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Sponrouap IIIUDDÉ (D lnronnatr Sportrrap l(ruppe Vouuevceu 6,al'r. 2oo2

Srontcuap Ïruppe l5 $ÉT Ér{lGE vr/tsDelozG BLaD Dar otrnÉ6gLöerl6 vÉtgclllglÍ.

Urreeve §po*rsuro l*tuooe ileou 6*oet
Foto Persburu Kaes de Krrufule Hilk

Re.lactie A dt u Spo r tb lad K NUDDE :
Hoofdkantoor: Sportblad Knudde Media Groep

P/a Kees Hllkmann, Retlefstraat 35, 2987 AL Ridderkerk-Bolnes
Tel. : 0í80 414 *4 (geen Fax, wel 8 mobiele waslfneni

Ie.rmeeladressen: kees@hilkmann.myliveb.nl of Sportbladknudcle@hotmail'com
marina.van-de-meiden@trànsport.alstom.com of redactie@sportbladknudde'nl of
kees. hi I kmann@transport.alstom.com
EIJI{ÀIITOOR: AISTOM Transport Rldderkerk t-n.v- Sportblad Knudde (fItn)

De ReproSpecialist 1" verdieping oude kantoor kamer 1.25

Postbus 3O21 2980 DA Ridderkerk Ïei.0180 452745
lemeeladres: kees.hilkmann@transDort-alstom-com

lloofdredacteur: De Knuddeloog en Kees Hilhnann kees@hilkmann'myweb'nl

Àrt-Dlrecfor: C. Hlllnnann Elndre<lde: Kees Cornells
Redacfle coÖrdlndor: I"lariua van de lvleidetr en Kees tlilkmantr-

lnr'onrmn sFoBxBIÀD I{I{[JDDE: Keesjak (speurder); Keesagt; (iurist); Kee's lompo;

h-.qffi*ffi"ffiï#àtr-Ë
ffii*m§&Ï#ft*ffi#

o

Kees de Vrieshilk (mlsdaadverslaggever); Kesinger (buitenlanclse zaken): smeerkees;

Testkees (Test-RedacËe); Maflrees; Kees Dwaa§ilra; Kecy (murlekredrcteur); Kees de flllk (Fotryraaf);

Kees Cornells (aduntrlEEmooFDredalrtew); Bjoefielrees (Mode)

Redac{Íe,assl$en0e: Marina van de Meiden
WEÀSfiE HIIïTERNEf, VAN SFORÏBIAD IffiUDDE: www.sportbladknudde'ni en:

http ://communities. msn.nVsportbladKnuddeFotoAlbums

UfffffnUnf ryctbtd Inrudde hternetredde: I{aÍkeas, de t{nuddeloog, Marlna

Ddabase'redactre: Kees Baam
Beeldrdacfie: Kees de tilll$ Íltgl Jan van den Berg e.a.

IÀYOUn Klaar is Kees
COUTUNI§íïEN: §lmon Kolder, flans Blom e.a'
§ECBEf,ÀBIÀAT: §putblad línudde Fíedle {hoep;

lïarina van de Meiden (FIdm) Postbus 5O2l 2980 DA Bidderkerk

I ru"tom Transport Àfdeltng CST kamer Q.22 Telefoon o18o 45 2810
Fbx: 0180- 452820 lemeeladres: marlna.van-de'melden@transport'aistom'com

Systeembeheerder : Kees Raam
Vastë medewerkers: veel, te veel otn deze allemaal op [e troetrren'

Correspondenten: Een heel groot netwerk over the world.

Dlrecffe: C. ttilkmann A(lrmct-td(gaver: Kees Hln

floofd advertenfle.enplolta0e: Mathllde de Wlnter
làIebmaster: MaÍkees,
Eladpomotm: lvlathilde de liiinter (Publiek Releetjens)

hoducfle: Foto Persburo Kees de Knttdde tlllk
Klantenservtce, abonnementen, a&nlnlsEane: I{arltra van de lvleldetr'

ttlarlretlng Managen Plarlna van de Flelden
Haketlhg: Martna, Mathllde, Annelles.
Manager ltxpedlËe (bezorg ng Sportblad Knudde) Enrsh fIMA: Annelles Plers'

Manager Drpe«Il0e (bezorging Sportblad Knudde) Alstom Tïaxls: Marina van de Meiden'

Manager Experttfle (Bezorging Sportblad Knudde) Erplce: vacant'

Drul§{e,rlí: De KeProspeclallst Kees ftln op oCE 5045

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudig en/of openbaar gemaakt

door middel van roddelpraat; druk; fotokopie; micro'film; of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

schriflelijke toestemming van de uitgever.
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$pur+hlad KnnrdfuVdl hal 6ala 2002f
W-firrr*ao

