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E.O.V.-ZaalvoeÍbal

IIC WEIZIGING - FC] EI-CA

Irr ccrr ;rarrtrckkr:lijk rlucl Ícgcrr ;rarlsri-
vu;rl [;C I]lc:r rvorr IrO Wt:izigirrg lrtrrt

ccrstc cluel mct 6-4 na cnigc gave trc[-
Í'crs. FC Wciziging krvam voor rnet 2-0
na trvcc goals van lr'[arco v/d Steen,

nraar FC Elca krvam tcrug tot 2-2 doar
lrvccrnaal Arnold Valkhof dat ook cle

nrststand wcrd. Na clc rtrsl liep FC Wci-
ziging rvcclcrorn rrit naar 4-Z door goals
van Stcclrouwer en v/tl Steen nraar op-
nicurv krvarn FC tllca cloor lrvccnraal
Arnolcl Valkhof tcrug tot 4-4" Mzrar

<lo«rr kcilrartl wcrkcn krvaru IrC Wcizi-
ginu rvccr op voorspr'olrg en won het
clttcl vcrcliencl met (t-4 na doclptrnlcn
van v/cl Steen en Stcchourvcr. .Ianrmcr
was cen poging varr Aclri Mucldc cen

prrntortje vanaf cle zijliin op hct rloel clat

nct nict hct cl«rcl troI ancle.rs rvas hct ccn
[an(astische goal gc$,cr'.st rvaarop hij
vt)oral Kees Vingcrling hacl kunnen
stangcn cn onrda[ ic zclf nicl rvist dat hij
dc lral zo had geraakt..-..

I,-C WII(KI'L. IIC KANÏ'OOR

Zondcr S.iakie Bihary cn z'n doclrnan
kwanr IrC Kantoor onreglenrentair rrtct

twce gastspclers lrinncn de li.incn (hicr-
trvcr straks nrccr) cn hacl ondanks clat

cnonn vccl nroeite. nrct [rC Wikkel won
zclfs onvcrcliencl hun trvccclc rvedstrijcl
mct B-5. FC Wikkcl nrct veel minclcrc
voetballers spcelde vcel trcler dan FCI

Kanloor daÍ rvccr cnigi: spclt:rs harl tlic

cnornl pingeklen en tlaardoor onnodig
lralvcrlics lcclt:n waanrit clc tcgcntlocl-
prrnlr:n onlstonrlcrr. I\,Ícl rlc rusl stonrl
FC Wikkel uiterst verdiend voor met 3-

2, ntaar na clc rust trok FC Kantoor als-

nog dc zcge naar zich toe: 5-8
-- Ke.es Conrelis --

I'C Kantoor in rep en roer...

Ilc( is I'C Kantoor alle.r ernst onr tlit
scizoen hoge ogcn te gooicn naar hct fcl
bcgccrclc (?) kampioenschap. Na hct
rlucl nrct FC Wikkcl (ccn onverclicncle
zcgc) hrak cr cnormc paniek uit na cen
srnaakvol bcrichl cla( FCI Wikkel ccn
protcsl had iuge.diend (helaas uitslui-
tcnd hii SporÍhlad Knurlcle en nict bii de
wcrlstrijdleicling), onrclat FC Kantoor
lcgen cle reglcrnentcn in trvec gastspc-
lers lict nrccclocn, terwijl er slcchts ))n
is tocges{aan. Kceper Rick clc Ileicle.
dic inderclaacl FC Kantot)r voor cen af-
garrg hclr«le dtlc, cn Rolrhic T'erlourv, tlic
Siakie Bihary ook niet kon vcrgeten,
rvant ook hij pingekle cr hcvig op los.

Vooral FL- kantoor-spclcr Arnold I{a-
mertjc Tik licp enige clagen zccr ge-

stressd rontl, kreeg zclÍs bijna een

zcnrrrvinzinking nadat cle op sensaÍic trit
zijnrlc riooljournalist Kees C-ornelis van

clit hlad cxlra olie op het vuur gooitlc
mct rlc nrer.lcrlcling dat FC Katrtortr

tu,r:e nlrnlgn in nrinclering kreeg cn cen

scorc van 0-2. L]itcraarrl had rlc II.V.tl.
(lloli:c Voclbal Bonrl) rlcze uilspraak
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hartl mocten makeu, want rcgels rvor-
dcu gemaakt oru uit lc voercn cu deze

dient iedoreen gowooÍr op te volgen,
OOK IllJ FC KANI'OOR!!! Paniek
alom bij FC Kantoor vooral bij Arnold
I{amar die tcn onrechte narlens zijn
medespelers sprak dat F'C Kantoor zictr
ui[ de competilie terug zal trekken, vcr-
der besloot deze speler -clie al liet tr:

vr:cl kan hcbben- our zich als spelcr te-
rug Lo l.rekkcn. Dcze kluclit krccg nog
scn fautastisch slot, want uacla[ hij zich
had teruggetrokken, kwanr lieL nieuws
dat ie zich had aangemcld bij De llos-
jcsruanucn. Ilieuuce maaktc hij zich
nog rltlt:r bclachclijk dan hij al is, rvant

als jc zegt dat je stopt, kan je je toch
niet aaruucldcu bij ecu antlcr tcant,
vooral niet nadat jc antlcrc tlingen hatl
bij gohaald als rcdcrr oru Ic s(ollpcu dat
zclÍi niets rilst hct voorval [e ruakcn
had. Nog svÉn cn otlk lrij tlcze liguur
kunneu u,t-: allcnraal in liotlr gaal) roc-

licu: VtJILNISIvIAN l(AN l)t1Z[.....
als zijn wr: wat vourzichtig wanl rlcze

pcrso()n kan absoluut niet tege u kritiek.

llce I jamnrer is dat do ingozorrde rr brief
van FCj Kautoor aan dit l.,lad o1l hun
vcrzock rnocst vervallerr err iils nict gc-
sclrrcvon dicnt tc wordcn lruschouwcl.....

wo trarlderr deze graag wille rr lllaatserr.
(Word vcrvolgtl - ?-)

--Kees l)x,uusttttt--

-4-

PO BULL I)OGS . I)E EIKELS
Nog nreer Knuddc figuren ..... en

Ernst voor trvce minuten Pleytto.

