
Opnieuw geen eerlijke Toer de
Frans.

Door: MafKees en Kees Dwaasma

Op 6 juli a.s. start weer het wielerspek-
. takel van het jaar: de Tour de France,
zoals elk jaar wordt er ook bij Holec
Smit Slikkerveer weer volop gegokt
door middel van een computerpro-
gramma die de deelnemers de rugnum-
mers bepalen die zij krijgen. Deze com-
puterprogtamma is'geschreven' door
de Toer de Frans Holec Organisatie en
worden er zelf behoorlijk financieel be-
ter van dat is wel de afgelopen jaren ge-

bleken uit divers onderzoekingen.

Zo is bijvoorbeeld door de Fiscale in-
lichtingen en Opsporingen Dienst
(F.I.O.D.) nog altijd het jaar L984 niet
gevonden bij een inval vorig jaar bij
deze toerspel organisatie. Vooral dat
jaar schijnt deze organisatie van het
ioerspelletje tonnen te hebben verdiend
en alles op een Zwitserse Bank te heb-
ben gestort. Het gerechtelijk onderzoek
over deze zaak loopt nog altijd en ziet
er niet best uit voor de mogelijke op-
lichters.
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SPORTBLAD KI{UDDE

SPORTBI.ÀD KNUDDE brACht dEZE

kwestie in het daglicht in een extra edi-
tie vorig jaar met als kop: COMPLOT
IN ILLEGALE GOKSPELEN TU.
DENS WK.VOETBAL EN TOER BU
HOLEC. Het nummer werd behoorlijk
vertraagd met z'n uitgave doordat er
vele harde harde akties waren van ter-
reurcommandotroepen die de typema-
chine van Sportblad Knudde buiten
werking hadden gesteld. Bij deze mafi-
apraktijken ging ook nog een schorsing
aan vooraf, zo kreeg Rens Dubbeldam
net als een van de journalisten van die
blad (die onder de naam van Kees Hin
meespeelde aan het toerspel) eer
schorsing van 10 maanden.... Inmiddels
zijn deze schorsingen zoals bij Theunis-
se opgeheven en waren zij in training in
het hoog gebergte.....

Ondanks herhaaldelijke oproepen van
onze kant ziet het er niet naar uit dat dit
keer wel een eerlijke Toer de Frans
komt bij Holec. Een van de corrupte le-
den van de Toer de Fransspelle-
tjeKomitee had een j"u, geleden
opdracht gekregen om in z'n personul-
kompjoeter een eeilijker programmaat-
je te ontwikkelen. Na 11 maanden is
deze kompjoeterfanaat Rikkie er nog



niet in geslaagd om het voor elkaar te
krijgen. Vandaar dat wij de gokkers van
het toerspelletje willen waarschuwen
om vooral niet deel te nemen met deze
mafiagroepering. Men kan beter het
gokgeld in de Noord gooien dan het te
besteden aan het niet te vertrouwen
toerspelletje. Denk nou niet dat zonder
Cees Bisdom het beter is geregeld, ver-
geet het maar die A. Hod is geen haar
beter (hij heeft toch al geen haar op z'n
hoofd? Nou dan!)

Consumenten organisaties
rvaarschurven:

KIJK UIT VOOR ILLEGALE
GOKSPELEN !!!

Ook vele consumentenorganisaties
waarschuwen de deelnemers van het
gokspel op deze groepering, want zeg-
gen zij: Het blijft een illegale gokspel
dat volgens de wet is verboden. Inmid-
dels is er een belangenvereniging opge-
richt die er op toe willen zien dat het dit
keer wel eerlijk aan toe gaat. Voorzitter
van deze aktiegroep Een Eerlijke Toer
De Frans (kortweg: E.E.T.D.F. "91 ge-

naamd) is Knuddeloog Ome Kees die
op advies kan rekenen van een deskun-
dige op het gebied van gerecht, de jurist

Keesagt. Yieze-voorzitter wordt Rens
Dubbeldam omdat ie prjp rookt.....

De aktiegroep E.E.T.D.F. '9L hebben
de organisatie van het illegale toerspel
de volgende eisen gesteld:

2. In ieder geval bij de loting moeten
aanwezig zijn: Knuddeloog Ome
Kees; Rens Dubbeldam en een neu-
trale persoon bijvoorbeeld Angela
van Damme. Bovendien moet de lo-
ting gebeuren onder toezicht van
een onaÍhankelijke notaris.