Ha*clilL,,ciLo, oy à.ze§po*btad Knrdde !"lleqb.l (3ala zaoz mct t ) teams met àit-1aar gas-

ten uit Steenwijk (f h. f-t..rn) urn f aget, een ..hte trarduel tussen HTM \,/ollegtrt* "n 
d"

K L T, uitslag rolg"ns o.,, *ordt dan remise. V.rJ.. r:pníeuw DKEAMTEAM ll """ AlsÍo*

§ed"rl",',d K5sw5L. pe winnaars van von-ljaarDc $pringers (finalqtíco b-r.) en d" plotg d;" b1""

.1L1... aanwezíg is Qp:_1et$etters u.n ODS. L.n specíale vcrrassíng is het team àat eníge ja-

.e., g"lede., d" sho* stal, flet tndonesia team LQoZ.!"n §*sh HMA ís er slechts een team maar

ze gaanrll.en maarvoor goud... Lx-HMA-"rs ziin ouàeb.L"nJ.n van $portbl"d Kn'ddt !"l[eg-

b"l fi.I.. lan §sto,n f ,rnsport kor"., o.". p. Croboboll.tics waar n " ft'm' $uit'"' nodíg

moeten missen, VC App;"raat met uiteraard §;td. ín de ploeg fustomer .5uppoÉ stuurt dít

te". rr.. "*n plo"g warenjarenlang vertegen*oordiqt met twee teams. §u komt tll"tn D" .5uf
poÉers opdr"rren met natuurljjk d" rbsolrte uitblínkster in de plo.g de specí.Iíste op serveren: [{a-
n-na van de fyleiden. Ní.r* is het team van T C b Jat bestaat uít vele Personen u"n d" vierde 'er-
diepíng.n h.bb.., d. af-gelopcn .."nd.n u"l" *rl"n g.r"[.nd op dínsd.g"n en ín dat team '1" ""k I

u.l. u.or*eljjkc talenten te bewond.t"n zoals Dwieie, )ozícn,foínc. L".fb""tAlsto' hccÍt cen 
]

\zcrsteileljst, maar ís voor het spclen .l orrd..líng roo, u".l ops.hrddirrg g.zo,gà'tn de 'idd"g
gaan zyfr""r.n met pe fwillíes "., 

drn *l à" ploeg *.1 i-..fb""rfwíllies gaan hetcn' D" h"o[d-

p1,s is natuurlílk de §po*blad K.,udd" $toff", fn $líkp1s, dc meest opu'il"nJt team, de

meest op,r.ll",',d* "p.l.r. \,/oor de beste staan dne b.L.," te wachten, maar dat vindt vooral J;t eni-

q. *rrrd.io." bi.d g"h""l onbel.nqnik, want, p""ln"r"n is belangif k"rdrn winnen!!!

frotesteren h".[t g..n .nk.l zin want ie eníge ..ht" ftnuJd.loog met ziin sta{ b.p".lt wie de pni-

zen gaanwinnen. pe orqtnisatíe van Spo.tblr.i Knr.id. V"ll.qlr"i(-1a1. is uitsebreici met (onald

J.nu. u.rd"r is d. orq.r,isatie met b.k"nd" qezichten ffi"thii.ie J. \flint.t (d;. d;t *t"L"ttJ in fa-
r 
1;s 

is) en adjunct ffirnu-q.r Qrqanisatie fylann. ,un d. MeiJe.,, deze twee ztln àe eniqe bnl1"n!;es in

díenst van §poÉblrd (,"'rdd" fyled;, (:ro"p. p. sponsors z5n, ALSTOM TKANS-
fOKT en natuurlljL §po*bl"d t(ttrdd. Me.i;" (-;toep. fiet wedstldsche,' *'" dit-1'"t ttn
*oeii;lke b.r.l[i.,e, het werd ..1ís .,r.ht*"*. o, het ,ller.al uit te *et.n. i-1"p.l1L t'erloopt alles

go"à, za niet hoort dat bi; e.n t u.rd"loze §portbl"d Knrdd...'
\flat het ooL qaat *orJen u.nd.-q, .ll.s ,s ,.,u Jít toemooí te lezen 

'n §pottblad K""Jcit '{ op

www.sportbl.JLnudcie.nl . Het kan zjjn iat d;t 7as gaatq"b"rr.r, rn fylei, want §portbi"d K"utid'
veÉrekt over enige d.ge., naar een h""l,,.,. lr.'d... VLLL f LfZ LK VAND AAG llll

