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VOORVERKOOP LOTEN 
ROPARUN VIA SPORTBLAD 
KNUDDE. 
 
Sportblad Knudde treedt dit jaar voor het eerst op als sponsor voor een  Roparun 
team no. 082 van Medisch Centrum Rotterdam Zuid. De Roparun is de langste non-
stop estafetteloop ter wereld: van Rotterdam naar Parijs. Het is een unieke 
hardloopwedstrijd, met een even uniek doel: trachten de kwaliteit van het leven van 
mensen met kanker zoveel mogelijk te verbeteren. Het motto van de Roparun is: 
"Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven".  
 Met zoveel mogelijk loten te verkopen moeten alle doelstellingen daarmee worden 
bereikt, daarom start Sportblad Knudde een voorverkoop van de loten. De loten 
gaan per stuk 2,50 euro kosten en waaraan het wordt besteed staat binnenkort op 
de website van Sportblad Knudde vermeld. Wilt u al een lot of meerdere reserveren 
kan dat om NU per e-mail (ondervermelding: Loten RoPaRun) te melden aan: 
kees.hilkmann@transport.alstom.com. of: redactie@sportbladknudde.nl   Met de 
reservering kunnen we dan inschatten hoeveel loten wij moeten aanschaffen bij de 
stichting Roparun.  Meer informatie binnenkort op de website van Sportblad 
Knudde. 
 
 

TEAMS AANMELDEN VOOR PERIODE TUSSEN 25 
februari en 3 april: 
 
Voetbalteams die in de periode van 25 februari en  2 april op dinsdagen,  als de zaalvoetbalcompetitie stil 
ligt in verband met afwezigheid van Sportblad Knudde en wedstrijdsecretaris,  willen spelen moeten zich 
voor volgende week vrijdag  7 februari aanmelden om vriendschappelijk te kunnen voetballen. Na 7 
februari wordt dan mogelijk een programma gemaakt voor die periode. Aanmelden: bij Sportblad Knudde.  
 

FC CST vernederd door  



FC VOORTREIN: 3-9. 
 
Na de blamage tegen FC VOORTREIN is volgens een voorvoerder van FC CST geen sprake van een crisis, 
dit naar aanleiding van geruchten die Sportblad Knudde kreeg te horen van correspondenten op deze 
afdeling. 
Men zei dat wellicht de trainer de laan uit zou worden gestuurd en dat de leiding overweegt om niet 
alleen de trainer weg te sturen maar ook de spelers.  Dit bericht is tot stand gekomen omdat een oud - 
inkoopster van CST op de tribune zat om wellicht de leiding te adviseren om ander spelersmateriaal aan 
te schaffen. Het team van FC CST had afgelopen dinsdag geen (Ton) Vat op het spel van de zeer 
gesleepte FC VOORTREIN dat met een zeer goed spelersbusbeleid bezig is zodat de vedettes uitgerust in 
de zaal verschijnen. Leonardo Koot (van) Pers(ie) te drie doelpunten uit zijn krachtige benen en raakte 
zelfs een keer de lat. Leonardo van Persiekoot is het resultaat van een kloon. FC CST had totaal geen 
antwoord op het spel van FC VOORTREIN en kwam na afloop met als excuus dat bij Voortrein spelers 
rondliepen de ze elke week aantreffen (o.a. Piet Ipskamp) maar een goed voetballende en draaiende 
ploeg moet daar geen boodschap aan hebben om zo’n ploeg als FC Voortrein op te rollen. Als ander 
excuus voerde men aan de talloze blessure leed en aan spelers die net terug komen van een hardnekkige 
blessure (Ronald Jense) maar van een crisis is volgens die woordvoerder van FC CST geen sprake en zit 
het team ook niet in een diepe dal. Maar inmiddels hebben de vorige kampioen al een behoorlijke 
achterstand op de concurrentie. FC Voortrein maakt kans op Europees Voetbal als die ploeg zo door gaat 
ten koste van  FC CST die als het zo door gaat Nacompetitie moet gaan spelen voor behoud in de hoogste 
regionen van het zaalvoetbal.   
 