Binrrcu het Ilolec Zaalvoetllalgebeuren
verschijne n er steecls rneer nieuwe
Knuddefiguren die er tenminste voor
zorgen dat Sportl-rlad Knuclde erover
KAN sclrrijver. Zo ziju er al de vol-
gcnde pcrsonen legendarisch tc noe-
men: Egbert Kant; Arnold I-agerwey;
Arnold I lamertje Tik; Sjakie Bihary;
Anton Steehouwer en zo kunnen we ecrr

licel blad Kuutlclcnarucn vol nraken. O;r
tlezc Knucldolijst nroet zekcr tle naanr
konren van Emile v.d Logt, want wat
dezc spcler vari I'() Bull f)ogs allcrnaal
lrinrrcrr tlc zaal uithaall is een schanrle
vtlor hc[ zaalvtlcttlal, n)aar ct:r) lusl vtlor
dc Kuudde joulnalistick. l)e uaarn Emi-
le v.d" t-og(t) staat víJor: L()Ínp, onhan-
clellxrar, lraag cn vo«rral ontrchouweu.
l'rccie.s tlc juistc onrschrijving varr tlozt:
Íiguur: tserr l.og(t) gcvaartc in de zaal.
Nog cven cn u,t: kunnon ee n Lclg(t)bock
ovcr elczc clolle dwaze knudclefiguur uit-
gevurl, want al in hcL ecrste clttcl fegcn
IrC Kanloor krvam hij in dc Knuddo-
schi.irnve r1ier. ln rle slotlase werd Sjakit:
ISihary clntlcruit gchaald, maar Iocn
tlacht ieclcreen rog dat het ging om cen
sanrcnloop viln omstalldigheden. I"Iet

rllbchouwen wcrcl lrevcstigd irr dc rvcd-
strijd tcgcu dc ook al niet kinclcraclrtigc
plocg Dc L.ikcls: I Iij trapt, trckt, cn
slaat op alles wat hcm nodig in dc weg



hard mocteu makeu, want regels rvor-
dcn gemaakt olil uit lc vu.:rcn clr dozc
dient iedoreeu gcwoon o1l te volgen,
OOK BIJ FC KAN'I'OOR!!! Paniek
alom bij FC Kautoor vooral bij Arnold
I{amar die ten onreclrte narnens zijn
medespelers sprak dat F'C Kantoor ziclr
ui[ de courpetitie terug zal trekken, vcr-
dt:r bcsloot deze speler -dio al niet ttl
vecl karr hcbbeu- orri zich als spelcr te-
rug Lo lrekkcn. I)cze kluclit krecg uog
ccu fautastisch slot, warit naclat hij zich
had teruggetrokken, kwaru het nieuws
dat ie zich had aangerncltl bij De Btis-
jcsnranncn. IIiemroc maaktc hij zich
nog uler:r belachclijk dan hij al is, u,ant

als jc zegt dat je stopt, kan je je toch
niet aauurclclcn bij cou antlcr tcant,
vooral niet nadat jc antlerc dingcu hatl
bij gehaald als red,:u oru te stolrpcn rlal
zelli niets nrct hct voorval tc urakcn
had. Nog svun cu ook bij rlczc liguur
kuunert rvo allenraal in kurlr gaull rr)c-
pcu: \/tJILNISN{AN l(AN l)1128.....
als zijl wu lr,at votllzichtig want dezs
persoon kan absolrtut uict tegcrr kritiek.

I{cel janinrer is dat de ingeztlnden brief
van [rCi Kantoor aan dil lrlacl tlp hun
vcrzock uroest vervallelr crr iils nict ge-

sclircvt;rl dient tc wordcn bcsclrouwd.....
we tratldcu deze graag rvillen plaatscn.
(Word vcrvt-rlgd - ?-)

-- Kees f)n,uttsttt tt--
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I}O ITULL I)OGS - I)E EIKEI-S

Nog nrecr Knucldc figuren ..... en

Ernst voor twee minuten Pleyto.

Ilinneu het Ilolec Zaalvoetbalgebeuren
verschijnen er steeds me, er nieuwe
Knuddefiguren die er tenrninsl.e voor
zorgen dat Sportblad Knuclde erover
KAN schrijven. Zo zï1n er al de vol-
gende personen legendarisch te noe-
merr: Egbert Kant; Arnold Lagerwey;
Amold Ilamertjc f ik; Sjakie Bihary;
Anton SLechouwer en zo kunnen we een
hccl lrlad Knudclcnamerl vol makcn. Op
cleze Knuddclijst nroet zekcr de naam
komen van Enrile v.d Logt, wallt wat
dezc speler van PO Bull Dogs allemaal
lrirrrrcrr tlc zaal uilhaalt is een schancle
vrlor hct zaalvtlctliul, ulaar t:on lust vorlr
dc Kuudde journalistiek. De uaam Enii-
le v.cl. l-og(t) staat voor: Lornp, onhan-
tlellraar, lraÍrg cn vooral onbchouweu.
I're<:ics tlc juistc onrschrijviug van tlezc
Iiguur: Ecn t.og(t) gevaarte in de zaal.
Nog eve n cn rvc kunncrr ccn Log(t)bock
over deze rlolle dwazc knutlcleliguur uit-
goven, want al in hct eerste dui:l tegcn
FC Kanloor kwam hij in dc Knuclclc-

schi.jnrve rper. ln cle slo(lase wertl Sjakio
13ihary tlnelelrrit gchaald, nlaar tocrl
dacht ieclereeli nog dat het ging orn een

sanrcnloop varr omstaudigheden. I-Iet

onllehouwen wercl bevestigcl irr dc rved-

strijd togcn dc ook al niel kinclcrachlige
pkrcg Dc E,ikcls: Itij trap(, trckt, cn
slaat oJr alles wat hem notlig in dc weg
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staat. [n iedcr gcval cloet hij dingen die
totaal nicl thuis lroren in het motlerne
zaalvoctbal. Als clczc v.d. I-og(t) gcvaar-
tc op rk:zc u,cg dnorgaat, rvorcl[ hij in ic-
rlcr gcval vcle rnalcn ge.nocnrcl in dit
blatl als clc nrecst onbchourven "voelbal-
lc'.r'" van dczc conr;rclitic dic crop uit is
onr tcgcnstanclcrs o1l grovc nranicrcn uil
tc schakelcn. IIct is clan ook logisch dat
zc:lfs dc alliicl rtrstige arbitcr Gerrit Rijs-
cliik aan herrr woeg: o[ hii soms krank-
zinrrig is e n waílr z-iin vcrstancl (?) zit .."..
llcrhaaklclijk lrad hii hct ook aarr dc
stok nrct [trnst rlc Plcyt girrg zcl[s hclc-
rrraal <tvcr clc rooic al moc:tcn rvc ook
7.cggc!l clat Ernst de Plcyt terccht tloor
clc schciclsrechtcr voor lwee nrinulen
rvc'.rd rvcggcz-onclen na onbehoorliik gc-
rlrag. .luist van ccn cler organisalorcn
v;rn cle vcrnieuwclc E .O.Y.-Zaalvoetbal-
corrrpctitie mogcn rve verwachten tlat lrii
i:cn voorbceld nroet zijn van hoe hct
hoort als z:ralvoctballcr.....