- \rf.n.ge.Qrganisati" SKVC;-. §amens organisatieteam \rlathilde-Marin. -ftontld tn l(tts'



porfhla Kn ullt bal 6altfl f
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De orgonisotie von Sportblod Knudde Volleybol 6olo 2@2 bestoot uit:

o Alstom Tronsport (sponsor)

. Kees Stotisiekees (Cijferucrk)

. AÀathilde de Winter (rlÀcrketing, ptrmotie. prijzen, algemew zoken)

. Ronold Jense (Stond-in, olgemerc zoken)

. lÀorino von de ÀÀeiden (Adjunct-momger Orgonisotie,Adminisfratie,
Secrctorioct, ttlorketi ng, prcmotie, alge.roetle zaj<en, illcnoger con-

sumptiezoken , prijzen etc.)

. Mofkees (verslaggever) :

. Kecy (onduidelijke omroeper)

. Zmtuachter -

. de Kruddeloog (Adviezen, tqddezokcn, rerkt op de ochtergnod)

Sport Caféde Beverbol -drcnkzoken

Sportbhd Knudde Medio GreP (Sponsor)

Reprospeciol i st A lstom Tru,nsport (dnrkken pr"ogrcmmab lad)

Hinternet (Sponsor) met een Speciole Website op

www.sportblod knudde.n I

Kee,s de, Hilk (Fotogroof SKTIAG)

Sportblod Knudde (Presentotie en progrommogids)

CANAL - $nifl (spnsor)

Kees de Vriesh i I k (rlÀisdoodvers loggever 5 Kl^6, vei li gheidco-

ordinotor)

Mofkees (webmonager Hinternet Speciol)

. Kees Hilkmann (Voorzitter,llanoger Orgcnisotie Sportblod Knudde Volleybol6ola, t{oofdredacteur

Sportblod Knudde)

Speciole donk voor de Broodjes smeersters vun voldoog die voor de LUMH hebben verzorEd:

. Onder leiding rrrrn lÀorino vun lÀeiden (Monoger Beleg) en Mothilde de Winter (lt\onoger brood);

o Rionne , Shirley en onderen.
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Th. F-- ï.r, Fager

tt{i (rrn ,ll..n maar voor (o"d . . . ! E,*h ii^14

Ex-l(414 *ers

ï O E ri.rtl. rertlieping Àlrt"* TransPr,rt e,o

POULT A:

llesrnm fff{
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POULE B:
1. V .V . Appieraat (q.|,o*n Yzt Àt"r"",Tnnspo,t)

? . De T"ïlli*t (,osr Àtsro, r'onspo,r)

i . DE SUPPóRTIRS (^,,r* ïansprr c*storcr s*pp,t)

+ . (robobolrolÏ.{as (',royn, exp Alsrom,r,anspo,r)

tl > '1.-5. Kt I (Rum.,.I"'')

1. De Sprïngers

?. lndon.s\a 7()07

3. OD-jetSetters

+. Drsamtea* 1l
5. L..fLr* Alsto*

Anaigti"o lr.v.

tle verrassïng

,- Àérru )

Àlstum rV.d.rlrnd Rïjswïik

Cr,nstructi" Àlstunn Transputt

POULI 3 O



De regels voor vandaag
§POfiTBffiDffiUDEf,VOMMYB 002

Elrlgo bctrlldlko ].gols op rat.rd{ í6 rnreÉ b[ *oÍfbld l$ruddo líolloybal Grle ln

8poÉh.l d. Bcvctàol ln RHdcrl<crk'Bolrrr.

1. De teamleic,er dent zich bii aankomst te melden lii de wedstiidleiding (vooÍ b'v' consumptiebonnen eb')

2. ln de zaalmag sportschoenen me{ araÍte zolen nie{ befeden worden en nduurliik ook niet me{ schoenen waaÍ men buiten mee loopt 
\ -

3. Orank en eten§rvaÍen zijn ni€d toeg€§{aan in de kle€dkamers en op de tribune

4. Let op deiuiste aanvang§tijden in het Fogrammauad SportHad Knudde oÍ Sportt'ad Knudde MuurkÍant met actuele uiblaoen' e{anden en

programma.

