍ ze

werden door (Arie Hod en Cees Bsm) uit koers gezet...
De loting bij Alstom Traxis is afgetopen vriidag zonder incidenten op geweldige
wijze geàaan door Mathilde de Winter en Marina van de Meiden. Nog nooit is
een loiing voor een Toer de Frans Poel op zo'n geweldige manier gedaan en
zonder Íóuten. Bii Hma gebeurde er weer van alles, daar was zelÍs geen

vertegenwoordiger van de Belangen Vereniging Een Eerliike Toer de Frans En

Andeie Gokspelen Voor Hma En Alstom Traxis Medewerkers aanwezig. Nu en
dan werden zonder pardon papier oÍ looties verscheurd om tot een goede
loting te komen zoals de heren van de Organisatie Toer de Frans Poel in
gedachten hadden. Nu is het dinsdag, de renners ziin biina in Parifs en nu pas

weten alle deelnemers van de Toer de Frans Poel in Slikkerveer welke renners
men heeft tijdens de Toer de Frans. Opnieuw een bewiis dat de Organisatie van
De Toer de Frans Poel alle touwties in handen bezit en we zeggen het elk iaar:
Het is allang bekend wie de Toer gaat winnen en welke deelnemer aan de Poel

moet gaan dokken. De Betangen Vereniging Een Eerliike Toer De Frans En

Anderè Gokspeten Voor Hma En Atstom Traxis Medewerkers bliift vinden dat
het weggegooid geld is om deel te nemen aan deze Toer de Frans Poel. Je kan
beter tret gooien in de Noord dan zie het zelÍ nog verdwiinen, maar ook dat
zeggen we aljaren maar geen deelnemer die luistert naar de aanbevelingen van
de-É.v.e.E.T.D.F.E.A.G.V.H.E.A.T.M. Ook is het iammer dat Sportblad Knudde
Gokpaleis in zee is gegaan met de Toer de Frans Poel Organisatie...

Kees C. de Vrieshilk, misdaadverslaggever Sportblad Knudde en CANAL-