Agrcssic hoorÍ. niet in clc zaal, zckcr nict
op tlc rnanicr als tcgen I'O Bull Dogs.
'l'usscn al hct gcrvclcl wcrcl cr ook nog
ccn poging gcdaan orn te voctballen. De
Eikels wonncn in clezc nraligc vertoning
nrct 6-1. Een positie[ punt: Arnolcl I-a-
scrwoy, in dc gervelddaclige sÍrij<l opval-
lencl ruslig, nriste voor cen lceg docl ecn
unickc scoringskans, clie zclÍs ecn
ncgcncnncgentig jarige nict had gcnrisÍ.
Klassc onl zo icls tc rrrisscn, clat.iuichcn
\\,c cnorrn Icle, onrcl;r[ hct geen ollzct

was oftr die kans te nrissen, maar ge-
rvoon 0NKUNDE.."..

-De Knuddeloog--

ï.IKï'AK - I)E DIUAIEIIS
Na de wanve.rtoning tussen P0 Bull
Dogs cn De Eikcls was hct ducl Íussen
Tik Tak en De Draaiers cen veracle-
rning. I'Iier wcrd door twee Íeanrs Íen-
nrinsle gevoeÍhald, al rvercl in de sloÍfase
Kans Balie ongelukkig geraakt (r,an op-
zet was hicr gccn sJrrake). De draaiers
nrct good old Frcd van «le KanÍine -die

[)as cen goeclc pcrs krijg als cr nlccr
cnvlcnsocp is tc kriigen in dc kantinc-
cn dc oJlvallcncle voetbalstcr Connie
v.d. I-inden, ccn oude bekenrle van cle

Stichting Darrresvoelbal "spr.rrtblad
Knuddc". Na ccn ruststarrcl van 3-0 rvon-
ncn De f)raaiers verdiend ntetl-4.

--Kecs I)waoyrta--

III)S BI"I'ES . ï"LIIIRO'I'INI'S
IIDS B1{es krvanr uitstekencl uit de
s(artblokken. Na amper vijf minuten
stond het al 2-0. I)e eers(e goal vicl al
na zcvcnenveertig seconr,len. Na de nrst
(3-0) bleek cle snelle start van [IDS By-
tes een aanlasting te zijn op hun concli-
tic, daarnrcc werd cle trveetle helft van
ver beneden piil en van enornl slcchte
krvaliteit. De Turbo Tini's speelden he-
lernaal 1,cr bencdcn hun kunnen ecn ui-
tcrnrate slechtc rvcclslrijd, zodat FIDS
ByÍcs na rlc nrst n()g cens clrienraal
scoordcrr, zoclat lret ír-0 rvcrtl"

--l{ee,r C<wrelis--
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(dour unze I I ockrl'ruttlr:lycl'ker')

llet Ilolcc llockuytucrrrooi l99l o1l l2
oktclbcr j.l. werd ecn erlorrri succes olr-

darrks onzc kritiek in orrs vorig nulrlllldr.
Nict allueu was ht:t eer sl)ortiof stlcces,

ook was hct tocrnotti euornr gezellig
dankzij dc bckeudc Hooi en St.roo N{u-

zikantcn uit Slikkervecr. Er dedcn ze-

vcn tealus urec tJic strcdcrt onr clc llolec
Ilockey llokaal: 'I'U tjirrdlrovcu; IIï'S
Rottcrdam; A.S.B. (dio tietcr kouclcu

zingen dan hockcycn); TU Delli; lI'fS
Dordrechl,; I{andstad cu uiteraard }ltl-
lcc Ridderkerk. Met cclr cxtra trainirig
had lict Ilolec ttiddcrkerk Hockeyteam
zich optinraal voorl,rercid o1l clit sterk
bezettc locrnooi en urct succos, wiillt
hcL rvas niet te kloppcn en wotl het ei-

gen tilerrtutli rnet grtlte ervertrtaclt(. Dc
eersto wedstrijtl wcrd l(antlstad lerrrg-
gcw(]zsn naar ltuu uitzcnclllurcatts: 3-1.

IIT'S l)orr.lrccht wcrtl mel 3-0 verslager
cn dat anderc uitzentltiureau had ook

Ilandstad - A.S.ll. U-l

It'lS lkittcrclam -ll'lS l)ordrecht 4-I

A.S"IJ. -ï'U Dclli r-0

Randstad -tlolcc l -3

TU Eindhtlvcn -[I'lS I{otterdam 0-0

'I'U Delli -Il'l'S lkrtterilaru 0-6

nic(s tc vcrtcllcn: 2-0 Lcgcn A.S.B., tcrr-

slittc was ook't'U Delft machteloos cu

krecg klop van llolcc mat 2-0. In dczc

rvcdstrijcl wcrd l{olec winnaar van het

ttlerrroui.

Op de ocr gezellige prijsuitrijking wcrcl

de [{olecbokaal uitgereikt namcns

I IN{A Riddcrkerk tloor de heer

ts.S.A.ur l{olthuizcn aan de aauvoercler
van IIOLEC ttidderkerk llockcyteam
Gijsbert Si4 dic dc fraaie IlolccBokaal
vcrvolgens gaf aan dc nttmnrer twcc vatr

heL toernooi II'fS Rotterdam. Want het

l lolcc [{ockcyteam wildc lruu eige n

tocrnooi absoltrut niet wintten en zo

krceg l{ottcrulanr in tlit llrillc sportsci-
zoen de ccrste bcker (rvcer) binncn.....
(na de laatstc in juni dttor Feyenoorcl).