5. Luister naar de 'Knudde Omroep'via de luidsprekers, die de wedrijden aankondigit en ander aanwijzingen geeft'

6. De $red§tnlden woÍden ge§peeld volgens de nleuwe spelÍegeb, Rally Polnt Systeem'

siaon. 'icveÍrs draàian de spele* van dtze pioeg kioksgewijs étn plaats door

Behalen van cen punt
Gwolgen van een fout

Het gwdh van 6en fout b het verlies van de ralty. De tegengtander van de ploes die de fout heeft gemaakt' wint de ralty en kÍiigt €en punt

Bovendien heeft dit de onderstaande gerolgen:
u À" d" tugun"tander van da O".g i* dfort maakhe de opelag uitvoerde, krijgt-deze ploeg er een punt bij en i:ejroudt cie opslag

b Ats de tegènpartij de o§ag ontvir,g, krijgit deze ploeg het recht van ops&ag én behaait daarbij tevens een punt

Bal in het net
Oe Uat aie in het net wordt ge§peeld, mag binnen de mogelijkheid van dÍiemaal aanraken door de p{oeg weer worden gespeeld' Uitzondering:

<le o§ag
Het dooÍBpelen wanneer eÍ eèn "n€(Bervice" pla& vind: De bal raald het net maar belandtvvel in hetjuisb veld' zonder de antennes te raken'

Het aanra'ken van fre n* lami een spa.tl É nie ,6er Íout, $Bnneèr dit niet opzeftdiik gebeÍt eÍt hct de teg€nstende(s) ni€f, hindeÍt

Hcl qrl grut rltxrr. wurncr tij rb uliw dp bal ha rct rtnkt lcrwijl dc bd ovcr hd nd grurt'

De s@tijd bedraagrt 20 minuten, voor het wis6elen van de teams b'edraagt vijf minuten'

Ploegen riie niet srrelen zorgen vnor de arbiters en lellers

Eerst genoemde team begint met de o§ag.

Er mag op allerlei manieren gserveerd worden en de geserveerde bal mag niët geblokt worden of terug ge$nasht'

ER MAG NIET MET DE VOET GESPEELD WOROEN (i.v.m. gavaar vooÍ mede§pelers).

SportvÍteit staat vandaag heel eÍg hoog, keihaÍd §aan in (k richting van een dame als tegen§tandeÍ is niet netles "

. De aanvoerdeÍs of arbÍters dienen na afloop van de weffiijdan de uitslag aan de wedstrijdleiding te melden'

. De stand uordt als volgt opgemaakt -aantal wedstrijdpunten, - is dat gelijk dan geldt het aantal ge6coorde punten' - is dd gelijk dan geldt het

verschil tussen voor en tegen, - b dat gelijk dan wordt er geloot

8_

a

2.

9.

10.

11

tt

13.

14.

15.

16.

17.

Elk speler mag 5 punten halen, daarna doordÍaaien bij serv€ren

Protecten over uiblagen en of sbnden b NIET mogelijk, het heeft gewoon geen zin

-;
De wedstÍIdlerding neemt alle be§li§singen (fre nodig zljn.

Protesterende teams worden uitgesioten van sÍanden en pnjzen

Na cie laatste finaiewe{istrijdon dient de zaai t}orden opgeruimd.

De prijzen van Sportblad Knudde Volleyirat Gala 2002 worden na alïoop in het Sport café cie Beverbol ur(gereikt en iedereen dient dan aannre

zig te zijn.

24. \Mj wen6€n alle aanwezigen (teams en supporters) v€el plezier en sportiviteit op zaterdag 16 maart 2002'

' V1ír.1zi gin gen vooöehouden.

18

19.

21

22.

23.

Organrsatrecornité Sptrtuad Kn udde Volteybal Gala
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POULE B:
1. V.y. AppÏeraat (q.Io*nY2Í À1,t",-rnnsp,t)

2, De T"illïat Gost Àlsro* -,,,nsp.r)

i . DE SUPPóRTERS (^,.."* rransprt c*storer s*pp,t)

+, (roboboËolietjes (*nr,'yn, *xp Nsro* r,,,nspo,r)

5. Rff (R.*",d,^)

POULI B O
1, De Sprïngers

2. lndonus\a ?()AZ

3. OD-_ietSetters

+. Drsamtea, 1l
5. Lu.ftra Alstom

Anaigti.o lr.v.

d. v.rrassing

oD5

Àlrtu* rV.d.'lrnd R§snïjk

Constr*ctïu Alstum 
-fianspurt

POULT A:
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DcuteA
ïijdstip: Veld Uitslog:

Uitsl punten uitslag pnt uits pnt uitsl punten

The F- Team

Vy'ij gaan voor

Ex- HMA-ers

T OB.