GEEN CRISIS BIJ FC CST 
 Volgens een woordvoerdrer van CST is er geen sprake van een crisis binnen de ploeg: “Diep 
dal ???  welnee door ziekte geteisterd dat is het goeie woord!!!!!! 
Wat me van het hart moet is dat we eigenlijk tegen wie we ook spelen altijd dezelfde gezichten 
tegenkomen in alle teams . Competitie vervalsing daar hebben we mee te maken .........geen 
diep dal kom nou. De stage van van Balen is op dit moment afgerond en we zijn tot de 
conclusie gekomen dat deze speler heel goed in onze strategie past . De andere speler ( Jense ) 
komt terug van een lange slepende blessure .Dit team is dus zoekende meer niet  ‘’diep dal "  
echt niet “  aldus een voorvoerder van CST. 
 
 

FC NIDON ONNODIG IN DE PROBLEMEN. 
 
FC NIDON kwam tegen FC VIERPOOL onnodig in de  problemen nam een veilige voorsprong van 3-1 maar 
ging rusten met een 3-4 achterstand door enorme blunders van onder andere doelman Piet Dobbelaar. In 
een enerverende zeer aantrekkelijke tweede helft kwam FC VIERPOOL met bij vlagen goed voetbal op 
een voorsprong van 6-4 maar FC NIDON vocht terug in een soms te harde duel naar 6-6. Tenslotte wist 
FC NIDON nipt te winnen met 8-7, maar een gelijkspel was de juiste uitslag geweest gezien de enorme 
gelijkopgaande strijdlust van beide teams. Perry Vrisekoop had een off day dat illustreerde hij om in de 
laatste minuut voor een heel leeg doel naast te schieten.    

FC APPIERAAT TREKT 
ENGELSE SPITS AAN 
 
FC APPIERAAT heeft voor onbepaalde tijd een 
Engelse Spits aangetrokken van New Castle United, 
het is niet bekend hoe hoog het transferbedrag was 

LEONARDO  VAN PERSIEKOOT 
OOK OP PROEF BIJ FC 
MELBOURNE  
In maart gaat Leonardo van Persiekoot niet alleen 
op proef bij Sydney United maar ook bij FC 
Melbourne, dit omdat hij aankomt in Melbourne en 



en is ook niet bekend of hij komende dinsdag 
meedoet. Eerst moet ook de verblijfvergunningen 
worden goedgekeurd door de Voetbalbond. 
 
 

PIET IPSKAMP 
UITGESCHAKELD DOOR 
ZWEEPSLAG. 
 
In het duel tussen FC NIDON tegen FC VIERPOOL 
moest in de beginfase Piet Ipskamp na eerder te 
hebben meegedaan met FC VOORTREIN tegen FC 
CST afhaken door een zweepslag. Waarschijnlijk is 
hij voor enige weken uitgeschakeld en mist daarom 
de wedstrijd van volgende week met FC APPIERAAT 
tegen  … 
Waarschijnlijk door de medische staf van FC 
APPIERAAT krijgt hij ook een verbod voor een 
bezoek aan sportcafé De Beverbol om het 
genezingsproces  te versnellen. 
 
 

de twee rivalen elkaar willen beconcurreren om de 
gunsten van  Leonardo van Persiekoot vooral nadat 
hij in de laatste wedstrijden voor FC VOORTREIN 
veelvoudig scoort is hij een veelgevraagde spits bij 
vele internationale clubs. Ook schijnt Feyenoord in 
de markt te zijn als plotseling van Hooydonk mocht 
vertrekken naar Engeland maar de leiding van FC 
Voortrein ziet liever dat ie niet naar een 
Nederlandse club vertrekt maar naar buitenland om 
hem niet tegen te komen als tegenstander. Het is 
een kleine kans dat hij alsnog blijft bij FC Voortrein, 
de verschillen tussen zijn zaakwaarnemer en de 
leiding van FC Voortrein lijkt uitgesloten.  

Koop loten voor Roparun 
2,50 euro per stuk nu in 
de voorverkoop.  

 

WEBSITE SPORTBLAD KNUDDE in onderhoud. 
 
De website van Sportblad Knudde is in onderhoud en wordt al enige dagen niet ververst door een nieuw 
computersysteem en het oude computersysteem te renoveren. Verwacht wordt dat de eerstvolgende 
weekend de website weer wordt ververst, natuurlijk is de website wel bereikbaar op 
www.sportbladknudde.nl .  
 
 


