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Hoofdkantoor: Sportblad Knudde Media Groep

Pla Kees Hilkmann, Retiefttraat 35, 2987 AL Ridderterk-Bolnes
Tel. : 0í80 414 84 (geen Fax, wel I mobiele waslilnenl

Iemeeladressen: kees@hil kman n. mynveb. nl of Sportblad kn udde@hotmail. com

marina.van-de-meiden@transport.alstom.com of hintemet@sportbladknudde.tmfweb.nl of
kees.hilkmann@transport.alstom.com of: redactie@hintemet.f2s.com

BIffiANTOOR: Al,STOlvl Traxis Ridderkerk t.n.v. Sportblad Knudde (tlin)
De ReproSpecialist 1'verdieping oude kantoor kamer í.25

Postbus 3021 2980 DA Ridderkerk Tel.0180 4/.5476
lemeeladres: kees.hilkmann@transport.alstom.com

Hoofdredacfieur: De Knuddeloog en Kees tilltomann kees@hill«narm.myweb.nl

ArtDilrector: C. tilllurann Etndredacfle: Kees Cornells
Redacfle coördtnator: Marlna van de Meiden en Kees Hilkmann.
REDAIÍÏIE §FOKÏBIÀD KIIUDDE: Keesjak (speurder); Keesagt; (lurist); Kees lom-
po; Kees de Vrieshllk (misdaadverslaggever); Ke'singer (buitenlandse zaken); smeerkees; Testkees
(TesL
Redactie); Mafkees; Kees Dwaasma; Kecy (muziekredacteur); Kees de HiIk (Fotograa0; Kees Cornells

(adjuntHDETHOOFDredakteur); Bjoetiekees (Mode)

Redac6easslstenfle: Marina van de Meiden
WEBSÍID HINTEBNEI VAN §rcKIBLAD KIIUDDE: www.hintemet.Í2s.com en:

http : //cornmunities. msn. nVSportbladKnuddeFotoAlbums

HINIEBNET sportblad lmudde tnternetnedacfle: MaÍkees, de Knuddeloog, lvlarina

mbasèredacfle: Kees Baam
Eeeldredacfle: Kees de Hilk, dlgi Jan van den Berg e.a.
IAYOUT: Klaar is Kees
@IIJMNISTEN: Simon Kolder, Hans Blom e.a.

SECBEIABIÀAft Sportblad Knudde Medta Choep:
Marina van de Meiden (Mdm) Postbus 5021

29BO DA Ridderkerk
Alstom Traxis Àfdeling GST kamer O.22 Telefoon OIBO 44 5750
Fax: 0180 -445129 lemeeladres: marlna.vande-meiden@transport.alstom.com

Systeembeheerder : Kees Baam
Vaste medewerkers: veel, te veel om deze allemaal op te noemen.
Correspondenten: Een heel groot netwerk over the world'
Dlrecfle: C. Hitkmann A(lunct{t$ever: Kees Hin
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Webmaster: Mafkees,
Eladpromotor: Mathitde de Winter (Publiek ReleetJens)

hoducfle: Foto Persburo Kees de ttnudde Hllk
Klantenservtce, abonnementen, admtnlshde: Marina van de Meiden
Markettng Manager: Marina van de Meiden
Marke0ng: Marina, Mathllde, Annelles.
Manager Expedtfle (bezorging Sportblad Knudde) HFIA POlilER SYSTEIIS: Annelieslvacant'
Flanager pryeAUe (bezorging Sportblad Knudde) Alsfiom Ttalds: Marina van de Meiden'

Manager pryeOtUe (Bezorglng Sportblad Knudde) E:plce: vacant.
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IDORïBIÀD tfiUDDE oDEGEHEEntoor

Een exta editie van Sporhlad Knudde omdat onze Manager Maketing, hoofd van de afdeling Secrehriad, de esste
bezoekster van Hínternet de persoon die de opening rlenichte in fubruari 2001 van Hinterrnt de heropening in sep-

tember 2001 van de vernieuwde Hinbrnet en de duizendsts bezoeksbr van Hinbrret plus bovendien een van de al-

lerbeste vriendin van onze hoofdredacteur en ovaige redactieleden van Sporblad Knudde Media C*oep die op don-

derdag 6 december 2001 precies datig jaar is geworden: Marina. Hoe is het gekomen dd Sporblad Knudde Media

Groep haa speciaal op deze dag in het zonnetje heefr gezet met behulp van al haar collega's van CST en de vele

vriendinnen en wienden in haa direcb omgeving van Alsbm Traxis., want Maina is niet alleen zeer geliefd bij Sport-

blad Knudde Media Groep, aídeling CST maar ook ver daar buiten. 0p initiatieívan Sporblad Knudde Hoofdredacleur

werd een Eesbommissie in het leven $roepen om op donderdag 6 december Marina eens flink te veÍïassen. Ditwas

niet eenvoudig omdd Marina deze dag voortÍj wou laten gaan en het lietst nieb aan wilde doen, maar dat konden wij

van SKMG niet doen ondanks dat onze speciale wiendschap daamee op het spel stond. Door Sportblad Knudde

werd een 6 decemberfront'Marina viering' opgaicht en drie weken rtoor haar rlerjaadag werd alle collega s, wiendin-

nen en wienden benadsd door de Knuddebog om mee te denken en mee te doen npt het 6 decemberfront "lVlaina

Viering Derlig Jaar". In dit nummer een bundeling van dit gebeuren. - De Knuddeloog -.

an de Hoofdredacteur:
Drie iaar geleden kwam Marina birmen bii Traxis en dat was iuist in de moeilijkste fase

van mijn leven door het weselijke verlies van miin zus dat ik nog altijd niet kan vennrer-

ken. Maar na Íantastische warme gesprekken wist ze me uit een enorme diepe dal te
trekken en wist ik gelijk dat ik hiermee een geweldige formidabel lieve vriendin erbij
had die precies wist wat ik allemaal had meegemaakt omdat zii ook die nare ervaringen
had moeten ondervinden. [n die tijd zat ze nog lekker dichtbij op de eerste verdieping
en was het op de meeste dagen een feest als ze weer eens langs l«aram bijkletsen. Sinds
ze beneden zit is het op de eerste verctieping lang niet zo gezellig meer, maar gelukkig
is het contact nog optimaal. Marina is een fantastische steun voor me niet alleen in
moeilijke tijde+ reden om ze in vaste dienst te laten treden van de Sportblaci Knudde
Media Groep en zij blonk sÍrmen met miin andere vriendin Mathilde uit bii de l;aatste

Sportblad Knudde Volleybal GaIa 2000 in de organisatie. Wij zijn bijzonder trots om de-

ze dames in dienst te hebben vÍrn een bijzonder waardeloos bedrijf en zijn zeer blij dat
het ook nog oÍrze beste wiendinnen zijn. Wat ik op 6 december allemaal heb uitgehaald
is een groot risico dat ik die vriendschap mee kan verspelen, want Marina wil helemaal
niet in de belangstelling staan. Maar ik ben van mening dat mijn beste vriendin dit juist
verdiend. Sorry Marina voor de overlast op 6 december, maar ik kon er niet om heen en
hopelijk is dit niet schadelijk voor onze bijzondere vríendschap.
Marina hartelijk gefeliciteerd en nog vele mooie gezonde gezellige jaren samen met
Peet , Ferryr, verdere familie, collega's en je vele vriendinnen en vrienden!!!