ElÈiD§-fAND POULE A:

I

2
,J

I
ö

09.30-09.50: 1 TOB Ex-Hl/1A-ers

09.55-10.15: 1 Ex-HÀ^A Volleytrom HTIIÀ

10.20- 10.40 1 Wij gaon alleen v. 6oud - F-lgqtn

10.45-i1.05 1 Volleytrom ïoB
10.45-11.05 4 Ex-HMA-ers Wij goon voor 61u!l

We voor 6oud
1

I
10 - 11.30

35 - 11.55

F-teom
TOB

12.00 - tz.?a 1 Ex-Hl/tA-ers - F-Teom

12.00 - t?.?O 4 Wij goon voor 6oud - Vg! HT,tl

12.25-t?.45 1 TOB - F-team

Yollietram
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Efet a»rrlol.iek lxa,n
gerriet(en rra,nd-a,a,g
nii het groot niet te vermiiden Sportblad Knudde Vollq;rbal Cala op zaterdqg 1ó maart wordtl
weer veel toeschouwers verwacht die de sportsterren van HrltA Power Systems, Alstom Trans-

port, ODS, HTM., AIEr.om Nederland en andere teams gaan aanmoedigen. De tribunes in de Be-

verbol zullen weer vol gaan zitten. ,qlie deelneemsters/deelneme6 en toeschouwers kriigen gratís

een prerentatíe en ?rogrànmagi<is uÍtgereÍkt van Sportblad Knudde. in dat nummer uiteraard al-
Ie deelnemende teams met hun Éntastische sporthel,len en een volledig Prograrnms. De ge-

meente politie van Ridderkerkver-oekt toeschouwerc om z-crveel rnogeli1k gebruikte rnaken van

het <-rpenbaar vervoer c.rrrrdat de grc;te parkeerplaab bÍi sPorthal de Beverb<;l alle.n botetrrd ís

voor de sporthelden die mee spelen met het groot niet te verrniiden Sportblad Knu{de \zolleybal

Cala2AOLA<ivies van de politie, parkeer uw auto bilde Kuip en ga lopend oípak het openbaar

vervoer richtirg Ridderkcrk- Boltres. Bi1 birrrrerrkontst irr Sporthal de Bererbol wordetr vrouwe-

Iilke Éns gefouilleerd op verboden wapenbez-it en manneliike fans z-onder een toegangsL'ewifs

worden zonàer pardon opge;loten ín een beschikbare rufmte in de buurt van de Sporthal- Pas na

afloop van de wedstriidert, priisuitreikingen en rradat de laatíe volleyballersters/volleyballers uit

de bar ziin gestapt worden zii vriigelaten na h.t betalen van €en boete. Toeschouwers met Éee-

kettingen ,og*n de sportbeoeí.naao, arbiters en wedstríid[eiding nÍet gaan slaan of bedreigen'

Het is wel toegestaan om met elkaar als toerchouwer oP de vuist te gaarr rnet als motto: oPge-

r"uimd staat rrÀies. De we4striidleiding dient door alle bezoekers ett deelt:erners aíen toe worden

voorzietr van drankies etetrswaar o( iets arrders ieuk, de wedstriidieiding is opnieuw nietom te
kopen. Maar wi[ nren alsnog een geldelilke bildrage kwiit, dan hn dat natuurlilk zortàer een de-

claratiebon. Protesteren tegen elke uítslag stand of wat dan ook is niet mogelilk. en kan zelÉ leí-

den tot diskwalificatie en opsluiting in een inrichting.

li n t orng

f.o*s díc niet sp.l..r moctcn z>rgc,rl v.,.,reen scheídutaahte Í, de og.l..g.ls í5n e.e.n-

urrrdig zíe ín dít numrner t1 d. KLGLLS. l--l.t "oll..9lr,rll"" 
up.l.* ** ,"^d""5 mct de nícr",wc

op.l..g.l" cn tcllíng het ís r.r[rod.,', .,, d. bal met de voet te spclen. l" "ll. gurll.tt ís een bcsluít

u.,,', dc weJstrjjdle;J;,rg b;nde,rd e,", l<.,rr rríet tegerr *.:rd",', gcprotestecrJ zí" hícronJ"r,

Protecterea over uitsla5en en/oÍ starden ic NIET -q6"liik!
Het heeÍt5ee,n enlcelerin. De*edatri;dletào5 ueemtallebelircin5en àieaodi6;zijn-Protertetendeteanr *ord€tr
uit6ecloten wan rtanden er priirem.
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Poule: B

ïijdstip Veld:

flND§TAND DCULE B:

Uitslog: .-

t

2
,J

I
0

09.30 - 09.50 2 RET - De ïwillies
09.55-10.15 2 Grobobolletjes -Appieroot
10.20 - 10.40 ? Appieraot - de Ïwillies
10.20-10.40 4 Supporters -RET
10.45-11.05 2 Supporters - Grobobolletjes
11.10-11.30 2 Twillies - Grobobollefjes

.,
1r.53 - rr.39 L Appieroot - De Supporters

RET
ïwi!lies

2.00 - t2.24 ?

