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* Ec ELCA - DE DWARSLIGGERS rra s

op gaan de wedstriJ d in een aan tr
een ge1lj k
ekkellj ke

lu ÉT

rugnu[ner erop.
sturen net de n

duel wa t dan ook de Juiste uitsla het score bortl bracht: 4-4. Scorenver-gop
2-11 nummer 10; nummer 1 /t; 2-2 Lao KanPi 2'3 Leo KamP;

looc : 0-1 Leo KamP;1 -
rusï; J'3 nummer 10i /*-3 nummer 10; en 4rlr Jos Boogaard. Inderdaad bij I'c

trLUA k6nn€n'we helaas vele spelers niet bi j naan wel van g ezicht... Geluk-
rts net een Is het te veelkis hebben z

evraaqd aan
ij

F c Elca om ons een lijst
schitterénde shi

etej
1

unners en daar de
er eenvoudiger werken..... . ***.
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ter? Dit is voor een vers aggev
nletf, Fc HERSTEL reer kvam o

want men had weer te we spelers ( waarom wordtinig
hetdoordat Piet van Putten r.reer slech t orga niseertle en 6r geen noeLte Yoor

voor een wedstrijd
a. niet gevraagd?)

rloet. Gelu bezit Fc Herst è1ers die er alttjd zija: Peter
Fc WEIZIGING werd

SalacrouP
kkig
(hij vooral) en nu

e1 noq we1 sP
ook Nando Koe lewijn. Tegen

de rest geleend van vooral de Duarsligge rs en ian Fc Wikkel. Fc HERSTEL won

deze duel verdi end ondat !'c Weiziging te veel kansen liet liggen en er spe-

lers rond loPen die uitsluitend zelf wi1 l-en scoren terwijl een medes eler
er beter voor s taat. . . . Ec HERSTEL - Fc WE IZÍGING 5-1 scorenverlooP: -o
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dat een sucP ortster van Fc Weiz in de Sky -box van SPo rtblad Knudde

irok van het score ilerd voor de tweede maal binnen één
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men een sPeler net veef intellegentle ea aPelinzieht nodig
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van Dio;v/d Tuin en Plaisier. Maar dit z ijn geru

strafsch
c hten , toch een teken aan de

wand.. . . JAN KAPTEIN maakte buiten het opg e bl ecl hands, in 0uddorP
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EnAI JA"ISÉr! 0udspel6r van o.a. Fc POTLOCD
en een bekend loopwonder is onlattgs in
het Claraziekenhuis aan zrn menicus ;e-
opereerri. 0p de operatietafel werd hij :;e-
beld cloor z tn Groepsleider over z In uerk
omdat men wat kwi;t was... Opgeuekt a1s
altijd en dat terwijl de cliirufg no;
bezig was qaf Bram Jansen behulpzaam
antwoord. . . Later in de week ;-;inq iret
vrij ïoed met hem, die in een rofstoel
door het ziekenhuls aan het crossen was.
i'l og ev en
tra in in1
ler in de

en hopeli
ed

q ebruik EM
Rondom het DISTRIKTKANT00R VAN SPORTBLA

en we zien hem weer volon in
k ueer als voetbal-

'1i T ,ltlPi)trr\ GTTAPT EXTRA Er!
§ir0tlTBLAD Kt\IUDDE riAil(k)T een uniek
;ratis advertentie-rubriek voor de
1 ezers. xí*xx.rrMammar rr1àffarrrqilde het
zoontje,rrPapa heeft zrn eigen op;1e-
Iranqen in do kelder!rt Hama stormt
naar de kelder en als ze de deurooen
doet ,lan roept het zoontj o,rr6én april
.... hii hanr;t oP zolderl(t+*{xr.
jlet kerkhof is weqens een sterfgaval
gesloten.*r+.ilDokterrt, zegt, u het maar
rechtuit: wat mankeer ik?Í trU mankeert
helenaal iiiks, maar.u bent een vreet-
zak, een z'uinschuÍt en een Iuie hond.rrrrDank u. En hoe klinkt dat in het Latijn
?rr rrl,traarom wilt u rlat weten?rr rrAeh zo
kan ik rlat niet aan mijn vrouw verko-
pen...'r+**.Zij waren af vijftien jaar
3etrouwd en waren allebei nog hart-
stikke verliefd. Zij op de melkboer
en hij op zijn secretaresse.***. De
waqen stond in het donker van de een-
zame weg. Een jong agentje richtte zijn
lantaarn op de auto en liep erop af.
Toen hij dichterbij qekomen was en in
het interieur kon kijken, trof hij een
vent en zijn meisje aan op de voorbankrrLeqe accu? tr vroeg hi j de j ongen.trNee
,rrantwoordde die, teruijl hij naar
zijn vrouwelijke qezelschap keek,rÍTwee leqe banden.rr**t. De zenuwachti-
3e vader belde alvast het ziekenhuis
op:rrf k breng vandaaq mij n vrouw.rlrrls het een baby,rr informeerde de
zuster. ItrYatuurli"j k niet,rr stotterde
Ce man, rrik ben de echtgenoot.tr*f*****.
ZOEKT U ÏHI A14AZING STROOPU]AFEL5 OP
CASSETTE ??? Kecy van Sportblad Knudde
bezit hele verzamelinq van THE AÍYIAZING
SïR00PLdAFELS. Geef een leeq bandje aan