G*-

(---<-<-'- De Meest Ï^Iaardeloze fíguur-
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Sportlllad Knudde
JOURÏ{AA]L

OprichÈing Comité 5 decemberfront \\tÍarina viering"

Hiermee is opgericht het Comité 6 decemberfront. Dit comité
heeft als doel om de dertigste verjaardag van onze bijzondere
supervriendin Marina niet voorbij te l-aten qaan dit jaar.
Vooral omdat ze zelf er niets aan wilt gaan doen moeten wij na-
tuurlijk wel wat doen. De komende dagen worden plannen verza-
melt om op deze dag of een dag erna even flink uit te pakken.
Het ziet er naar uit dat ze zoals altijd op haar verjaardag
niet aanwezig is, maar daar deinzen we niet van terug desnoods
gaan we naar Alblasserdam. . ., of doen we het een dag l-ater of
na het weekend van 6 december.Alle suggesties zijn welkom, deze
kan men het beste sturen naar het coördinatiecentrum Comité 6

decemberfront waarvan heel logisch natuurlijk de Knuddeloog
voorzitter van is. Sportblad Knudde Media Groep qaat alles in
het werk stellen om deze dag bijzonder te laten slagren en gaat
bedenken met aI onze personeelsleden wat er allemaal kan worden
gedaan, daarom is al-Ie suggesties van harte welkom. De komende
dagen worden alle personeelsleden van CST benaderd om mee te
denken met ons.
Het spreekt vanzelf dat iedereen zijn mond moet houden richting
MarÍna....
Voorzitter Comité 6 december front.--...
Reacties:
Kees, Heb jij een l-euke foto die we op een T-shirt kunnen zetten? Tk
heb nog we] van die strijkvellen (A4). Budd ****. Re: Marina
(Document link: Kees HILKMANN)

Ik doe hier dus niet aan mee aangezien ik volgend jaar ook dit heuge-
Iijke feit mag gaan vieren en ik met Marina een afspraak heb dat ik
niks zou doen. Zoek dus maar andere mensen en zeg als het zover is
dat IK ER NIET AAN MEEGB!íERKT HEB!!!!!!!!!l!!!!!!!! -Mathilde-. Re:
Marina (Document link: Kees HILKMANN) Ik begrijp je volkomen en res-
pecteeer je besluit omdat je aan de afspraak wil houden, maar de rest
kunnen hier niet om heen. Ik weet dat ik met dit gevaarlijk spel
speel omdat in 2003: 50 word/ maar dan ga ik met vervroegd pensioen
of emigreren naar Australile of 2o....-- Kees.--
Re: Marina (Document Iink: Kees HILKI,ÍANN)

OK maar je benl- gewaarschuwd ik weet dat ik het tegen dovemansoren
zeg maar ook rk sta niet graag in de belangstellÍng a1 lijkt dat an-
ders ! Dus laat me weten of zij haar medewerkÍng verleend als er
mensen zijn die het plan opvatten om voor mij ook iets stoms te doenl
Mathilde -.
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Marina iourÍraal
Aan aIIe CSï'ers

Op do"d".d ag 6 óccember is orrze Marinajaríg sccrctarcssc ,.n ffif "r, 
o<:L ."n h..l b1.ond.r. ,.d.-

wertster van §po*bl"d K""dJ. M.d;a f,.o.p. Ít1" .^l Lt zcÍp.en, íedcrccn ís wel eensja rís3 l\Aaar deze

.,ejaardae ís ecn hclc bizordere want op díc daqwo.dt Marína DLKTIG JAAK en dat ís toch *.1 ..r'
momcnt ", bil st;l tc staan. §or.r,díen ís uol{e,rs onze mctínq ffiarírra níet alleerr S1 C.!T zeeí e:raae-1c-

zíen maar ook u.r daar buítcn. .$po*bl"d (n"dd. [,le dia firoep zíe n haar als cén van onze beste vrícndin-

ncn waarvan w]j ons qeroepcn ,o.l.n orn híc.m"" de Marína-) o-Juar-6-à-..mb".-F""sf-ffclív'tdten te

trc[kcn, uanàaa, dat àcze actíe ook komt vanuít dc §po*blad (nuJde M.J;" fi.o.p .n o* ,ll"u ".r,
beetje a.ht.r te houJcn zodat hct níct opvalt bjj Ma.ín". !{ant zc ís Jan wel blond: ,rlk àíng., weet zc

rr.rk rlr ccrste en Jat moet nu ,ls "ll..lratste zr1n. §u wilt [{arína ,"n h"r. velaardagníets doen, ,aar Jít

zomaar u<>o.bil laten gaan Jat kunnen we natuurljjk níet maLen. 2.V., níet bij een Jcrtígste ,e jaardag moe-

ten we .lr go.d" .oll"g.'s en ,'r.íendcn van [,rlarina .ens go.d uit gaan p.kl.n. Op d;. àagr^|.- *"1 .o"1.

op "lL. velaaréaguan h... níet aanwezíg zr1n, daar éeínzen wc níet van terrrg. pesnoods gaan we met een

speciale Spo*blrd (""dd- foe.ínqt,s nar. dlb[.ss.rd", o, haar te f.lí.it.r"n o{ dc,.n *" Jít ".r, d.g
cr na op haa. *et.plek ol n. het wcelce.rd ,ra., h.a.,rejaa.Jag. fy{u.. ,r,, is de ,raaq ho. *. dit eroots g4an

aanpakken? Het comíté 6 de.".b". front "[farina \,/ieríng" u.r*..ht ,r"r, .ll" collega's, vríendínnen vrien-

d.n l.rk" suggesties om haa. op die dag ".ns lli"L t. verrassen dit Lunn.n we het beste gezamenljjk groots

g."n ..np"kL."./o Lrrr,.., rr" b1roo.b..ld h..l é" g^"gb1 CST 'rol 
h"ng",', mctgrote posters di. *.

t.,.,r,.n ,.L.n b1 de enígc ".ht. (.p'ospecíalíst bi,ncn éitbeàr1[ toerallíg ooL on.. hoÍlerera.rcíer, mct

all"rl"í tekstcn, {otc's ín zwaÉ-wít dat zel[s grotcr k"r, *o.d.rl da,', {o cr is volJocnd" roll"n papier daar

specíaal roor íngeslagen. fen optíe ís ook o, mct z'n allen op éi. é^gín ecn specíaal ontworpen I-shi* t.
{... lop"r, met }o cn fylarína erop dat zal ze be st "p p.lJr stellen.... (-") p.llc suqgestics ztln van harte wel-

L.,*, d.z. L"., rn.., het beste sttrren naar het comité 6 d.cemb". front waarvan natuurlijL d. K,.,tldd"lc,oe
voorzít*er van ís en coördír"rator N. "ll. suggestíes h.bb.r', beoo.deeld *orJt er..n plar'' uítgcwcrLt om op

do.,de.d"e ó J..erb.. o[ later dít ,ít tc voeren. fínd uan d. *""k o[ beqín ,r.,lg.nd. *""t ko*"n *" hí..-
op terlrq in de extra aílevcring 

'ran §portblad l(""dd" fuila.ina -J<;rrnrul. [-let spreekt ,anzelí. àat íeJercen

z\n mond moet ho,,dcn ríchtíng ffiarína. [fet vríendcl\Lc groet,

loorzíttcr ó à"."*b"íront n[{arína !íeríng" cn een ,rn d" rcle vríenden ua,, [f. p- (r,rJd.loog.-*'-.
Re: Marina (Document lr-nk: Kees HILIO4ANN)
Goed lnitiatief kees ! De hele gang behangen met posters van marina lijkt
me een goed plan. - wellicht kunnen we aan een baby of jeugdfoto van haar
komen ?2 Aangezien ze altijd vroeg is... kunnen we misschien allemaa1
vroeg op de zaak zijn en dan gezamenlijk een ontbijtje nuttigen of zo ?
(ik zaL we} spijt krrjgen van deze suggestie aangezíen ik dan wel HEEL
vroeg moet opstaan! ) . Als ik verder nog een brainwave krÍjg, hoor je het
wel. Groet, Antoinette. ** Een baby foto of jeugdfoto fijkt me enorm leuk,
maar hoe moeten we daar aan komen? ïk ga dit onderzoeken of dit mogelilk
is via een van haar familieleden... 