3. Na elke etappe uitslag moeten de
eerste vijf deelnemers van het toer-
spel naar een dopingcontrole, waar-
bij vooral gezocht wordt naar het
verboden middel testoosteeron cee-
kuu epieteststoosteeron door middel
van een urinemonster. Bij het plas-
sen moet er toezicht gehouden wor-
den om sabotage te voorkomen.
Elke deelnemer die betrapt is op do-
ping moet worden bestraft door
deze met onmiddellijke ingang te
schorsen en moeten hun verdiende
(gok)geld afstaan aan de belangen-
vereniging E.E.T.D.F "91. In beroep
gaan bij bestraffing is niet mogelijk
ook niet na een Kontraa Ekspertie-
ze.

.,

1. Iedere deelnemer van het toerspel
mag aanwezig zrjn bij de loting.



4. Er moet een onafhankelijke commis-
sie komen die toezicht gaat houden
op het innen van het gokgeld dat bij-
voorbeeld het geld niet op eenZtit-
serse bank wordt gezet door de
toerspelorganisatie zoals dat jaren-
lang wel is gedaan en zij de hoge
rente in eigen zakken lieten vloeien.

5. Als de organisatie van het toerspel
deze eisen niet inwilligen komen er
harrrrde harrrrrrrrrrrde akties. Ge-

. dacht worden om de renners in
Frankrijk te verzoeken niet te star-
ten of de deelnemers van het toer-
spel te verplichten om niet mee te
doen en het gokgeld naar een goed
doel b.v. E.E.T.D.F. '91.

6. De E.E.T.D.F. "91- is wel bijzonder
blij met het terugtrekken van Cees
Bisdom uit de toerspelorganisatie
maar zijn minder gelukkig met Arie
Hod en Bert Wgn. Helaas moet we
dit accepteren.

P.S.: Wij zijn wel bang dat Cees Bis-
dom 'zogenaamd' zich heeft te-
ruggetrokken, op de achtergrond
blïft hij gewoon betrokken bij de
organisatie en strijkt op zo'n ma-
nier zijn geld op....
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Hoge beloning voor de vinder
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Br. met nr.3 naar dit blad
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Zoekje een leuke baan ?????

WORDT REDAKTIE SECRETA-
RESSE !!!!
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dakteur Keessie Hilkmann
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2e keus spits zoekt 3e keus coach, om
zodoende ooit nog eens te kunnen spe-

len. Welke kneus test mij uit?

Brieven met foto's hou ik.

Een benige rechterspits zoekt krukke-
nelftal. Zij die bereid zijn voor een wed-
strijd bijtijds van huis te gaan, genieten

de voorkeur. Br. met krukken retour.

Welke leuke middenvelder wil met
deze libero pennen?

Mijn hobbies zijn: theedrinken in de
rust, douchen, en slap lullen in het spe-

lershome. Welke boy stuurt mij een

foto? (onderhelft voldoende)

T-AATSTE NIEUWS

KNUDDELOOG OME KEES
GEEN DIREKTEUR

F'EIJENOORD

Rotterdam.-Na de mislukte fusie ge-

sprekken tussen SVV en Feyenoord en
de belachelijke uitspraak van de rechter

dat de tweede helft van de bekerfinale
moet worden overgepeeld, heeft Feyen-

oord opnieuw een hevige teleurstelling
moeten verwerken. Na langdurige on-

derhandelingen is het zeker dat Knud-
deloog Ome Kees niet de nieuwe

direkteur wordt van Feyenoord. De
zaak zat muuryast omdat de Knuddel-
oog niet z'n gewenste Opel Calibra
kreeg, hij eiste een rode Opel Calibra
met open dak. Feyenoord ging niet ver-

der dan een zwarte, over het salaris was

men wel eens geworden. Ook zat de

Stichting Damesvoetbal 'Sportblad
Knudde' enorm dwars zij willen de

Knuddeloog niet laten gaan en houden
hem aan z'n contract zodat er waar-

schijnlijk bij Holec Ridderkerk in het
na-jaar weer wordt gevoetbald door de

dames.

IN ONS VOLGENDE
NUMMER:

EEN HERBOREN
SPORTBT-AD KNUDDE

????????
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