Opvallcrrd is dat IIolec Riclderkerk en

H'l'S llci(tcrdam niet tegen elkaar hetr-

lrcn gespccld en clus niet bekend is rvic

er ste rkcr is.....

l{olcc -A.S.B. 2-0

TU Einclhoven -I-ITS Dordrccht 4-0

IITS Ilottcrdam -Ranclslad 4-0

Ilolcc -TU Delli 2-0

A.S.B. -TU Eindhovcn 0-4

TtJ Dellt -'['U l]inclhoven 0-Z

ALI-E tJIÏ'SI.-A.GEN VAN ITO[,I],C IIOCKIIY DAC:

-6-
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II'[S l)ordrccht -l{andstad 4-0 HTS Dordrecht -Ijolec

EINDSTAND

0-3

l. I lolcc Ridclerkerk

2. HTS Rotterdam

3. TU Einclhoven

4. A.S.B.

34punten

30punten

29punten

1 4punten

5. I'ITS Dordrecht

6. Randstad

7. TU Delft

l0punten

lpunt

0punten

IIOLEC VOE,TBAL TOERNOOI

Op donclerdag 17 oktobcr j.l. werd ook
een Ilolec voetbaltoernooi gehouden op

hct storn.rachtige Sportpark van Bolnes

voor lr,{AVO/LBO scholen (laatste klas-

sen). t)e ll'aaic IJolcc VoetbalBokaal
rverd gorvonucn cloor cle Brtrgcnrcester

Crezee Scho<ll uit Slikkerveer in een ge-

slaagd tocrnooi. IIet IIolec Regionaal

Opleidings team uit Riddcrkerk werd

ondanks een vrouwelijke versterking
Mclanie Spolde laatste.

E.O.V-Zaalvoctbal

Anlold err l(ob ce n rittllp otn itt e teatn
tc hebben...

Opnicurv werd bij het ducl tussen FC

Appicraat en De 13osjesmannen dat een

plocg totaal niets hee[t aan balvcrliefcle
slle lcrs clic rvcigcrcn ccu bal af tc geven

en zelf op sukses uit zijn. Flet is zclfs

cen ranlp ont in zo'n tealn te spelcn met

spclcrs tlic tlenkcn dat ze het voetballe n

hcbbcn uitgcvonden. Arnolcl I{amcrtjc
'fik cn Robbie 'lerlouw. Bijna wekclijks
zijn tlczc spclcrs tc zien cn ictlcrc kccr
ruaírr wce r ziet nrcu ze dritibelcn.pinge-
len e n daarcloor heel vaak op kinderlij-

ke wijze de bal kwijtraken. Zaalvoelbal
moet men via snel combinatiespel spe-

len en niet door grote blunders van de

twee "wereldvoetballers". Op papier be-

zitten De Bosjesmannen betere voetbal-

lers dan Appieraat maar deze Ploeg
speelt tenminste degelijk, kaatst de bal

en de twee echte voetballers (de ge-

broeders Ipskamp) laten ook de minde-
re voetballer MEE voetballen. Zo won

FC Appieraat uiterst verdiend rr.et T-4

en dat na twsemaal ecn achterstand'

Scorevcrloop: 0-1 Terlouw; 1-1 Piet lps-
kamp; 1-2 Egbert Kant (die zich voor-
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bceldig gedroeg); 2-2 P. Ipskamp; rust;
3-2 Peter Nater; 4-2 Piet lpskamp; 4-3
Egtrert Kant; 5-3 Pict Ipskamp; 5-4
Kant; 6-4 Sjcf lpskanrp en 7-4 Sjcf Ips-
karnp.

----- Kecs Conrclis -----

lC Miserabel - [iC Weiziging:
Een valse bonrmclcling ontploft alsnog

Voor de weclstrijcl krccg Sportblad
Knudde een anoniem tclefoontjc: ecn

bornmelding. Het blcck om een valse
bonrmclcling te gaan, maar toch... ont-
plofte clezc bonr in de Bevcrbol; rlaar-
voor zorgde de plocgen van IrC
IvÍiserabel en IrC Weizigirrg clat opnicurv
een ziclige vertoning rvercl door het tc
harde voetbal. Allereerst komt hicr een
ingezondcn bricf voordat ondcrgctckcn-
de verslaggevcr comnlentaar gceft.

Aan clc lvedstrijclleidcr van de Zaalvoctbalcourpctitic

Naar aanleiding van de wcdstrijd FC Miserabel - FC Wciziging van rlinsclagmiclclag
22 oktober j.1., wil ik miin ongenoegen uiten over cte leirling ,li" on, bij deze wc.i_
strijd is tocgervezcn. Door het zeer onovertuigencl optreclen van de berltste arbitcr
is, wat bedocld rvas als een sporticf oncleronsje, uitgàlopen op een orclinaire schop_
partii. t{ocwel ik zcll belanghcbtrendc ben van FC Miserabel, wil ik de schuld varr
dit ongedisciplincerdc gcdrag van de spclers zeker niet op clc legeustanclcr alschui_
vcn. Door hct rnattc optredcn van de scheiclsrechter, rvaarbij 2 minuten stra[, even_
tucel zelfs waarschuwingcu, maar zclfs ook vrije trappcn (ovcr en wecr) v:rak
uitblcvcn, hcbbcn divcrsc spclcrs van bcicle partiicn ,i.i, uo,i tijd tot tiid gcnoocl_
zaakt gczien om cigcn reclitcrtjc te gaarl spcle n. I-Ict gevolg hicrvan is dai bif divcrsc
spclers van waarsclrijnlijk bcidc partijen toch wcl cnigc licirte tot miclclclz.wàrc blcs_
surcs zïn ontstaan. Hct is nrijns inziens de becloeling van deze zaalvoetbalcornpcti-
tie orn als IJOLEC mcdcwcrkcrs wat clichtcr tot clkaar [c komcn, en nict clc
bedocling clat cr op clc wcrkvlocr haat cn nijcl situatics ontstaan. Bij wcclslrijclcrr als
dcze, waarbij beiclc partijen bijzonclcr aan elkaar gewaagcl zijn, kunnen de cnrotics
enorm hoog oplopen. Daaronr lijkt het mij bijzon<1c. u.rsian,lig als cr ten allc ti.jclcn
voor kan wordcn gczorgd dat cr een schciclsrcchter worclt uu,.,["*"."n (en ook aan_
rvczig is), clic in staat is om bciclc partijen cnigc disciplinc op-te lcggcn. lk rvil nrct
deze klacht echter nict bewerkstclligen clat clc beu,uste wcclsti;jcl zal rvorclcn ovcrgc_
spceld. Wij acccptcrcn cle uitslag van clcze rveds(rijcl, wcliswàar onclcr protcst,"al-
Ieen onrclat het opnicuw spclcn van dczc. wcclstrijcí dc enrotics oprricuw ,.r, ,ír.,"n
oplaaien, hctgccn rvaarschiinlijk allecn nog maar zal rcsultercu in nog mccr lrlcssu_res. -___-R.A. cle l,Icidc (aanvocrclcr FC Miscrabcl)