- 
Kees.--.Re: Marina (Document link:

Kees HILKMANN) Heeft Mathilde geen oude schoo1foto ? Zí) kennen efkaar
toch al jaren ? - Antoinette-. -Met Mathilde hebben we een probleem/ zí)
wordt in feb. 2002 ook dertig en zij heeft met Marina afgesproken om aan
deze gebeurtenissen niets te doen. Ik wist dat Mathilde in feb ook dertig
zaf worden/ maar ik heb een bfunder begaan om haar deze mededeling ook te
sturen dat had ik dus niet moeten doen. Zíi doet door de afspraken met Ma-
rina niet mee....- Kees.--.Re: Marina : probleempje dus l!!- AntoÍnette*-.
Re : Marina : Die lossen we op ... . -Kees , -
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§cste \,/riendínnen cn vrienden van [r{arina 
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§
Op Jo.,d..dag ó de..mbe, *ordr fu,larína de*igjaar jor,g ,olg.ns onze metíngníer alleen 6\ CÍiT fr
zeer graag gezíen persoon ,aar ook ,r., duu. buíten dc secretarcsse van C.!J' en b5zclnd., ^.d._ Q-
wcrtster ,ran §portblad l(nuJd" [l.Jia firoep. ft"d.r, genóegom op dezc dag stí]c sraan b;1é".. f;
bi.orà.r" gebeurte'rís van ecn h".l bij.r,rd-r persoon. f)eze actíc Lomt vanuír Spo.tblad Kí"aa"fi

alle collega's ,a" f§[ pl,,s d. ,rele ,rienclínncn er., ,rrienJcn ín haar omqevínq aanpaLLer,. L, ,u..n I
cchtc leestcommíssie opgerícht o. d.ze dae íets bizondersvan te malcn, al weten wjj heel *.a a^rf,
ffiarína ";e."ljk d.z" àagstílle5es,roo.b1i wíl laten gaan om uoo.al ,bsollrut níet ;n d. b.l.ngutelli^qfi
te staan. *$KMG neemt hícrmce een cnorïne groot rísíco*urrb1 onze vríendschap mísschí.r, op h.t d
sp"l k"r, staan, maar we krn.,c., níct om àeze dc:*igste vcjaardagi..r, í" onze conclusíe - ' O
§u wíllen *Í op à"r. àagde*íggrapp íge cadeautj"r kop.., ran maxímaal v5 zulàen pcr stuk ""rfrall" pc.son.., dí. dczc e-maíl h"bben ontvangcn. Wjj u.oo.k"n fJ daa.o, ,lu.j. mee wílt àr,"n *.t§
àezeacticdezce-mail zos.,el ,og"lilk b..ntwoori.n mct ja ík doc *..oí.,e.íLdoeníct *...!,
\,/..J".e detaíls ,rolg.n dan later ín onze,rolg".,do uitgave van Sportbl"d l(,.',udde \farína J."r_Ë
naàr. §

§
[fet vríendelijke groet, g-

§
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fen absolute stilz-wijgen is natuurljjk nood.akeliit regenovcr [farina. 
t
§
§
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rl{arinÍr iournaal
-.Subject: 6 dec.Kees, Het is niet helemaaL duidelijk op onze afd. of
jfj geld inzamelt of dat ieder zelf een kadootje moet kopen. Raimond
heeft nI. al iets gekocht terwijl de anderen (en ik ) hebben begrepen dat
we al-leen geld hoeven te geven/storten! Graag opheldering.
Groet, Antoinette.
l,l|c;de,&ling bestuw 6 decomberfront "lVlorino Viering"

Stand van zaken 6 decemberfront Marina viering. Er is onduÍdelijkheid
over de dertig cadeaus van vijf gulden, of iedereen dit zelf moet kopen
of vijf gulden moet worden betaald aan Kees Hilkmann. De bedoeling is dat
alle dertig cadeaus wordL ingekocht door de Knuddeloog, hij is daarmee af
beziq. Maar mochten er personen zijn die a1 iets hebben gekocht moeten
dit zo snel mogelijk melden blj Kees Hil-kmann. 9'Iij hebben dit zelf in de
hand genomen om er zeker van te zijn dat er dertig cadeaus komen en omdat
sommige cadeautjes iets duurder of goedkoper zijn dan de vijf gulden en
dit tegen elkaar eenvoudiger kunnen wegstrepen. De actie 6 decemberfront
"Marina Viering" verloopt uitstekend. Afgelopen zaterdag is de Knuddeloog
de stad in geweest om het een en al- te kopen, deze week wordt de rest van
de cadeaus aangeschaft. Daarom verzoeken wij alle leden die mee doen met
deze speciale actie om vljf gulden te betalen aan Kees Hilkmann. Nogmaals
voor de duidelijkeid: Mocht er personen zijn die aI iets hebben gekocht,
moeten dit zo spoedig mogelijk Kees Hilkmann melden en dit voor 6 decem-
ber bij hem afleveren. Deze week wordt ook de invulling van 6 december
bekend gemaakt, omdat er verschillende opties zíjn: Eventueel reageren op
enige onderstaande punten, ook andere suggesties zijn welkom.
. T- Shirt met foto Marina / dertig (wordt aangewerkt)
. ledereen die zich hebben opgeqeven die mee doen moeten vijf gulden

betalen aan Kees Hifkmann.
. Moet iedereen apart de cadeaus geven of (geef aan wat je vindt?
. Alle 30 gekochte cadeaus worden door een persoon gegeven?

Nu is de vraag wie moet dit doen: (WiI je jouw voorkeur even
bekend maken?)

1. Na lotinq, een deelneemst.er ,/ deeefnemer van een van ons?
2. Bert Passchi-er
3. Een aangewezen persoon Wie zou je naar voren wil1en schuiven?
4. Of een vrijwilligster / vrijwilliger (voor opgave blj Kees Hin

. De ceremonie vÍndt plaats rond half tien in de Instructiezaal
(indien bezeL kamer oude inkoop), of zí1n er andere suggesties?
' Omdat Marina het stil wi1 houden, wordt. de gang en haar kamer nlet
versiert (?)
. Daarom wef versieren de Instructiezaal of indien bezet kamer oude
inkoop, na afloop al]e versieri-ngen alsnog haar kamer en eventueel de
gang? (?)
. In de ochtend bij binnenkomst Marina wordt er niet gefeliciteerd dit
wordt pas gedaan rond half tien bij uitreiking dertig cadeaus (?)
Eventueel reageren op enige bovenstaande punten, ook andere suggesties
zijn welkom. Eind van de week verschijt de volgende Sportblad Knudde Ma-
rina Journaal met mogelijk het proqramma voor donderdag 6 december en de
antwoorden op de bovenstaande punten.