?.?5 - 12.45 ?

2.54 - 13.10 ? REÏ A ieraot

punten uitsleg pnt uitslag pnt uitsl puntenUitsl

Twiilies

Supporters

Grobobolieties

RET

- Supporters

Appieraat
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Natuurlijk is er volop ge-iemeeld door bepaalde personen over de Sportblad Knudde Volleybal Gala
2002 op deze pagina die wij ook op het VOLLIE FORUM hebben gezet van de website
www.sportbladknudde.nl plaatsen wij enige berichten die wij kregen toegezonden.

To: h.malleeGhtm. net

Subj ect: Volleybalgala .

HeeI gezellig dat jullie weer van de partij zí1n. Ik ben alleen bang
dat jultie het niet gaan redden om het ons moeilijk te maken- !íe gaan
met ons team eerst een weekje op Lrainingskamp om vervolgens volleytram
in maart te gaan verslaan.

Groe t j es,

Marina

" 'marina. van-de-meidenGtransport . alstom. com' "
(marina . van-de-meidenG t ransport . a1 stom. com>

To

Subject: RE: Volleyba1gala.

Marina

Ik moet je helaas teleurstellen.
hlij zitten momenteel met een uitgelezen selectie in Sportpark Zeist-
Er zrjn onderhandelingen gaande met de Nationale Nederlanden om een
stageplaaLs voor eeII paar spelers van het Nederlands zestal bij ons in
de werkplaats.
Uiteraard zijn wrj genegen om dit te verzorgen maar als tegenprestatie
zouden wij het op prijs stelten ats zij eens een keertje voor ons een
balietje zouden wilLen slaan.
De hogere leiding van de nationale Nederlanden heeft hier, voor ons
Gelukkjg maar voor ju11je wat minder: gelukkig, beqr:ip vool: get-oond en
heeft. een gaatje in de overvolle agenda van het Leam gezocht-
l'lu wil het toeval clat ze nog één gaatje hebben en wel hééél toevallig
op 16 maart, dus.....l?!

gr. Henry

Ik Ias zoiuis. Cat het weer beter me'- je qaat,zodat het woordenspeL wee::
kan beginnen. fk wist niet dat je ook a1 blindedarlo.ontsteking kon krijgen van die bolle-
i-jes.wisL jij rrier tlaL le ze nieL kapoL rnoeL bijLeIl?MeL ltoeveel nleIlseIt laq ie Ilu eiqelr-
Iijk in de sl.aapcel in de Clara?Mochr- dàt eigenlijk wel van minjster Kor:tha1s?Je weet'
toch dat die man nergens zijn nek voor uit za] steken?llij doet zijn naam eer aan. Naàr
goed gebruik van deze tijd zou ik maar eens een claim indienen vanwege de privacy-
schcnding dic jou is aangcdaan.Ik wcet nie'L of jc bii Els Borst moct zijn of bij Kort-
hals, maar daar kom ji) wel uit.Anders moet je maar naar het sociaalfonds'
BeLerschap.

AatLt
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Dcule O

ïjdstip veld

EIF{D§ïA!{D POULI C:

uitslog:

t

2

3

4

ö

09.30 - 09.50 3 fndonesio 2OO? De Springers

09.55 - 10.15 3 Leefbaar Alstom Dreomteom II
10.20 - 10.40 3 De Springers Dreomteom ïï

45 - 1i.05 3 Leefboor Alstom ri s

11.10-11.30 3 OD-jetSetters fndonesiq 2AO?

11.35- 11.33 3 Dreomteom ïI OD-jetSetters
1.35 - 11.55 4 Leefboar Alstom fndonesio ?AOz

12.00 - 12.?O 3 De Springers OD-jetSetters
L2.25-t2.45 3 Dreomteam Indonesia ?OA?

t2.5O - 13.10 3 OD-jet5etters - Leefboor Alstom

pnt uitsl punten

De Springers

Uitsl puntcn uitslrg pun-
ten

uitslag

lndonesia 2002

oD-jetsetters

Dreamteam II

L.eetbaar Alstom

De



IOnUt OD www.ÍBoR?BriDttuDDE.tL
wd{kbqvolaFiofrdlddoorhealdomoMowdoSpoítuadKnudeVdlqhl(:ale2m2@eomkEdltdi@kaHvoLtlÉEoRUtlh.bt.r@rdhndesoàolb
ffi.spoÍtbkdkhuddc.nl pl..f$n wt or0r hEhbn db wq ,Jagr toagozedan.