I
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Conrmentaar:
lnderdaacl rvas arbiter Frank Creucls
lrijzonclcr zlak, maar orn al de schulcl
op hem toe te schuiven gaat rvel wat te
vcr. I'as cen uur voor cle rvcdslriicl kreeg
dczc bervuste arbitcr tc horen dat hii
nroest fluitcn, ornclal rle aangervez_en
schciclsrcchler Ernst de plcyt wccr ecns
niet kon... Dus echt voorbereiclen kon
tle arhiÍer niet. De hcren voelballers
moeten ook zelf het lloetekleed ecns
aalrtrckkcrr en vooral wijzer ziin om zich
z-clf Íe beheerscn ook als cen arbiter e en
nrindere clag heeft. Natuurlijk zijn er
spelcrs clie oogklcppcn op hebben en
stug doorgaan, tlic slrclcrs rvor<len in
ccn komcnrle u,cclstriicl lreus aange-
Jrakt... Orndat Sportblad Knuclcle ile
spelregels van hct zaalvoetllal gaat ver_
spreidcn, gczien de vele u,edstrijdcn is
rlat beslist noclig.

Na cen 0-0 ruststarrcl opcnrlc lr,Íarco ry'd
Slccn cle scorc cn schoot Glvin ï,caklc
clc vcrclicncle gcliiknraker. Daarna viel
['C_Miserabcl wcg cn blccl hcel tang op
dc'. lrccn, pas in clc allcrlaatstc nrinuJt
rvon IrC Weiziging (clic toch wcl cle
rnccstc aanspraak mocht ntakcn op cle
ovcrrvinning) cloor ahvcer Marco ry'd
Slct:n nrcÍ 2-1. Ilccl crg sncu vo<rr FC
lr'liscral;cl clic vooral rle slcun nriste van
hct legioen. :

----- AíoJkcc.r ____-

FC KanÍoor geen prohlernen rnat FC
Elca

Iiinclclijk spccl<le FC Kantoor een van
hun beste rveclstrijclcn al u,as hun tegcn_
slanrler FC Elca cloor het genris van
Kecs Vingerling biizoncler zu,ak. Van_
claar eerr cenvouclige overwinning van
FC Kanloor mct 3-10 en er vielcn Lnigc
nrooie cloelpunten te noteren van o.a,:
Valkhof (FC Elca), Rob Terlouw (2x);
Arnolcl llarrrcrtie Tik (-5x); Anton r,/cl
Moorcn (2x, lvaarvan et:n vAn de allcr_
nrooislc van cle debutant namelijk: IN
EIGEN D0I1I-, iers dat Sportbla<l
Knuclcle alt ijd [a ntastisch vinclt...)

----- Kees l,orttpo --_--

Enrile v/rt l-ogÍ kan nok rrrstig ziin.....
Enigc pagina's [crug unr<lt hii cloor
Sportblacl Knuclcle afgemaakt: IJmile
ry'd t.ogl en [errccht, nraar cerlijk is eer.
lijk, ook als hij zich gcclraagt mircten rvij
hct vcrnrclclen cn zic elat gcbcurr_lc «lari
ook in rlc uc<lstriicl tussen: FCI Wikkcl
cn P0 Bull f)ogs. Dat Emile ry'cl l_ogr
cn velc arrdcrc spelcrs zich rustig hiel-
clcn krvanr rra(urrrlijk rloor het -terechte_
strcnge optrctlen van sclreiclsrechter
Kccs van Wingcrclcn, clie volgcns tle
sllelrcgels trachÍ te íluiten, en nret suk-
scs. I)cze artriÍcr grocit zel[s uit naar
ccr persoonlijkhcir"l, ieclercen rveet bij
rlczc schcir.lsrcchlrrr rvaar hij aan toe isl
Daartkr«rr o«rk rvcrrl rlczc rvctlstrijcl cen
aantrckkcliik clrrcl nrct ccn inlcressant
sc<rrevcrloop. Zo leck FC Wikkcl e irrde_
lijk ccns naar ecn ovcrrvinning tc gaan,
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maar gcluakzuclrt vooral iu dc sltltl'asc

l-rraeLt l'O uull l)tlgs rraar clc gclijkrna-
kcr irr dc alh:rlaats(c scconelc via ccu

tocgckcuclc straÍiehop. Sctircvcrlotlp: 0-

1Timrrtcrmans; 1-1 Kanip; 2-I I'asman;

3-l Kaurp; 4-1 ?; rust; 2'4, 3-4 clr 4-4

Tiurntermans,
--*- Kees Conrclis ----

llc druaicrs vcrgetctt le nisstlclt.....

Bij dc Eikcls gcbcrrrt ook van allcs, na

Picter Vos in vcrkeerde sporthal (zie

vorig numnler), wcrd hij nu twec rriaal

yoor twt:c nrinutcu crtlit gcsl.uurtl, tuaar

ook wcd het duel onclerbroken door cen

speler van de eikcls, ontdat hij clacht dat

ie z'n contactlens had verloren. Na lang

zoeken vond hel slachtoller Kces 'l'ijur

cle ler)s achtcr z'tt tlgcu. l-)otlr hcl rvcg-

vallcn van Kccs 'I'ijru vctlttor ntutr tlc
wedstrijd tcgcn De l.)raaiers, dic vcrga-

tcn te wisselcrr, zoclat lrre d valt de kanti-
us (waar blijft nou dic crwtonsocll?),
nraar ging tlouclrco nadat ic vclc mirru-

tcri op dc bank had gezeteu. Bij dc

draaiors deden twec gastsllclers tnee,

die rvcigertlcn om ts rvisselen..... On-
danks dat wotltrerl Ds l)raaiers htttt ccr-
stc wcdstrijcl nlr: [ 6-4.

----- Kees Contclis ----'
P.S.: Een dag na clc wc.lstrijd was oiu-

dctijk in dc karitinc voor hct ccrst

in tlit sciztlcn cr\vtctls()cl) verkrijg-
baar. llicrnrcc zijn dc verslaggc-

vcrs van Siltlrllrlltl K ntrdtlo rvcl

dcge lijk tlttt tc ktllle tt.....

