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Eigen spelers FC Nidon oorzaak 
nederlaag tegen FC CST 
In de vorige wedstrijd faalde Perry Vrisekoop behoorlijk in de slotfase om voor een leeg 
doel naast te schieten zodat FC Nidon twee dure punten verloor en afgelopen dinsdag 
waren er nog meer medespelers van Perry Vrisekoop die de eigen ploeg naar een 
nederlaag stuurde.  Allereerst waren er een paar doelpunten waar keeper Dobbelaar 
niet vrij uit ging en dan waren er nog drie spelers die in de Knudde schijnwerpers 
kwamen: TED TAARTMANS, de voetballende tennisser die met het grootste gemak een 
doelpunt had kunnen voorkomen om de bal eenvoudig naast te tikken, hij liep de bal in 
EIGEN DOEL…  Super vedette Han Geerligs scoorde ook in eigen doel, maar dat was wel 
van bijzonder hoge kwaliteit op een manier die je nooit meer ziet.  In de slotfase had 
Tessema de gelijkmaker op zijn schoen maar hij faalde hopeloos in de afwerking zodat 
FC CST verdiend won na de afgang van vorige week tegen FC Voortrein. Een crisis is 
hiermee tijdelijk van de baan al schrijft FC CST die crisis vooral op geblesseerde of 
zieke spelers. Toegegeven nu stond weer de zeer betrouwbare keeper op het doel die 
vele doelpunten voor FC Nidon in de weg stond en toonde de ploeg van de afwezige Ton 
Vat en Ronald Jense vechtlust want het grootste gedeelte van de wedstrijd speelde men 
met slechts drie man plus een keeper.  Vocht vooral in de tweede helft na de komst van 
Rob van Balen zeer goed terug, nam zelfs een voorsprong van 4-1. FC Nidon kwam alsnog 
terug tot 5-4 maar de gelijkmaker kwam niet doordat Tessema faalde net als de overige 
spelers van FC Nidon om zo nu en dan FC CST te helpen aan doelpunten.  
 

‘George Best’ aanwinst voor  
FC APPIERAAT. 
Als Sportblad Knudde wekelijks de man of the match moet aanwijzen dan ging 
ongetwijfeld deze titel afgelopen dinsdag naar de nieuwe aanwinst van FC APPIERAAT 
de Engelse Spits die ons doet denken aan George Best in zijn goede dagen zonder coke 
welteverstaan. Hij stal ongetwijfeld de show en liet zien van het land te komen waar het 
voetballen groot is uitgevonden. Al in de eerste minuut scoorde de debutant een 



weergaloze goal, wat zelfs niet voorkomt in een jongensboek. Hij liet de overige spelers 
van FC Appieraat beter voetballen en gaf enige maal de bal op het presenteerblaadje om 
te scoren wat sommige lukten. 
Natuurlijk scoorde hij als je van een Engelse Spits mag verwachten zeker vijf maal en 
toonde de leiding van FC Appieraat aan dat hij de miljoenen euro’s investering bijzonder 
goed waard is. Piet Ipskamp stond op de tribune geblesseerd toe te kijken en kon zien 
dat hij helemaal niet gemist werd hoofdzakelijk door de George Best van Appieraat. 
Tegenstander THE AZTEKEN kwam te laat in de Sporthal door een file op de A16 van 
Zwijndrecht naar Bolnes, een gelegenheidsteam had ook geen enkel antwoord op de 
Engels stijl van Appieraat. Diep in de tweede helft kwamen de vedettes van THE 
Azteken alsnog opdraven maar toen was de wedstrijd al gelopen. Vreemd eigenlijk, de 
spelersbus van The Azteken met chauffeur Frank Rijsdijk was wel op tijd aanwezig met 
slechts twee spelers maar die konden niet in actie komen omdat de materiaalman in een 
lease auto kwam en in de file terechtkwam omdat hij de overige spelers bij zich had. De 
bus van Frank Rijsdijk had ook een sluiproute gekozen via Rijsoord naar Bolnes en stond 
niet in de file. 
DE UITSLAGEN  FC NIDON – FC CST 4-5  en  
FC APPIERAAT – THE AZTEKEN 10-3. 
 

Oproep Sportbond: koop loten bij 
Sportblad Knudde. 
De Sportbond van Slikkerveer dat bij Brush HMA en Alstom Transport de sporten onder zijn 
beheer heeft zoals zaalvoetbal en volleybal doet een dringende beroep op alle aanvoerders, 
spelers, supporters, en anderen om zoveel mogelijk loten te (ver)kopen voor de RoPaRun bij 
Sportblad Knudde. Sportblad Knudde is een voorverkoop begonnen van de loten. De loten gaan 
per stuk 2,50 euro kosten en waaraan het wordt besteed staat binnenkort op de website van 
Sportblad Knudde vermeld. Wilt u al een lot of meerdere reserveren kan dat om NU per e-mail 
(ondervermelding: Loten RoPaRun) te melden aan:  
Secretariaat Sportblad Knudde: Marina van de Meiden, e-mail-adres;  
marina.van-de-meiden@transport.alstom.com of kees.hilkmann@transport.alstom.com. of: 
redactie@sportbladknudde.nl   Met de reservering kunnen we dan inschatten hoeveel loten wij 
moeten aanschaffen bij de stichting Roparun.  Meer informatie binnenkort op de website van 
Sportblad Knudde www.sportbladknudde.nl  

Dinsdag 18 februari: VOLLEYBAL.  
Met opnieuw teams van Ipskamp bestaande uit: Sjef, Usa, Johan de Jong, Leen van de Berg en 
Piet Ipskamp.  Tegen Mudde bestaande uit: Dobbelaar, Vrisekoop, Koot (??), van Twillert (??), 
Mudde, Taartmans. Natuurlijk zijn ook de teams van TOB Alstom Transport  bestaande uit, Enny 
VAN-LEEUWEN, Rob LACHMAN, Adri VAN-  REEUWIJK, Corine VINK, Aad BRINCKMANN,  
Frank CREUELS, Wanneer doen Claudia VAN-DER-VELDEN, Claudia KOCK en 
Mathilde de Winter eindelijk eens mee? Team Brush HMA bestaat uit Han van Doorn, Rens 
dubbeldam, Terlouw, Linda Osinga, Sabine Heyman, John Meeuwsen en Bram Jansen van de 



partij. Ook in het nieuwe jaar zal er op zijn minst een keer per maand worden gevolleybald de 
eerste dus op 18 februari vanaf 16.30 uur in Sporthal de Beverbol in Ridderkerk- Bolnes. 
Zijn er nog meer personen (of teams) die willen volleyballen kunnen zich opgeven bij Sportblad 
Knudde Secretariaat Marina van de Meiden of bij Kees Hilkmann.                -.Mafkees.-.  
 

Afwezigheid Sportblad Knudde: 
Tussen 22 februari en 5 april is Sportblad Knudde op de volgende wijze bereikbaar: 
Natuurlijk via onze Secretariaat Sportblad Knudde Media Groep, maar ook is het 
mogelijk  om al uw berichten te sturen naar: 
Sportbladknudde@hotmail.com gebruik dan niet onze andere e-mail adressen. Die 
worden pas gelezen in april en via hotmail mogelijk eerder.  

 