K\UDDE
kan too r
gi4antische verhuizinq P
De buren van Sportblad K

op de eerste verdiePinl
iIOLEC iI & A SLIKKERV]]IiR

van het
heeft e

laats gevonden.
nudde zijn ver-

huist naar de re^anzijde en asnvankelijk
zou S

1aa ts
p
t
. Kn. ookmee verhuizen maar oP het
e modeiit bleef het Distriktkant

mentaren. De voormalige buren z ij n dan
ook bij de bedr 1l

di
fsleider van def

houder van het s tri ktkan toor Spor t b1
rlij k inXnudde Holec Slikkerveer behoo

van Sportblad Knudde toch zitten op zrn
oude vertrouwde plaats. Rondom Sp. Kn.
is een IJZEREN GORDIJN opilebouwd door de
voormaliqe buren en hebben dus uitsfui-
tend aan hun eigen belanq en nie.t aan
anderen 3edacht. Toppunt van er;oisme,
hacl je ze moeten horen aLs het andersom
was qeweest.... dan was de wereld te
klein qeueest met vele protesten en kom-

aanzien gedaald. Het is niet bekend of
de filiaalhouder van Sp. Kn. zijn beklag
gaat indienen bij de Geschillenkommissi
Woninq/ kantoor lnrichtingen en verbouwve

unieke THE AIiIAZING STR00PUAFELS zet
kecy op de band.{*xxx.Psvchiater.
'rr'aar droomt u st nachts iran?tt Patiönt
nv
nn

en de beste nummers van deze zeer

ou graa3 even met mijn vrouw willen
spreken.rr rrltlelk nummer?tr ttl/e1k num-
mer? Denkt u dat ik een hele harem

b?rl *x**. trWaarom !r11

gu nn ln gen
SPORTBLAD K\UDDE I!AR(K

an voetballen, dokter. rr Psychiater:
Elke nacht?tt PatiËnt: rElÈe nacht,
a.It Ps_ychiater: Droomt u nooi t eens
n vrouwen?rr Patiënt:tt O nee, want

dan zou ik mÍsschien een doelpunt
lmissen.It*x*. Een verstrooirle profes-
lsor belt de inlichtin3endienst.'rIk

ï

n!!!! ! !

LIr\iKIR viIDDtl',]VILDER DE LUXE' r61 automaa
(doet alles automatisch) van eerste eige
naar/vereniging. Vr. pr. 11. 1 1 0.000,,-
incl . 8Tt!. í*xr** CENTRUÍSPITS r59break
your neck) in
na erutensoe

SLOOP SPELERS

perfecte sLaat met gasinst
) fr. 125.000, - *r*r*xr.
! ! ! Spelerssloperi.j de Reu man laten scheiden?rt

je je van je
rr0mdat ik het

p
!

I

.N

- l1-

lk urak'qratis uegqehaald. Tevens koop vernoeden heb dat mijn jongste zoon
oop-, sloop-, schade- en defecte spelers. r iet van hem is.r**r. Jó sje:

f 6.et
trrk
s voor
jij?n
rlWat is

sPORTBLAD KNUDDE MAR(K)T IS GRATIS VOOR l-ekker een nieuwe
LEZERS DIE EEN ADVIRTINTIE 11]ILLEí! PLAA m1 n verjeardaq. 'dat vraag
it/ eI elieve, schr Tk- vraaq-een tampon.rr Josje:
íof o,vs rlat?" Paultje:rrDat ueet ik niet. l'{aar het moet een geweldig ding

sant ie kuni ermee fietsen, tennissen, zwemmen' kortom allerleÍ
sportËn heoefenen'rt *****+*Í íoT oN3 Val6€N1 NUtrNt€R l!/
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