I\,tA( : I I I N li BO tj\l/l)EltltY wl NST

v()0lt'l'ultlio'I'l Nl's
I)c Nllchinelxrurv-dcrlry Itlsscn FC I\ti
seralrcl r:u de 'l'rrrtro 'I'ini's wcrd vcr-

dicnd nrct 2-0 dtlor Ciebouw Y-7 cle

Turtro Tini's gewontten in ecn aalrtrek-

kclijk duel waar beide plocgen elkaar

lietcn voetballcn. F-C Miserabel ktlmt
nrocilijk tot scoren, nlaar werken doet

dc llloeg tot cle laatstc uritrttuI trouwcns
oclk dc Turbo f iui's wcten he t tltlel
maar lnoeilijk te vindefl won Ilu tlc wecl-

strijd vooral dankzij hun bredc kcepcr
Cccs van Wingcrdcn die door z'n om-

vangrijke lichaarn vclcn kansen wist tc
kercn. Scoreverlooll 0-1 Jos Boogaards;

rust;0-2 Pcter v.d Jagt.

---- Kees Dwttttsrrta ----'

II I)S IIYI'ES I-IiEI,"T V0OIT IIIi'I'
voE't'ttAL.....

Als el gcvtletllaltl tll()ot wol.cletr ziju tlc
jongcns van I IDS llY-l'lrs rvcl tc virrden,

nraar als cr bij lJtllec ecn storing is in
het (comprrter)netwerk, is er nieruancl

te vintlen. Zo leeli motneuteel hcl vtlct-
baltc'anr trij IIDS Bytes dat sericus bczig

is rnet dc E.O.V.-Zaalvoetbalconrpcti-
lic. Ecn vcel gchoortle kritick op dc

liDS IJYTES is tvel ovcr het tnecslrelctt

van eerl broer vau Artur lilling, tlie in
z'n gehcel nieL rverkzaarn is bij llDS-
Volgcns ve lcn is dal. te rr stl'cngste vertro-

rlcn ert nroet cle I I(ole c) V(octbal)
It(tirrd) tlitar n,al :tatt tli)ctt, witnI ltct ge -

vaal is tlat datlclijk ce n pkleg kortit ruet

een gastspelor van cle l'"1"1'-'l-clecom[)o-

r
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titie ornclat Regie Blinker zes weken
lrcst zoe rvillcn mcccloLrn onl z'n contli-
tic op pijl lc houdcn..... ln icclcr gcval
werd clc zwakkc ploeg van TIK TAK
cloor IIDS BYI-ES gemakkelijk opzij
gcschoven rneÍ. 8-1. Scorcverloop: 0-1

Arthur Ebing; 0-2 brocr Ebing; 0-3 Wil-
Ierrr ry'd Zee; 0-4 ??; rust; 0-5 Arthur
Ebing; 1-5 en 1-6 2???; 1-7 ???; 1-8 Wil-
lem v/d Zee.

---- l[aftees ---
I.C \VEIZIGING - FC AI'T'IERAAT

EIND VAN IIET SEIZOEN
OVERSPELEN ?

Ecn van de belangrijkste titelkan<Iida-
ten FC Appieraat liep tegen hun eerste
ncclcrlaag op tcgcn FC Weiziging. Je
to.r zeggctr dat dil ccn rogelrechtc scn-
satic is van cle eerste orde, maar na het
volgencle konrt nren tot een gchecl an-
clerc conclusie. IrC Weiziging hacl zich
juist voor clit cluel tcgen de regcls in ex-
tra verstcrkt. Op ck: eerste plaat had
lDcn genoeg spelers in «le geledcren: zes

spcle rs, cltts ccrr wissclspclcr cn rlat is
gcn()eg v()or ccn wcdstrijd. Maar rloor
het rvcgvallcn van Adri Ir4udde haaldc
rncn juist ccn gastspeler erbij dit is vol-
gcns de reglementen verboden rvant
lult:ll nlag allecn gastspelers gebruiken
als <lat nodig is. Al mcn geen wissels
had gchad dan mag men andere spelers
gaan gcbruiken ovcrigens dced ook Piet
Atrcl nict nrec. Dic gastsJreler clie FC
Wciziging gcl:ruikte is geen kleintje:
Robbie Terlourv vau de Bosjesmanncn,

toch was tleze "schijnvedette" zeer a-so-
ciaal: hij wcigcrdo «rnr in dc tweeclc

speclhclft te wisselen zodat bijvoor-
beelcl Jan Joosten dtl hele tijd op dc
bank moest zitten. Rob Terlouw is een
speler die echt vedette-ncigingcn heeft
en die zo graag voetbalt, maar waarom
is hij dan weggegaan bij de selectie van

SV Slikkerveer? Zeker omdat ie daar
niet mee kon......(?). FC Appieraat trad
verzwakt aan en het was ook niet ver-:
wondcrlijk clat in een overigens zeer
aantrekkelijk duel nipt werd verloren
met 5-4. De kans is echter bijzonder
groot dat aan het eind van het seizoen

dit duel moet worden overgespeeld om-
dat dus FC Weiziging een speler leende 

-

dat niet nodig blcck te z)jn. De H(o-
lec)V(oetbal)ll(ond) moet daarover
nog een uitspraak doen.

Scorevcrloop: 1-0 Sjef Ipskanrp; 1-1

Rob Terlouw; 1-2 Marco v/d Steen; 2-2 '

door een spelcr die we niet bij naam
kcnnen na een aktie van Sjef lpskamp;
2-3 Door rle mecvoetballcnclc keeper
Aric tle Ruitcr; 2-4 ltob'l'crlouw; Kce- 

"

per Arie do Ruiter (die Eric Goucl ver-
ving onrtlat ie op de kincleren nloet gaan

lctten) 2 minuten straf.; In de slotfase
heerste er grote paniek bij het doel van

FC Weiziging rnaar dc gelijkmaker
kwam niet.

----- Kees Contelis ---
DE I}OS.IESMANNEN - FC ELCA

Ecn matigc vcrtoning na hcl vuurwerk
van FC Weiziging-FC Appieraat rverd

I

-11 -



het duel tussen De Bosjesmannen en
FC Elca. In deze wedsttijd was Robbie
Terlouw weer van de partij maar dan bij
z'n eigcn ploeg, in dc twccde hcllt was
hij in ieder geval volkomen uitgeput
waardoor zijn solo-akties in het niet ver-
dwenen. In de tweede speelhelft kwam
FC Elca na een 5-1" achterstand knap te-
rug tot 5-4 maar de welverdiende gelijk-
maker kwam niet doordat Arnol
Hamertje Tik tegen cle vcrlrouding in

Allereerst moctcn wc dc l{olcc Pcrso-
neelskrant -DE KORTSLUITER' fcli-
citeren met de nicuwe naam. Na hct
vcrschijnen van 'De Kortlsuitcr' krccg
SPORTBLAD KNUDDE, cnige boze
reakties. In het hart van clc Kortsluitcr
wercl een foto geplaatsf van ccn alschu-
wclijkc persoen: Onze Iftruddeloog. I{ct
was inclcrdaad e[[e schrikken, maar in-
middels hebben velcn geen nruizen of
rattcn rnecr in hun schurcn, keklcrs ctc.
Dan wcrd Sporttrlad Knucldc maf gc-
beld rvaarom wij zo negaticf hadden gc-
schrevcn in de kortsluitcr. Dat artikel is
niet geschreven door een redaktielid
van Sportblad Knuclclc, integcndcel
maar door een zogenaamde sportvcr-
slaggever van dat nieuwc personecls-
blad clic antpcr zijn naam oncler hct
artikcl clorst tc plaatscn..... Dic zogc-
naamde, sportvcrslaggcvcr van cle Kort-

alsnog 6-4 scoorcle en hiermec de eind-
stand bepaalcle.