- Voorzitter 6 decemberfront "Marina Viering" en eén van de vele vrienden
van M.

Knuddeloog en Kees Hilkmann



Sp+rsbtad Knnrddt Marina Ï+*rnaat
Regeties.lo: Mathilde WINTER/ Sub.: Iussenstand M30 De tussenstand Marina
30 loopt zeer goed, bij de receptie zijn enige zieken die waarschijnlijk
daardoor nj-et mee doen. Morgen ga j-k naar de stad om een beetje rond te
neuzen naar grappige kadoos en mogelijk aI wat insfaan- BIj Bas van de
Heijden zag ik gisteren twee dingen liggen met de logo van onze club erop
die heb ik qelijk zonder aarzeling in het winkelwagentje gedaan-.-Doei,-
Kees.-Re; Tussenstand M30 (Document l-ink: Kees HILKMANN)Hou me op de
hoogte watje koopt als ik dan wat leuks zíe doe ik wel met je mee!
Mathilde DE-WINTER -To: Kees HILKMANN/Subject: Re: Tussenstand M30 Be-
grijp ik goed dat jij / wí) de kadoos kopen en je iedereen laat betalen?-
Mathilde-..Re: M-journaal (Document link: Kees HILKMANN)Kees, Ik weet aI-
leen dat Raimond een kadootje heeft gekocht (welficht maift hij je dit
zelf ook nog). !Íat de kadoos betreft... kun je ze niet gewoon op een sta-
pel in de feest-kamer leggen. lnderdaad een goed idee om haar 's morgens
niet te felíciteren, denkt ze lekker dat we er niets aan doen-. Ten slotte
zai_ ik je straks even betalen! Groet, Antoinetle-. nb- I{e}Licht vrel leuk
om alle rnail die jij gestuurd hebÈ te bundelen! (rran de redactie: daarom
kwam dit, speciale nuÍrner van Sportblad l(nudde uit.'.) Re: M*journaal
(Document link: Kees HILI{,ÍANN) Kees, donderdag 6 december is de Instruc-
tiezaal nog vrij. Moet ik'm alvast boeken, dan staat'ie gereserveerd? Ik
heb het ook aan Corry doorgegeven en zij wil ook graag meedoen. Groetjes,
Mathilde Lagendijk.-.Re: M-journaal lnderdaad wif ik hiermee de instruc-
tÍezaal boeken vanaf half acht tot tien uur (ivb. met versieringen etc.)-
Kees.-.Subject: m - Een l-shirt hoef ik thuis natuurlijk niet mee aan te
komen.... (ik vind het eerlijk gezegd een beetje te gek wat investeringt
betreft. Het moet feuk blijven, en dat kan ook wat goedkoper). - gewoon 5

gulden aan jou betalen - Overhandigen. afspraak met ziin a11en in orde.
(zaal even reserveren door jouw bij Receptie) op de dag dat ze hier is,
zingen lang zal ze leven, door jou te overhandigen kado's in St nicolaas-
zak Extra Large. - Wel versieren, en A4 op de borden van 4 etages en fa-
brlek echter pas na officiele qedeelte. - Goed plan om ze niet te felici-
teren, indien ze er zelf over begint alfemaal hetzelfde antwoord geven:
Oh, dat vind je toch niet Ieuk zeker,hoe oud ben je? 30 jaar! Nou succes.
Daarna weer door lopen. R.J. Molema.-. Re: M-journaal had je nog wat no-
dig van mij ?? -Ronald JENSE-. Re; Jà, haaf vanmiddag M & M's voor 6 de-
cember. -Kees-.he keessie, ik heb twee zakkies van 25O gr gevonden.-.een
grotere zag ik nerqens...AIs het niet. goed is, eten we deze we1 eerder
op :))Kijk maar, het is natuurlijk leuker als we een grotere kunnen vin-
den. Groet ronald.-.Re; Dit is voorLopig prima.'-. verstop het goed of
geef het een keer aan mij....Ik moet heel goed uitkijken voor M- varmor-
qen was ze hier bij mij wel twee keer terwijl ze weken hier niet geweest
is, ik had net de Mededeling M Journaal afgesloten....stond ze ineens voor
míj neus om over Feyenoord te praten.... ik schrok me kapot maar wist me

er goed uit te redden...-Kees.-.Re: Ik heb ze voorlopig goed verstopt (hoop
ik).... Ondertussen kunnen we even kijken of we een qrotere zak kunnen vin-
den ll -Ronald-. Re: Anders koop ik het bij Bas, ik ben ook nog van plan
om een potje sambal te kopen...- Kees.-.Re: M-journaal c'est bon jochie-..
had je de centen van antoinet nu gekregen , want die was hier de hele gang
doorgegaan! ?l? - Ronald.-.Re: M-journaat Hoi, Ik had dus begrepen dat ik
zelf iets moest kopen en dat heb 1k dus gedaan, ik neem het morgen mee. Ze

hadden bij Zeeman puzzels van Willem Al-exander met Maxima voor 5 gulden,
dat vondt ik wel leuk. Is dit goed? Als ik nog qeld moet geven hoor ik het
wel. En wie de cadeau's gaat geven maakt mij absoluut niet uit- Ik denk
dat het wel leuk is voor Bert. Rianne. -.Re: M-journaal Prima die puzzel.
Gezien de vele reacties zal ik waarschijnlijk de kadoos moeten gaan geven
en zaf dat op een zeer speciale manier gaan doen als dat nodig is.-Kees.-.