De namen van de volleyballers zijn als volgt

.TA Èr lf Knoq Fnn an l]pnrl7

Je hebt mazzei ciat ik míjn mail noq net binrren zag komen wani zoals men

op jul1ie onvolprezen site kan ]ezen zijn wij volop in voorbereiding.
We worclen clan ook <loor rle dir:ect-ie niet in de wat-ten gelegcl-
cFranaa 1;-h-rmdl:i1-ó ,-^nr-^l-- 

^-rrrhalnaiqeho f aelan .'f raiïo t r- inin-
.lL; ei jgC I ; Uiiiilir i ij htj UijiiLlUJ.CDT ijJyUiltJiUV j Juirs LEÈLsir, rur o! t e

gen af gewisseid iriet etier'giierl j ke uraaiti jcien voruretr s.iucis eniqe ti jci oti-

dagindeling. IIelaas voor onze gezinnen voltrekt deze voorbereiding zich
in alIe rust (err daarr-16r-11 r-rr-rI trr ...rr-:lledige af zonderirrr,l)
AIs enige van de groep mag ik af en toe contac". met de buitenwereld
leggen en vandaar ciat ik hei mailije kon iezen en kan beantwoorcien.
De laatste ontmoeLinq op sportieve gronden zijn helaas voor ons niet zo
Goecl verl-open. Àangezien onze directie voor:af al had lopen pronken met
Ce cerste pri j s triel hct uitcindeli j k-e resultaaL ','oor hun erg Legcn-
m^^- :: l^ 

---^l-- -- 
L..: 1..-----: )^ r-, ^^l- -'-l:^ ^.' 1'^'i'Oen wi j Oe maanoag na neL LOei-nOOL met ':le Lweeue pI J5 irf' hallLrrur r'wd*

men zijn wij een aancat weken in quarantaine gezet om e.e.a. te over-
denken. Er is ons te kennen gegeven dat a1s wij nog enigszins uiLzicht-
zouden wiffen hebben op een zonnige carrière het beter zou zlin om dit
jaar r.reer cns best r-e doerr. Je ziet Lret worCt er vccr ons rriet erg rnak-
kef ijk op orn or-rbevar-rgen l:et volleybalveld te betredeu.
De last clie op onze schouders rust is vele malell llroter dan die Atlas
al-
la.ren dr:aagt. We heb]:en oncler:f ing lreslotetr alrrast eetl eerste prijs te
kopcn oit, al-s het cnverhoopt nlsgaat, deze te presentcrcn a-Ls zl;ndc
onze behaalcie Lrciee.
Het is waarschijnliik te veel gevraagd om alle deelnemencie teams te
vracfen eniqe corriance met ons te hebben en,iets minder hr:n best te wil-
len doen. Daarorn zouden wi; het erg op prr;sstellen al-s'Je h::- MafFlees
vcr (rcr.e LlLr.,,ry§,. i)p nei ifi LeÏflei. àCiitei'wÉ'qe z(ill wj I ieJl jciL.ëil (ri eefi

speciaie site te rnaken ciie aileen voor IiTl'l-directieleoen toeganxelijk
is etr die <1an uiteraard (tegen eell n()g: te Ltespreken verq<>eding) itr ons
voordeel in te richten.
uanar,Àa .rn irrl I ia ma,iar^rorl,irrnr.!,y\-r.!e\. vr I u-+ 

' 
1\LLLY'

vriendelilke qroet Henry maLiee

ik^ lro<;p clan wel daL eenieder aanwezig zal zijrr! Ik st-orr<J om 6 ilt-rr klaar
voor de hoogtestage, komt- niemand opdageni Ik wil hier ernstig PRCTEST
t -rran r -rrI alzanar'\.\.Y\. r

SLa i i'. uiaai ii §t, l+^t G*o^ ii: vuor iàn FieL SLLut I teLwi j I ai r-iie Lub:,peIer:
s<:hiLteren cjoor aIwèztgheid. Ik tietrk er sterk over om clrL t-e laten uit--
zoeken door de heer Vrieshilk.
I\, \TT CY

Peter"StaaL er ALTi.jD"Si:erk

h ttp : //urvvw. s po rt b I ad k n u!!!1e.nl
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SporÍlrlad Knudde §toÍÍer en Bllhelndrcnde

Tïjdsrip: veld: Sportblad Knudde Stoffer en Blikpriis:

13.35

13.35

13.35

- 13.55

- 13.55

- 13.55
yeld:

1 5A-48
2 W,-4A
3 5s-4c

t4-25-14.45

14.25-14.45

/+B -W
4A-5B

1

2

314.2y 14.+5

15.15 - 15.25 5A_ 4A

15.15 - 15.25 2 58- 48

Het is mogeli.ik dot er een beslissingduel nodig is om de Sportblod Knudde

?loÍfer en Blikprijs, mocht dot zo zijn don wordf dezefinale grespeeld om

1ó.00 uur zie hier onder:

. 1ó.00 -16.20: Mogelijke Finole

. Sportblad Knudde Stoffer en Blikprijs 2002

Uitreiking prijzen no ofloop ols olles is opgeruimd in de Sporthol in Café

De Beverbol door een bekende persoon.