De Bosjesrnanncn viclcn vooral tcrug irr
de twccde hclft omclat nren claclrt dal
het varkentje wel gcwassen was. Scorc-
verlool.r: 1-0 Egbcrt l(ant; 1-1 Tcdjc
Taartmans; 2-I ?'!?; 3-1- Robbie Tcr-
lorv;rust; 4-1; Rob Terlouw; 5-1 Arnolcl
Hamertje Tik; 5-2 Arnolcl Valkho[
(Str.sch.); 5-3 Taartrnans (Str.sch.); 5-4
...?; en 6-4 Arnolcl l{arncrlje'I'ik.

---- Kces Conrclis -----

sluiter is vrijrvel nooit in cle Bevcrbol te
vinden dus over cle kwalitiet van cle
rvedstrijden kan hii nooit oorclclcn cn
toch schrccf hij dat het bij langc na niet
intercssant genocg om er ook maar icts
ovcr [c nreldcn.......

Ook ergcrcn velcn met ons [erecht ovcr
de publikatie van de stand in de E.O.V.-
Zaalvoetbalcornpetitic, clie is niet allccu
enorm oud, maar ook hclcmaal vcr-
kccr<l. Want clic nrocl. zoals dat jarcn in
hct E.O.\2.-Zaalvoetbal het gcval is an-
dersom.

Sincls cle oprichting van het E.O.V.-
Zaalvoetbal (vcr voor 1980!) rvorrlt cle

stand gepubliceercl zoals daÍ. cloor
SPORTBLAD KNUDDE is ingcstkl en
door clc I l(olcc)V(octhal)B(oncl) locn
dcr tijcl als enigc wcrcl gocclgckcurcl:
DE SPORTBLAD KNUDDE STOF-

Een zogen aa mde S portversla ggever m aal(t I(OSRTSLUITING...
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IrER EN BLIKPRIJS. Bij deze stand
staat tle plocg met rle minste punten
nlrrlnler een en allerlaatste de ploeg
rurct hct ntccstc aantal (straÍ)punten.

Dczc stand is cle enige juiste en al die
andcre overzichter --hoe mooi clie ook
zijn-- zijn er)orrn rvaardeloos en onecht.
Ietlcree-n moet gewoon weg dc Sport-
blail Knudde Stoffer en Blikprijs gaan
overncrnen orn vooral geen miscverstan-
tlcn Í.e kweken. Bovendicn is het logisch
dat ecn blad waarin zoveel reklame
rvordt gemaakt over het E.O.V.-Zaal-
voctbal zijn naam lnag geven aan dc
stancl, zie ook PTT-'l'elccompetitie, en
clat al jaren doet.... vandaar dat DE
.STAND DIE SPORTBLAD KNUD-
DIJ Jrubliccert DE ENIGE ECIITE IS.
l)arr nog icts waarovcr vclen ons ka1>ot

crgeren: Hecl veel personen schrijven

IIEIIICIITEN UIT DE
SAI\ÍENLEVING

I{ct ccrste vernieuwde SPORTBLAD
KNUDDE MAGAZINE lcverde
enonrl veel reaktics op in hct volgende
nurnnler kouren wc daar op terug met
talloze ingezor.rden brieven en beclrei-
gingen...*+* Sportblad Knudde ver-
schijnt in December hopelijk met een
speciaal kcrstnummer MET ONDER
MIIEIt: VOI-LEYBALTOERNOOI;
E.O.Y .-Zaalvoetbal; NIEUWS over her
DAMESVOETIIAL en vele verrassin-

het verkeerd, FC Wijziging. Dit moet ui-
teraard FC WEIZIGING zijn, zo heet
deze ploeg al vanaf hun oprichting vele
jaren geleden. Vraag het maar aan de
eerste spelers van die tijd van deze
ploeg. Jelderda; Mudde; Joosten;
Steehouwer; Bwk enz.. Natuurlijk doet
Sportblad Knudde het wel goed, maar
vind u alsnog fouten dau ligt dat niet
aan ons maaÍ aan de zetter van dit
blad... Jammer van die personen die FC
Weiziging verkeerd schrijven en de
stand hardstikke fout neerzetten; deze
eikels snappen er niets van.....! Voor-
taan moeten zij het maar overlaten aan
de specialist op dit gebied de welbeken-
de medewerker van Sportblad Knudde:
Kees Statistikees.

*-- lvloftees en De Krutddeloog ---

gen.* Even leek et erop dat Sportblad
Knudde de nieuwe shirtsponsor zou
worden van Feyenoord. Maar na het af-
haken van H(olec) C(omputer) S(ervi-
ces) werd het STAD ROT'I'EERDAM
VERZEKERINGEN. * Geruchten gaan
dat volgencl seizoen FC Miserabel naar
een andere sponsor (Lichtdrukkerij "De
Reprospecialisten") moet gaan uitkij-
ken...*. Over pakweg 20 jaar komt er
mogelijk bij Holec een opvolgster van
het nieuwsblad ELLEN, want Ellen van
Beek-Salacroup (zie ons vorig nummer)

SPORTBTÀD KNUDDE VOOR WItr I{ET WETEN WIL
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kreeg cen dochtcr, tlus ook een trieulc
voetbalster voor de Sticlrting Dames-
voetbal: 'Sportblad Knudde' *. Over ccn
poos.io vcrsprcirlt Sportblarl I(nrrcltlc tlc

GEZOCIIT:
DOSSIER 1984 tour de france Flolec

Hoge bcloning voor dc vinder

(1 tot 3 kofficpcnningcn)

Br. met nr. 3 naar dit blad

DIRECï]E S I)O R1'ItLAD T(NUDDIi:

Foto/Persburo:"Kccs cle Knudcle FIilk"

President -Direkteur Cornelis Hilkmart

Zoekl'.