Sp+r+Ëilad Knudd* Marina J+*rnaail
ReacrtesoPoNzEopnoepi Leuk idee, en natuurlijk ik doe meel ! -shirley
KARSSIES--. Ja ik doe mee! Rianne KOOIJMAN .Goedemorqen Kees,
Leuk idee! Ja, ik doe dus mee. Groetjes, Mathilde Lagendijk.-.Re: Mari-
na Journaal (Document link: Kees HILKMANN)Ja ik doe mee!!! M.v.gr.
Ruud -. Re: Marina Journaal (Document link: Kees HILIO4ANN) Ja, ik doe
mee ! I I !-- - Peter BERGERS- - - .Re: Marina Journaal (Document link:
Kees HILKMANN) ik doe mee....je krijgrt we1 wat centen van me !! Ronald
JENSE-- -.RE: Dat komt later na de volgende M Journaal-- - Kees.-.To:
Mathilde WINTER/AS1/DTR/GECALSTHOMGGA Subject: ZO goed?
wat vind je van de Marina Journaal?
Trouwens ik hoor net van Rien Wielaart, dat Marina mogelijk de meeste
e-mail-s kan fezen van CST-ers wegens maifrechLen of zo, klopt dit ver-
haal? Als dit zo is moeten we hee] qoed uitkijken of op een andere ma-
nier iedereen bereiken....- . Kees.;To: Kees HILKMANN/ASÍ/DTR/
GECAISTHOMGGA
Subject.: Re: Marina journaal (Document link: Kees HILKMANN)
Versturen die handel, hartstikke leuk! - Mathilde DE-WINTER-- -
Re: Marina Journaal (Document link: Kees HILIO'ÍANN)
ja 1k doe mee. Kan Ík de keuze zelf bepalen? Roland MOLEMA- - -RE:
Hier hoor je meer van....- Kees.-Re: Marina Journaal (Document link:
Kees HILKMANN) ja natuurlijk wat dacht jij dan... - Rien WIELÀART- - -.
Re: Marina Journaal (Document link: Kees HILI04ÀNN) Hallo Rien, Ik heb
ook e-ma1l-s gestuurd naar a1le buítenmonteurs maar misschien Iezen zlj
die niet of te laat. wil jij ze allemaal even persoonlijk vragen wat ze
er van vinden? De actie loopt uilstekend, maar ik wil voor het weekend
weten of iedereen mee doet. -Kees.-.To: Kees HILKMÀNN/ASI/DTR/
GECÀISTHOMGGA Subject: Re: Marina ,Journaal (Document link: Kees HILK-
MANN) vtt doet mee ;ktj doet mee; frx doet mee; war doet mee;rap laat
het me nog weten en bij b1e kreeg ik de voicemaif dus dat weet ik nog
nlet groeten Rien. R.e: Marina Journaal (Document link: Kees HILKMANN)
ja ik doe mee... - Antoinette VAN-DER-WAL- - -.Re: Marina Journaal
(Document link: Kees HILKMANN) Ja, ik doe meel Rianne MOERIÀND- Re: Ma-
rina Journaal (Document link: Kees HïLKMANN) ja *Marcel RENKEMÀ- -.
Re: Marina Journaal (Document link: Kees HILKMANN) Ja, ik doe mee.
Moet ik zelf iets kopen of wat is de bedoeling? Ik hoor het wel.
Alice SCHOUWINK--. Re: Marina Journaal (Document link: Kees HILKMANN)
Ja, ik doe meel- Eelisa PLAISIER-.Re: Marina Journaal (Document link:
Kees HILKMANN)Ja. ik doe ook mee!-John SCHOP-.Re: Marina Journaal
(Document link:Kees HILKMANN).1a, Ík doe meel -Budd SAAN.- Re; Marina
(Document lrnk: Kees HILKMANN)we zullen hier onze ÍEVIL BRÀfN' eens
even over laten brainst.ormen ! ! ! -Ronald JENSE-. Re: M-journaal
(Document }ink: Kees HILKMANN) Hai kees, Dat wordt een aardig grote
surprise party voor Marina! Ik wilde nog even doorgeven dat ik ook mee
doe, dat kan natuurlijk nÍet tijdens de lunch. AIs ik het goed begrepen
heb, krijg je dus 5 gulden van mij. Dat komt nog. Groeten Jozien. (dus
niet Mathilde) .-.Re: Marina Journaal (Document link: Kees HILKMANN) Ja
1k wil, sorry, ja ik doe mee! - - -Meindert-- .Re: Marina Journaa.l
(Document link: Kees HILKMANN) Beste Kees, Leuk idee en natuurlijk doe
ik mee. Groet.jes, Bert PASSCHIER.-. Subject: geheim Hoi Kees, Hoe
gaat het nu precies met de cadeautjes voor Marina? Moeten we zelf een
cadeautje kopen of onze bijdrage storten bij jou? Groetjes, Mathilde
Lagendljk-.Subject: Re: Marina Journaal- Kees, Dat is goed ik doe mee
met 5 gulden Hetty Re: Marina Journaal Ja ik doe mee! - A1Íce van
Toorn-..Re: Marina Journaal Ja ik doe mee! -Marian OBERINK.



Spar+bilad Knurdd* Marina ilanrrnaaf
To: Mathilde wfutea/ Subject: Sokken M Mathllde, Heb je aI die sok-
ken gekocht voor Marina? Deze week hoop Ík de meest kadoos bÍnnen te heb-
ben, heb a1 ruim 20 kadoos gekocht deze week volgt de rest.
Wat vind je van de Eeyenoord Kerstballen? vind je dat niet gek????
Kees.Re: Sokken M (Document link: Kees HÏLKMANN)Sokken zijn gekocht, zou
1 kerstbal kopen I Hebje ook af aan een kaart gedacht zodaL iedereen deze
kan tekenen! - Mathilde-. Re: Sokken M Deze week laat ik je alles zien
wat Ík gekocht heb voordat ik alles inpak. Er komt inderdaad een kaart ook
deze week noq zodat iedereen deze kan tekenen--Kees.-To: Ronald JENSE/
cc: Antoinette VAN-DER-WAI/Subject: Speciaal SK nummer
HalIo Rona1d,
Ik ben op idee gebracht door Antoinette om aIIe e-mails van 6 December-
front "Marina viering:" in een bundel te plaatsen en deze op 6 december te
overhandiqen aan Marina. Sinds gisteravond ben ik daarom bezig met een ex-
tra editie van Sportblad Knudde die atle e-mailwisselingen/
mededel-ingen daarin te plaatsen. Nu heb jij gemaild naar Peter, om ons te
helpen dat MarÍna op 6 december geen vrij neemt. AIs je deze e-mails nog
bezit wil je die naar mij toesturen, want dlt hoort ook in het speciale
nummer van Sportblad Knudde te staan. Door deze festiviteiten verschijnt
er waarschijnlijk dit jaar geen kersteditie... Met vriendelijke groet,
Kees. -.

To: Kees HILKMANN,/cc:

Subject: hierbij de bevestiging

To: Kees HILKMANN,/
Subject: Marina-30 jaar

Zoals je bijgaand kunt lezen is Marina in ieder geval rond het gewenste
tijdstip aanwezig.
Groetj es,
Bert

Forwarded by Bert PASSCHIER/ASÍ/DTR/GECALSTHOM on
28-7L-2001 09:31

Marina VAN-DE-MEIDEN
21-Ll-2001 12:06

To: Peter BERGERS/, Mathilde WINTER8GA, Budd SAAN/, Antoinette vÀN-DER-
WAL/ASI/DTR/ Ronald JENSE/, Bert PASSCHIER/ John SCHOP/, Robert VAN-
TWILLERT/, Wim VAN-ASPEREN/
Subj ect:

Ik ben donderdag 6 december vanaf 12 uur naar huis en vrijdag de 7e wil
ik ook graag vrij.

Marina

VAN DE REDACTIE: Vreemd dat Marina dit bericht niet stuurde naar: Kees
Hilkmann...of naar Sportblad Knudde Medía Groep.



Sportblod Knudde overeenkomst toer de Frons 2@1 tussen Toart-

mons en Morino, de opbrengst is vondoog verwerkt in de kodoos.

Sportblod Knudde overeenkomst toer de Frons 2001 tussen ïoort-
mqns en Morino, de opbrengsf is vondoog verwerkt in de kodoos.

Advocatenbureau
Moskq6

Advocatuur Particular

Stor, Sun, $an Starr, Smrr en SÍor
Devils Mvocate
"We're protd u get you offtftc hook"

Storr, Storr, Storr, Storr en Storr
DeviÍs Advocote
'We're proud to Eet yau off the hook"

urrecht 13 juli 2001

Geachte heer Ted Taartmans,

Naar aanleiding van het onderhoud van afgelopen dinsdag en woensdag tussen

uw persoontie Tedorus Taartmans Geboorteplaats onbekend (gevonden?)

en Meiuffrouw Marina van de Meiden geboren te Rotterdam over het aístaan

van de door uw gewonnen priizengeld na aftrek van het inschriifteld: zegte en

schrijve van zestien gulden en veertig ceng om de winst voor de helft aÍ te
staan aan Marina van de Meiden. Bii deze aftpraak en overeenkomst tYas een

teoite aanweÍg en wel de heer Cornelis Hilkmann geboren te Rotterdam' Bii

deze mondelinge ver'klaring en afspraak behoort een schrifteliike overeenkomst
en deze moet worden getekend door uw persoon: Tedorus Taartmans, Meiuf-

frouw Marina van de Meiden en als koongetuige de heer Cornelis Hilkmann.

