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Uitgever van de vrcegere bladen zoals in de beqin jaren zeventig:
LEERSCH00L Sp0RTi\IItUUSELAD; Electro SP3RTnieurrrs I in dienst het club-
blad van het vijfde peleton van ie (K)Luchtmacht in het tilest-Duitse
plaatóje Erle: SP0RTBLAD HEYA Al\NIE. Imdat de uitgever (a" Heer C.
Hilkmann) een dienstmaat had die z fn. zus kcn enorm hard schaatsen:
Annie Borckink uit tiberqen. Daarom 'tnerd er een suDDortersvereniging
Heya Annie Borckink oogericht en het cl-ubbIad, dat cioor het gehel'e 5.F.
peleton en daarbuiten uerd gelezen: Sportblad Heya Annie maakte Annie
Borckink beroemd en door de steun van het blad uron Annie Borckink op
de 1500 meter bij de 0Iympische Spe}"en in Lake Placid de gouden olak!
trla de.diensttijd krrlam Persburo:rrKees-sierf met het qrootste sukses (voor
het l ezerspubt iek, dan u.rel te verstaan ) : SP0RTBLAD KNUDDE een zeet uraar-
deloos blad dat in lUederland en omst.reken gretiq uerd gelezen qezien
ook de-topoplage van: 0.000.999 excerrplaren !!! ZeIfs in AustralË ver-

scheen het blad in een oplaqe van 0.000.ODZ .eECem-
plaren, omdat Sportblad Knudde daar zes ureken op
bezoek u;as bi; -1.*i1ie. Sportblaci Knudde uerd een
begrip en helaas een oaar jaar qeleden raakte de
stencilmachine defect van Persburo:rfKees de Knudde
Hilkrten dcor de noodgedrrlongen ontsl-aqen bij Holec
Smit-Slikkerveer verlcor Sportblad Knudde tr:rce-
derde van het lezerspubliek. Daardoor u,erd het
voor de uitgever te duur om een nieurrre stencilmach-
ine aan te àcnad'fen of om die te repareren. Vele
vinden het nog -steeds jammer dat SportbIad Knudde
niet meer verschijnt uant het blad uas helemaal in
met vele anekdotes. SP0fiTBLAD KNUDDE zette bijvoor-
beeld het DAíïtSUOfTBAL bij HoIec Smit-SIikkarru".
op poten, de uitvinder van alles: KNUDDEL00G' bij
uitstek: Kees Hilkmann verzon uan all-es o.a.: Fc
LOLABDRSTEL ; DE :PA RFUi{ G] RL S ; Fc BJ OETIEKEE S en
men speel de in ,§hirts van de sponser: SP0RTBLAD
KNUf)DE. De a11e,'teerste uredstrijd tussen Fc LoIa-
borstel en de Pà'rf urn Girls stróomde Sporthal:ttde
Fakkelrt in Ridderkerk hel-emaa1 vol, Zelfs de k,ri-
bunes moesten urorden uitgeschoven om het vele pu-
bliek te berqen en de meesten qenoot op die avond
van die overher"rlijke stukken achter een ba1.....
ldaar zijn die t'ijden gebleven???? Helaas bestaat
dat Damesvoetbatr -ook door die vervelende reorga-
nisatie bij Holec Smit - niet meer. VeIen vinden
dat jammer ook hog altijd de coach Knuddeloci3 Bme
Kees. iviaar in de toekomst komt het damesvoetbal bij
voldoende animo uellicht ueer teruq al qeloven ue
dat niet meer
0ok zeer U"tuniË'tt"Oerlanders lazen Sportblad
Knudde enorm grhag: iriillem van Hanegem;Jan Raas;
[iout van den E"?q; Gerrie Knetemann; Bennie tdi jn-
stekers; tot RoEterdamse Henkie toe... .
In die jaren dat Sportblad Knudde verscheen .had
de Rotterdammer van qeboorte Kees Hilkmann enorm
druk om het blarj in elkaar te zetten urant aIIes
deed die eigenrr.rijze Feyenoordsupporter a11een al-
verzon hij vele."bijnamen a1s redakteuren of ver-
slag_qevers zoal§'een Kees Cornelis; Kees Drr.raasma;
Kecy;Kees Lompo6. Kees rrde Hilkrt ;Keesagt;Kesjirger;
iïafkees en misschien urel de allerbekendste en
de meest toepasselijke voor een r.laardel-oos blad:
KNUDDEL00G 0i'1E KEES....... r lijie kent hem niet?????