EEN DI IUCTIE SECRETÀRESSE

Sollicitaties richten aan: C. I-Iilkman

Rctiefstraat 35

2987 AL Ridderkerk

2e kcus spits zoekt 3e kcus coach, om
zodoencle ooit nog ccns te kunnen
spclen. Wclkc kncus tcst mij uit?

Bricvcn mct [oto's hou ik.

SPORTBLAD KNUDDE MARI(T

regels van hc,t 7-AALYOE'I'BAL, fan

moct icdereen dit lezcrr e n gaan clc arbi-
tcrs van hct E.O.V.-Zaalvoctbal tlczc
rc11c'.ls hanl crcn. *

Een benige rechtcrspits zoekt
krukkcnelftal. Zij die bereid zijn voor
ecn wedstrijd bijtiids van huis tc gaan,
gcnictcn dc voorkcur. Rr. ntct krrrkkcn

retour.

Zoekje een leukc baan ?????

WORDT I1EDAKTIE
SECRE,TARESSI] !!!!

Sollicitaties: Sportblacl Knuclclc

Retiefstraat 35

2987 AL Riclclcrkcrk

OF HOLEC RIDDE,RKERI(
I{oofdredakteur Kecssie Hilknrann

Lichtdrukkcrij : "De Reprospecialist"

Welke leuke rniddenvcklcr u'il ruct
dezc libcro penncn?

Mijn hobbics ziin: thcctlrinkcn in clc

rust, dcmchen, en slap lullen in hct
spelershome. Wclke boy stuurt nrij ee n

foto? (onderlrelft volcloencle)

[{olec Volleybal Toernooi Gezellig Geslaagd

tlc.laas in clit numrncr gecn vcrslagcn I ruimtc. Om toch aktuecl te z-ijn in clit

van het Volleybal Tocrnooi dit in ons I nurrrtr". alle uitslagcn cn standcn
volgcnd nunlnlcr wcgcns tijtlgcbrck cn 

I
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UITST.A,GBN POULE 1:

- Kemphanen 23-17À4a[kczcn

VC Weiziging

I-Iappy Few

MaÍkezen

Kcmphaneu

ï-hc l'clwer B.

FC Ir4i.scrabcl

MaÍkezcn

Kemplranen

VC Weiziging

Malkezcn

- T'he Power B.

- FC Miserabel

- Rijnm. Coll.1

- VC Weiziging

- I lappy Few

- Rijnm. Coll. 1

- VC Weiziging

- The Power B.

- Flappy Few

- FC Miserabel

Kemphanen

Kemphanen

The Power B.

Mafkezen

MaÍkezen

VC Wciziging

I Iappy Fcw

Kemphanen

VC Weiziging

The Power B.

- FC Miserabel

- Rijnm. Coll.1

- Rijnm. Coll.1

- Happy Few

- The Power B.

- FC Miserabel

- Rijnrn. Coll.1

- I{appy Few

- Rijnm. Coll.1

- FC Miserabel

40-15

14-19

t2-L5

9-24

1t-32

10-31

72-29

27-74

77-12

29-72 
)

25-6

L7-20

8-35

18-19

32-t5

4r-8

10-19

23-2L

L3-t7

2+L9

UITST-AGBN POULE 2:
Iloskaboul.ers - Stroornstoten 2g-Zz

I(walitcit Sl. R. - Chippendales 33-L4

lloskabouters - I(waliteit Sl. R. 14_20

S(rotrnrslotcn - Clrippendalcs 15-24

Midvclcl College - Rijnur. Coll. 2 8-2g

Slrocrmslotcn - Rijnm. Coll.2 10-26

Boskabouters - Midveld College 30-10

I(rvaliteit Sl. R. - Stroomstotr:n 3Z_g

Chippendalcs - Miclvcld College 19-14

Boskabouters - Rijnm. Coll.2 13-34

Clrippetr«lales - Rijnm. Coll.2 t6-tg

Kwaliteit Sl. R. - Midvetd College 21-g

Boskabouters - Chippendales L4-22

Stroomstoten - Midvcld College 16-lg

HEELNIPT !!!!!

Kwaliteit Sl. R. - Rijnrn. Colt.Z 22-16

I--
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1 Rijnmond Collcgc 1

2 VcWeiz-iging

3 MaÍkezcn

4 Kemphancn

5 Happy Few

6 FC Miserabel

7 The Power Boys

Wcdstrijclen

EINDSTAND POULE, 1:

Gcsp.: Pnt: Voor -Tegen Saldo: per set Voor-Teg.:

6 12 137 - 70 +67 22.83 - 11.61

6 10 164 -73 +91 21.33- 12.17

6 6 126 - 107 + 19 21.00 - 17.83

6 6 118 - 108 + 10 19.67 - 18.00

(t .4 108 -107 +1 19.00-17.83

6 2 74 - 164 -90 12.33 - 27.33

6 2 87 - r85 -98 14.50 - 30.83

21" 814 -814 gcmidcleld pcr weclstrijcl: 19.3.3

EINDSTAND POULB 2

1 Kwalitcit Slaat Raak 5 10

2 Rijnmoncl Collcgc 2 5 8

3 Chippendales 5 6

4 Boskaboutcrs -5 4

5 Miclvelcl College 5 2

6 Stroomstoten 5 0

wedstrijden 15

KRI'ISFINALES
Rijnm. Coll. 1 - Rijnm. Coll.2 14-21

Kwaliteit Sl. R. - VC Wciziging ll-22

\tsRLIEZDRSFINALE 3'cn 4" JrlaaÍs

Rijnm. Coll. 1 - l(waliteit Sl. R. 23-20

IiTNALE
Rijnm. Coll.2 - VC Wciziging 2A-73

- 61 +67 75.60 - t2.20

- 69 + 54 24.60 - 13.80

-95 +0 19.00 - 19.00

- 108 -9 19.80 - 21.60

- 114 -56 1t.60 - 22.80

- 123 -56 14.40 - 25.60

- 575 gernicldelcl per rvcdslriicl 19.17

EINDSTANT)

128

tz3

95

99

58

72

575

I Rijnuroncl Collegc 2

2 VC Wciziging

3 Rijnrnond College 1

4 I(rvalitcit Slaat Raak

Poeclclprijs: Stroomstoten

----- Samcnstelling: Kccs Cornclisstadt en Kccs I'Iilknrann -----

- Copy,right c 1Í)91 novcmbcr Sporllrl:rcl l(rrtrrlclc
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