Wii verzoeken u om de verldaring te ondertekenen en deze aan de getuige, de

heer Cornelis Hilkmann te overhandiSen en deze zal met de trootste zorgvul-
digheid zorgen dat het op onze kantoor komt van Advocatenbureau MoskoÍiets
en wii taan deze verklaring bii een onzer notarissen in een kluis deponeren.

Met vriendeliike groet,

Mosko$
(Moskofiets)

.@,
A«lvocrten buream

tfosko$

TDF Singel 6789
9999 J6Jó Utrecht

Telefoon: (055) 555 55 55

Fax (055) 555 55 55
E-nail:
mosko;S@microsofLcom



OVEREENKOMST
\1ERKLARING

lk Ted Taartmans geboren te
verklaart hierbii de overeenkomst met Marina van de Meiden, geboren te
Rotterdam, dat de winst die wordt behaald in de Toer de Frans Gokspel van

Sportblad Knudde Gokpaleis Alstom Ïraxis Afzien de % winstbedrag,
zegge en schrijve

DE HELFT VAN DE WINST
wordt uitgekeerd aan Marina van de Meiden, geboren te Rotterdam en woon-
achtend in Alblasserdam. ln het biiziin van Kroongetuige Cornelis Hilkmann,
geboren te Rotterdam en woonachtend in Ridderkerk-Bolnes direct na uitbe-
taling door de Wedkantoor van Sportblad Knudde Gokpaleis na afloop van de
Toer de Frans 2001. Dit betekent dat elke winst dat wordt verdiend na het in-
schriifgeld van fl. lór40, zegge en schrijve zestien Nederlandse guldens en veer'
tig Nederlandse centen, het boven deze bedng van Í1. 16í0 zege en schriive
z estien Nederle ndse gulden§ en
Yeert ig Nederle ndsè centen,

de h e lf t
wordt uitgekeerd aan Harina van de Meiden geboren te Rotterdam en woon-

achtend in Alblasserdam, volgens de aftpraak en overeenkomst gemaakt op
dinsdag l0 -07- 2001 I 1.33 uur, zegge en schrijve, dinsdag de dag na maandag
en de dag voor woensdag- de tiende juli in het jaar tweeduizendenéén om-
streeks elf uur en drie-endertig minuten, met Marina van de Meiden, geboren
te Rotterdam en woonachtend in Albasserdam met als Kroongetuige de heer
Cornelis Hilkmann, geboren te Rotterdam en woonachtend in Ridderkerk-
Bolnes.

Ridderkerk datum l2 Juli 2001
Kroongetuige en

rechthebbende
Uitbetaler:

Sportblod Knudde overeenkomst toer de Frons 20Ol tussen ïoort-
mons en Morino, de opbrengst is vondoog verwerkt in de kodoos.

Verklaring halve winst uitbetaling:
(handtekening) :

Rechthebbende halve winst:
(handtekening) :

Ted Taartmans. Marina van de Meiden Kees Hilkmann
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Stand lan =ak.n 6 d.c.rnberfront 4atina vierïng.
Maandag 3 december,
Het loopt gesmeerd. met de aankoop van dertig kadoos voor Marina, vandaag
wordt de balans opgemaakt en kunnen we nog enige maatregelen treffen om

de dertig tal vol te maken. Vanaf vandaag wordt ook de invulling van Don-
derdag 6 december uitgewerkt en iedereen krljgt voor donderdag 6 december
het programma overzicht en de nodige instructies- De dertig kadoos wordt
overhandigd door een bekende "wereldburger" vanaf half tlen in instruc-
tlezaal. Op dat tijdstip wordt een extra CST afdelingsvergadering gehou-
den in instructiezaal. Vanaf vandaag komt Kees Hilkmann langs iedereen om

op een kaart \aar/zí1n naam te zetten.-.of dit gaat woensdag gebeuren
want dan is Marina niet aanwezí7. Enige punten:
o T-shirt met foto gaat niet. cloor (Te kostbaar en tijdgebrek )

. Sportblad Knudde komt met een extra editie met speciale aankondiging
en all-e e-mail die is verzonden met antwoorden-

o De voorkant van Sportblad Knudde wordt ook gebruikt voor aanplakbil-
jetten en uitvergroot

. Haar Kamer wordt alsnog versi-erd voorlopig alleen met versiering
geen aanplakbiljetten, ook de instructiezaal wordt versierd met
speciale aanplakbiljetten van de voorkant Sportblad Knudde specia-
le editie.

o Voor half tien moeten we Marina zo min rnogelijk felicÍteren. AIs het
niet anders kan, heel kort feliciteren en verder niets'

e ledereen heeft het voor half tien druk met |raar/zijn werkzaamheden
en kunnen niet even langs gaan bij Marina.

o Er komt een extra CST vergadering in instrucLiezaal
o We laten Marina de instructiezaal bespreken voor een extra CST

Vergadering (receptie moet zeggen dat dit vanaf half tien kan gebeuren
tot 10.00 uur) deze opdracht moeL van Bert Passchier konren. (Kees
Hilkmann neem nog contact op met Psr)

o federeen net voor half tien verzamelen in oude Hma Inkoop kantoor
(ingang via Coca Cola automaat en niet bij de receptle) behalve
CST'ers die gaan om half tien naar instructiezaal voor de zoge-
naamde ingelaste CST vergadering.

r Om half tien breekt de bekende "wereldburger" meL aanhang de CST

Vergadering in...
Meer informatie votgt op woensdag voor het verdere verloop van donderdag
6 december dat tussen half tien en tien uur gaat plaatsvinden-..

Met vriendelilke groet,
Knuddeloog en Kees Hllkmann
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R9: M-Journaal (Documerlt linK: Kees HITKMANN) O.K- cheF, instructies be
grepen... Houdt iemand haar aan de proat a§ ze de instructi*zaal aan het inrich-
ten isz Anders loopt ze tig Keer naar beneden en aet ze iedereen bij het cota-

apparaat staaní -Groet, Antoinette -. Qp: M-Journaal (Document linK: Kees

HILKMANNDe maaÍst me CIel heel nieuu,sgierig..- t'is toch níet fBen Huizer zelf
hè, die beKende uereldburger z -Aotoinefte_.

Re: M-Journaal (Document linK: Kees gp111vp$JNlDaar heb iK oor aangedacht.

zelf is ze een enorme fan van Paul ae LeeuuJ....du§ misschien....-Kee§--To, Ma-
thiue wINTm/ suhiecr vlaaien Mathide, q/oensdaS hebben ule tenminste tlid
genoeg om voor donderdag een vlaai te regelen voor het Marino Feest, neem je

dan oor de sorren mee, ulant CIoensdog ga iK alles op m[in pler (dan is pas de Í(ust

Ve,lig inparxen. IÍ< 9a vanmlddag toch nog Kerstballen Kopen van Feyenoord' tlant
vanmiddag lier ze btijken dat ze die erg mooi vond cze is afgelopen u,eeKend in de

fanshop geueest, iK heb al enige ballen maar niet die hele mooie-.-tMet vriendelijKe
groeq-Kees.ï{p: M-Journaol Hartstirre leuK, Keesí Dat trtordt echt eeo verrassing

van jaoetstevoor haarll -Marian OBERINK-. From: MathideWINTfR

To: 6ees HILKMANN/CC: §ubjece Afloezig tu
\q

q
E
ft.
;)"\
,ft\.