een rr.raardeloos blad
Is een uitgave van:
PIRSBUR0:frKffS DE
KI,{UDDT, HILK'' (C.
Hil kmairn ) or iylerod
laan 2.6;2985 BD
RIDDtR.I(tRK;Telefoo
na 16..30 uur:01804
21890.(B uraslijnen
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Knuddeloog 0ne Kees de bredenker van a11es uiat met Sportblad Knudde
te maken heef t. Hi j rrrerd zogenaamd trainer van het Bel qische Fc ZotteEen
maar u,as alti jd in zi jn vaste starnkroe't daar te vinden: het tap1okaal,.Hi j
k uram terug om de inmiddels oogeheven Fc KIJK (Knudde-IJ 3 - Konrbinatie) te
trainen' en ulerd vervolgens de hoofdcoach van de Stichting Damesvoetbal-:
ttSBortblad Knuddert (Fc-LolaborsteI;de Parfun Girls en Fc tsjoetiekees).
Thans s.chijnt hij een functie te hebben in de technische staf van Feye-
noord, maar omdat het niet za qoed gaat met die club uil hij dat verzuij-
gen voor het publiek (anclers schieten ze in de lach). Dok uras hi j de be-
denker van de verkiezingen om de meest uaardeloze fiEuren van het jaar
stelde een zeer be13eerde bokaal in: de Sportblad Knudde LUCIFIRTR0FE[.
Zeer populair uas die jaarlijkse verkiezingen.IedBreen deed ztn best om

vooral op die lijst te komen, de l-ezers mochten een stem uitbrenqen met
het uraarom en de jury uaarvan de reciaktie zitting had met onder voorzíL-
terschao van Knuddeloog 0me Kees bepaalde de uitslag. De uitslag met het
uraarom dat de kiezers hadden ingestuurd stond dan in Sportblad Knudde en
u.rerd er zelfs heel vaak een paar kleine relletjes mee -oekrrLeekt uaarvan
iedereen'in die dagen over sprak. Het'liep zel-fs een keer leIijk uit de
hand toen een slachtoffer van een ingezonden stem er t,ehoorlijk kuaad om
uerd en'naar de bedrijfsleider van Smit-stveer toe stacte. Die voormalige
bedrijfsleider en toenmalige personee*schef riep toen de uitgever van het
blad Sportblad Knudde op het mat je en'-verbood men het blad te laten ver-
schijnen binnen de poorten van het bedrijf, dat ueer tot vele protesten
toe leidden binnen het bedrijf. tr uerd zelfs een aktiegroep opgericht
die zelfs het kantoor u,ou gaan bezetten.... maar door ingriipen van Sport-
blad Knudde zelf ging dat op het laatste moment niet door. Het kuam zelfs
in de 0ndernemings Raad en nadat de hoofdredakteur via een verontschuldiq-
de brief aan het slachtoffer en aan de bedrijfsleider stuurde om het blad
te redden, slaaqde de hoofdredakteur erin 'met die opzet. Tot grote opluch-
ting van de vele lezers mocht het blad ureer verschijnen binnen de poorten
van Holec Smit en door die incident nam ineens het aantal abonnees toe en
rnoesten ure de oplage drastisch verhogen. !Jaar zijn die tijden gebleven
toen iedereen nog over Sportblad Knudde sprak? 0f is het onmogelijk in
deze (qehaaste) tijd uraar toch al veel minder ulordt gelachen. Is daar nog
plaats voor een blad als Sportblad Knodde??? Sportblad Knudde rrrilt best
terug komen maar dan moet PersburottK.'d. K. H.ft(Lees C.Hilkmann) een flinke
geldbuidel open doen en dan noq zal Sportbl . Kn. verlies gaan lijden. [Ylen

zoekt a1 jaren naar een oplossing om met Sportbl . Kn. terug te komen, voo-f-
lopiq ziet het er naar uit dat dit uoorlopi? niet qebeurd u.regens financiËte
middelen. Daarom ook zal- SporthI. Kn. uitsluitend verschijnen op de publika-
tieborden a1s: SP0RTBLAD Ki{UDDE NIEUtiTSDIEi\lST (viZf f f 0p HtT E D V - Zaal-
voetbal)en met SP0RTBLAD KNUDDE INF0Ri4ATIEDIti\JST met het E 0 V rr6g AG[i\JDA.
A1 met al bestaat urel de uit,gever van. dit all es 1 5 jaar en dat moesten Ire
u even berichten met deze extra Sportblad Knudde in een beperkte oclage
(qu"f daarom dit zoveel mogelijk door zodat ook andere mensen dit kunnen
lezen). [iet het behalen van de 15 jaaF kunnen ue .:enkel zeggen dal. rrle door
blijven'qaan met het zoeken naar een oplossinq om Sportblad Knudde ureer op
de markt te brenEen maar in ieder geval gaan ure geu,oon verder zoals de
laatste-jaren U van ons geuend zijn met NIEUtdS (in zeer korte vorm) 

"nAGENDA op de publikatieborden. DP NA§n DE TtiJINTIG JAAR !!!!!
ptRSBUR0:trKEES Dt KNUDDE HILKT' president-direkteur C. Hilkmann 15 JAAR ! ! !

Sp0RTBL.AD KNUDDE bestaat ruim elf jaar,{ !!!
/ / // l'4af kees---Kees Cornelis --- Kec y 1"- Keesaqt --- Kesinqer --- Kees Lompo
Kees DrrràasÍnà: Knuddeloog 0me Kees-.en Hoofdredakteur Keessie Hilkmann
irlet dank aan Archief /Uistorie Afdelinq persburo:rrKeessie Knudderr

r
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donderdagen op het p ro'lramma dan start uee r een Bekertoernooi' Sommige
ploegen zi jn al- rruitgevoetbaldrr. Dat zijn: Fc UEIZIGING; Fc RESTATjT en
Fc UIIKKtL. Fc TTJEIZIGING heeft nog een klei ne kans om de SPortblad Knudde
ST0FFER El\J BLIKPRIJS Te uinnen d an moel Fc Potlood eventjes qaan stun-
ten tegen Fc Appieraat en dat gelooFt niemand meer.... maar de bal
blijft ronrJ! Fc RESTANT kan diè Stoffer en Blik rrrel verqeten die be-
haalde uit de f aatste drie uredstrijden vier punten. Fc ITJIKKEL is zoals
jaarlijlss een ploeg die in het midden van de stand qaat eindiqen een
ptoeq à;s zonder ,ót."ssi-ngaflr Nog volop spanninq heerst er om dehoog-
ste eer, in voetbaltermen óok uel genoemd: om het kamlioenschap' Fc APPIE-
RAAT is ui.teraard de grote favoriet, maar het TeeT verrassende Fc KAN-
TC0R en Fc HERSTTL 1ióqen op de loeF. De Iaatste duels staan dan ook
zeer behoorlijke r.uedsÉrijden op het proqramma en ureI.: Fc APPIERAAT -
Fc HERSTEL en Fc ELCA - Fc KANT00R en een ureek later: Fc APpIERAAT -
Fc p0TL00D en Fc HIRSTtL - Fc LEIRSC+l00L.xx*x. Nu even een zeer korte
teruqblik op de qespeelde r,.redstri jden: x Fc' KANT00R verloor kansloos de

toppàr teqen Fc ÀpprERAAT:3-9. rtxlt.F'c RESTANT uroQ tureemaal achter el--
kaar: voor rt eerst in dit seizoen tegen Fc LEERSCH00L (4-2) en tegen
het zeet dom sperende Fc p0TL00D (s-t ).xxrs.Fc IdEIZIGTNG maakte Fc ELCA

het behoorlijk lastig ondanks de 0-? nederlaag dat pas in de tureede
helf t rr.rerd bereikt. 'Íxx. Fc ITJIKKEL uon van Fc RISTANT met de qrootste
mazzelt zeer onverdiend doordat Fc Rrestant enorm pechvol uras (een doel--
punt viel net in een fractie van tn. seconde na de toeter voor rust en
een zuivere straf schop rrrerrl Fc Restant cnthouden ) 4-3. )í*x. Fc HERSTEL -
Fc p0ïL00D uas prijs schieten:1?-3 -(geen record) met mooie doelpunten
maar de score had Éoger kunnen ,eztn Lls SalacrouD bijvoorbeeld na de
rust rrlat zuiverder nàO gemikt...tÍ**.Fc t tIZIGI!"JG stelde de debuterende
vrouulelijke supportster hevig teleur in hun l-aatste competitiedue] tegen
het ook al- niet overtuigende Fc UIK«EL, het eniqe urat dan ook aantrek-
kelijk u,as aan dit duel bras dat bEjzoek on de tribunP.... xx*. Fc 'KANT0CR
so =ei de tegen Fc L EERSCH00L met trrree gezichten : voor de rust met enorm
sprankelenó roetbal met schitterende combinaties en na de rust uas het
niet om aan te zien. Het rrrerd dan ook na een 5-1 ruststand 7-2.**nx*x'

Ome Kees en wlafkees. - Sp0RTBLAD KNUDDE -
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0uer een u-reek of turee verschi jnt de'volqende SP0RTBLAD KI\JUDDE VIZIER
0P HET E 0 V.ZAALV0tTBAL met daarin alle uitslagen op een rij plus
de 1a*atste gespeelde u-reclstrijden en de eindstand. DE L0TING UAN HET

BEKERPROGRAíllMA DAT START OP DONDTRDAG 6 FEBRUARI 3,S. KO,TT ]N EEN EXTRA
UITGAVE VAN: E 0 V tr6g AGENDA 66r. a1 een uitqave vaR:SP0RTBLADKNUDDE !!!
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