To: Peter ggp6gpS/, Rpnald JENSU, ï{pbeft VAN'TWIIÀE?Ï/' Wm VAN-
ASPEREN/, John SCHOP/, Bert PASSCHIER/, Amoinette \rAN-DEkwAI/,
Budd SAAN/,ï{onnd MOLEMA/, MathiEe IIIINTm, Ton VAT/
CC:

subject: Afu,ezjg
IK ben uroensdag vrij en donderdagmiddag, en nift zoals eerder vermeld een

vrrjdag.

Marina

on o3-72'2N1.77277

Marina VAN-DE-MEIDEN
03-72-2§0L O8:O2

Dinrdog I I deceínbeÍ tpothol de Beverbol:

eÍrcheidrruedrtdjd lohn íchop lrij fC C§f
Aanvanqs l7.ló uur tegen ïhe AzÍelren
Hetaas kon dlt duel nlet worden verplaatst ndar 16.30 aur-

. , mi fri , @.1 fti er ,.w.. @, q q @\ q q q q 4 fti ffii \
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Geachte heer Jensen,

Betreft uw opmerking op het Sportblad Knudde Forum van Hinternet:

fk ben von mening dot de jury erg suggestief is wot \etreÍt de uitslog von de 1000ste

bezoeker.....

Als het nu zo zou zijn dot er alleenvrouwen zouden zijn die de site bezoeken' dan geef ik de

jury gelijk, moor monnen zouden minstens zoveel kons moeten kunnen moken voor deze prijs!!!!

fndien dit toch het gevol bliift, zullen wij de jury voor moeten loten komen voor discriminotie'

Jury u bent gewaorschuwd !!!!!!

Ronold Jensen.

AMTWOORD VAN ONZE HOOFDREDACTEUR

De duizend is inmiddels behaald en dit had natuurlijk iedereen kunnen zijn niet alleen een dame"'

Natuurlijk beseffen wii van Sportblad Knudde Media Groep dat niet alleen dames Hinternet bezoeken' we

O"t*Uf"l"n zelfs of dií wel gebeurd. Maar wij hebben iets met enige dames en dan vooral met twee

damei die zeer speciaal zijn voor ons en bij mU vooral hoog in aanzien staan'

Onze keus dat een vrouw de duizendste bezoekster moet zijn is een zeer logische keuze en het liefst een

van onze beste vriendinnen Mathilde of Marina, allebei heel toevallig in dienst van de Sportblad Knudde

Media Groep. Betere dames zijn er gewoon weg niet, zeker niet hier in Slikkerveer en verre omgeving'

Dat moet je toch ook wel tot d-eze cónclusie zijn gekomen in de korte periode dat je bij dit bedrijf zit' Als

je al kijkl naar de overkant van jouw bureau is onze keuze toch zeer logisch te noemen? Wat een

fantastisch uitzicht! Jij mag ,un góluk spreken dat je de beste, liefste persoon van dit bedrijf de kamer

mag delen beter kan ie oÍt nietlreffen, helaas zit ik hier eenzaam alleen en zouzo willen ruilen"'maar

moót het doen met eén screensaver van de dames, maar ja dat is niet in het echt'

Ik kan me voorstellen wat Ton Vat de afgelopen weken heb doorgemaaK, dat had ik enige jaren

geleden ook meegemaakt toen Mathilde bij mij verdween naar inkoop' Zij is ooit begonnen bij de

Éeprospecialist en is daar uitstekend opgeleid en elke dag was het een feest in de repro een periode die

ik niet zal vergeten' Drie jaar geleden is Marina gekomen, al vanaf het eerste gesprek die we voerden

viel het op dat-we dezelfdeliefdà hadden en hebben: Feyenoord en waren nog meer overeenkomsten die

we hadden meegemaakt. Ook had ik drie jaar geleden een zeer moeilijke periode maar door de steun

van deze twee super dames werd het enigszins beter, soms heb ik het nog enorm moeil'tjk dat zal wel zo

bl'rjven, maar nadat ik deze twee lieftallige dames weer heb gezien word ik weer vrolijker en zie ik de zon

*óur, ," beseffen dat misschien niet zo maar het is wel zo' In begin periode zat Marina hier met CST op

de eerste verdieping en ook deze tijd was een verademing, elke dag gebeurde er wel wat was een

enorme gezellige tijd met soms conflicten bij de koffieautomaat met de Hangtwillies' Lekker gezellig

bilkletseí op déze verdieping wat ik nu steeds meer mis, nu is hier op de eerste verdieping een hele

saaie boel d'oor het vertrek van CST en vooral Marina een klap die ik nog niet te boven ben' Kortom het

zijn de meest fantastische vrolijke lieve dames in ieder geval voor mij en daar ben ik dan ook heel zuinig

op.

De hoofdredacteur.

VAN DE REDAKTIE: De duizendste van Hinternet werd Marina en dat was geen doorgestoken kaart"'
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Vondoog kwom Morina op haor vrije dog even langs om een gedícht te moken voor de Sínterkloos,
woorschijnlijk kwom ze gewoon even longs om olles te controleren voor morgen of er niets roors
wordt ondernomen. Met moeite konden wij olles woor we meebezig woren verstoppen zodat zeniets
in de goten zou hebben.

Het progrommo von Donderdog 6 december 2001 Morino Viering Dertig Joar

Morino kon gewoon in de ochtend worden geÍeliciteerd, niet ta long is het advies en hoor kamer

wordt versíerd net ols de instructiezaal.

o 09.30 uur: EXTRA CST Afdelingsvergadering in instructiezool. M.V. Vergadering. Het is nog de

vroog of we Morina in de ochtend hoor vergadering loot boeken bíj de receptie.. of we hoor om

holf tien gewoon door noar toe slepen...

o Alle CST'ers moeten mor instructiezoal (ingong CSï zijde) voor de M.V. Vergodering.
o 09.3O uur: Alle andere personen die niet werkzoom zijn bij CST verzomelen oude Hmo fnkoop

af deling ingong bij de Coca Cola Automoot (niet bij de receptíe noor binnen). De wereldburger is

don ook aanwezig voor het uitdelen von handtekeningen.-.
o Vanof 09.30 uur goot stoet met bekexde wereldburger noor instructiezaol ingong

Automatiseringzi jde.

o De wereldburg er onderbreekt de M'V. Vergodering met uitreiking 30 kodoos etc'

o M de lootste kodoo is def eestelijkheden aÍgelopen en is er gelegenheid om te feliciteren die dit

nog niet hebben gedoon'

o ljdens de uifreiking wordt ook een speciole editie von Sportblod Knudde uitgedeeld oan olle

personen en eenspeciole kleuruitgove oon Morino met doorin olle berichten die goon over de

Morino Viering 6 decemberfront 30 Joor.

Hopelijk is Morino op hoor verjoordog aanwezig want ze is op dit moment niet helemool in orde

(gri"pàonrol?) en kunnen we von hoor dertigste verjoordag een bijzondere Íeestdag von moken'

De reprospeciolist is op donderdog 6 december in de ochtend tot zeker tien uur voorol 6ezig met de

M.V. en is zelfsvanaÍ negen uur tot tien uur woorschijnlijk niet oP z'n ploots oanwezig'

Met vriendelijke groet,

Knuddeloog en Kees Hilkmonn
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Duizerrbste bezo el<ster H INTERN íT
p" Juízcndstc bezocLste, v.n fli.,t.met was fularína, di" ool ont" .11.. ccrstc bczoctstcr r'"s "n flín-

tcrnet cn onzc websíte opendcjanuarí 2ool en dc vemie,,wJ" *"bsít. h.rop.',d. ín septcmbcr Zoal'
pit ís g."n doorgestoL.n lcaaÉ, ze was LCHT de dt.,ízendste bczocLster r",', flí'ltt-"t, onze \rlattug"t

fr/artctíng uan $portblad f(,',,,dd. M.d;, §ro.p "., 
,r..,d.ag * .,rét ,. ée*igdcze bij.o"dt" lr/arína""

f3 $}ft}ru

3§
Sinterhees olr 6 elecemher...

Marína *au drs dc Juízcndstc bczoeksterrrn d. websíte Spottblrd Kn"Jd. HINTLRNLT'
Dc prjjsv.aaS. Wi. ís d. duízcndste bezo.kstcr van àe I / gocàc i.,zcnJers is ccn wínnaar gctroktcn

Joo,. J. Juízcndste bczoekster fvlaína en dat t .rd §int Ni.olrus di. d. gewonnen ptíjs b"sthíkbtu'

stelt aan de duízendste bezocLstcrt Oy ó d"..rb", , de uelaaràagvan [zlaína, k*.m §;"ttt'l"ts ltngs

om zíjn príjs af te gevcn .n ."rLt" gelijk gebt"ík van om Maína te [eliciteren met haar àertigstc vcriaar-

à^q.n haar te verrassen met JeÉig .rd"..r, bi .là., g.r-o.ht doo,. àe ,oorzítter ,^, à. 6 decembet{ront

"[,{arína \,/íerinq' §i.t..k.es namens d" g"h.l. ^ld.l;ngcST pl,,s d" ,rele t ríendinnen e" '"riendcn díe

"11.,', 
b.nu.J" rà .,in à.,.,r Spo.tblr.l Knrdd-. poo,. d. specíaal bjjron.J-.. ,er1aa,àagvan ffiarína en de

r.l. ,oo.[r-."iJír,gs*e.k J..r..r, r".u.h11,',t Jit-;..r. voor hct eerst ín het bestaan uu" .!p"rtbl"d K""Jd'
n... oll" *"".u.hí1,',l11kheíd rriet de tradítíonele §rst Ld;ti. ,ran §po*blad l(,'','dJ.' pe redactie van

'$pc,*blrJ l(,-,rJd. h"d ., voor over om op 6 d.."rb., 2oo I met dez-e specíale ffiarína Jt"t'.t'"tl tt ko-

men en de orq,anísatíc ,arr ,Je 6 d"..mb". front "[{arin a )oYíerínd' oy zícl't te nemen- W'j d"'.rk'" ooL "ll'
rricndínnen, vríerrJcn en colleq"'s ,ran ffia.ír,a díe spontaan aan onzc oProeP g.hoot gaverl om de,z.-.- àu4

b\zonàe, te latcn slaqer, 
",', 

lí"t.., bllken ho. g.l;"fd [,{arína ,r.l ;s b1 ícde.een- -lvlalLees-.

§PONTBtAB KHUNBE HIHTEMHET

Het Líed von...

Alle Feyenoordsupporters f eliciteert onze meest

charmonte Feyenoord-oonhon gster ÀÀarina met hoar

dertigste verjoordog!!!! Tot ziens in de Kuip!!!
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Of , d...rb., J. dag dat fylarína v\ zott \n,Lwan " ulsnc,gtt'tn ltngs op Lantoor

om een g.àichtop Ao [ormaatuít te frínte nbi d. Keprospecíulist' Allts uan àe 6 à'-

..rb..[ront fylarína !;.;ng ]o moest *o.d.r, o71eruínà en verstoppen om arglvaan

te voorkomen. §atuurllk had [zlarína het 5ed;cht e.n dtg tttde' L'nt't'' "Lt''t' "t'.
n, Lon ,. g.l;lV.ontrol-.r.n of er níet íets wordt uoorbtreíd bi à" 

^là.,li',g 
CST t', bii

d. ft.prospl.;.1;ut. Want ze vertrouwt hr.ul. collega's níet en uoo'al Ktts H;lL*tnn

níet, maar r. h..ft nícts Ltrnne., ontdekLen. H"t ís zel{s spantttt'd o{ " oP h"tt "t-
lauràagaanwezíg 

zal z\n,want ze ís b.hoo.ljjk gneVenger ís al ten noodplan opgesttlJ
- 

onbiafwczígheíd ,r.ri[rl.rínu op zíeLenbe)o"l-t" gaanínAlbus"t'du'' ftn specíale

Sp.*bl.d (r,udd. To.Öut 'ro.dt u.ht.. d. h"nd gho.,d"t' o' tl" het noJí5 ís uít

te rulken 
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Deia"À5kse l(erstedítíe van Spottbl"d l(nrdJ. Lont àít jaar vrjjwel ,.L., níet uít o{

anJers ín een .... drnn" uitgave. pít komt natuuÀ1k àor, à. actívíteíten tondorn d.
àertígste vetlaaràagvan c,r.ze ffi.n"gct fvl"tl."rng SKMG [rlarína *.rt§po*bl"d
("rdd. heel wat tíjJ hebbcn íngestoken om hct te laten 

"l"g"n 
met o.a. het uítzocLcn

u.n d. kuJoo, .n à.n specíale nummervan §portbl"d K,rrdd". pe websíte van

Sportbl.d Knrdd. *o.dt uíteraarà ín Kerststjild. Lo*.nd. d"g.n b.*..kt. flínt.t-
net ís "p d;t "dr.s te vínden, de websítc van §portblrd Knudd. op ,,"r. J. ZJoaste

bezoekste.... *w**,h ínternet.f 2s.com

4 *+r.

.*

PMETTIGE FEE§TBAGEH
§POMTMAN KHUBBE

/D/4



I ie.rl^r-IGLCL
rf33 e\e

ililihi§i[i[ jh

*3J:ffiï:dKnudde fr
tff:;:"3ffi;.rina* fr
ih j* jhi§ihihih

rtavtetulla.
qefeLLcLteerd tqtr:t NA I I t

-F
Í

W

Í
@Wrí

# r-:"dactLe vaw

Í .srnrtblad rcnudd.e

WWtrW,W,JJJJ
onz. vri.n*n ïs jarig ran{a"g, . . shdn?, {.fuli"it""rd 111

* D. H""fdr.d"ctie ran SprtËhd l$"dd. .n ttint met

(0. Kn*d{.loog .n [Q.s Hilk 
"nn)

.à ,b{! "f"rs"r-f
.à

{ ,à

.Ë
,ö

{

-.>

"rt\

ffi*q
Pe meest *"u.d.Io." websíte op,

www.hinternet. f2s.com felícítee*

ffiarina mct haar )oste vejaardaelll

r§"r.ï"ï"ff§§ofr{a a \ r r \ r a t a a a § \ ï t ï a
q ï 3O Jaor is nog long niel zo erg ols...
,§

s
df

s
{
t,)í

Proficiat
Marina + (plus)

§
§
o
§
o
§I

GA]tIAL
(If,in)

§
§
o
§

§§

{
$
.At

H.G.> > ttÀofkees.
>>>Veel plezier vondoog!!! { < <

§§§§§§§§ \s s se se es s essr e sT e ss"/t

Sportblad Knudde 26ste laargang nummer 6 * 6 december 2001

lÀí,ailna 80 iaat
i,,,i, ,;.| .,.; -. -t ,. ..-: i'i,. 1 ,i .t ':). ..:. .l-.:.'.':;.:.

,à .à

{{