Protecteren or.r ritJagen .o/rÍstanden i" NIET mo5elilld
tlet heeÍt 6een enkele zin De*edstri;dleidi"8 neemt alle beslissinlpn die
nodi5 zijn Protesterencle teams worden uit5esloten van standen en prijzen.

Veld:

15.15 -t5.?5 3 X - rc,
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DE SPONSORS van Sportblad
Knudde Volleybal Gala 2OO2:

ALST 'M
MQw
CANAL-(Min)

Sgr+rrlotad KNtTDDP

\ zrrrrrrrr-sDloGDrtblacl kn rlclcle- lt I
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Àtiíldas editieg

Kworf finales
Tijdstip wld

14.00 -t4.2O I 1A - 2/Blof /C

14.OO- 14.?O Z 18 -34

14.oo -t4.zO 3 2A - 3 lB / of lC

14.00 - l4-z0 4 lc -?/glof /c

Verliezerc:

14.50 -15.fO 3 wrliezer9 *VediezcrH

14.50 - 15.10 2

HALVE FINALES

\ilinmarE -WinmorF

I winmor 6 - Winnoor F

(E)

(F)

(6)

(H)

E)

(o

(K)

(L)

15.30 - 15.50 3

Finole nondes

vqliezer I - verliezcr I 7e en Ssfe plaots

15.30 - 15.50 ? winnoon I - winnaor J 5a en 6c plaots

15-30 - 15-50 I wrliezer K - vqliezer L 3e en 4e ploafs

+16.0O - 16.e0 1 HINALE: winnaar K - winnoor L (belarrgrijk: Nee!l!)

Prijstitreikirts na afloop en ots de zool is opgreruimd in Cofe de Beverbot

14.50 -15.10 4 verliezerE -VerliezerF

14_50 - 15.10
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((Ir.r.z(e F axroriet(err. :

éNaa^m teann: V.V. Appierraat
Al stom Transport gebot.:w Y24
n --.'^^-lar Di al I n- l,5hhjldilvU!!uLr i !!L a|./J,\q^Lr}/

If-.ÉUIITJME,I\:
Sjef ïpskamp
Silda Fullinck
Johan de "Tong

-1^ o..t duEell V alr Ug DC! V

Mohammeci Lahmyhem
Pi et Ipskamp

t uom teom: Orobobolletjes
t&om Bedrijf: Alst0m transpori b.v.
i.losrn Asnv*rdcrr ,Ion wn dcn BetY

eventueel soonsor: C.P.6roenetËoom

tshirts rroor het teotn Gr'ohobolletjeg.

NAAIA SFELERS:

Jon vun den Berg olios dnrk dnrk dnrk.

rtrl.or"fijn von de Pttrym olios stocrtnons.
Jos de Gelder olias schaapie schaapie.

Sorder de &lder aiios erbij.
Robert Quirt olios quirtie"

Dorury Doppert olias Doppie

?eler tïAessemqker olios messetrekker.
Atortin de Kwunt alics hrantie.

we gam al[eenmilotr

T,)wtffifrllí - 
BBU§H H fiI A LU.*

iNaam hedriif: Brush HMA

lSpot'rs.,r: Gok Imperirrm TdF (Arie Hordiik/Cees Risdom)

i 
Aanvoerder: johr, Nteeuwsen

j De selectie :

I Han " de Smashing Power"

Rens " het Blok"
Peter " S.l.D.W.R.l.O.tt.'Sta ln t)e Weg c.q. Rots ln De

Branding"
Bram " Kan het iets rustiger"

John " Sorry Hoor"
Chantal "Ik mot zo lache"

Linda "Ons zonnetje". Geheim wapen: Paula Jansen ????

Ex- HMA-ers

Eedrijf Alstom Triusport i ASML i
Electrolux / Technolution

Aanvoerder: ]os Haesakkers

Teamspelers:
Ard Coenraads

Jos Haesakkers
Arnold Lagerweii
Erwin lvleerman
Ernst vd Pols

Jan Troost

_.-.\_
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To:
cc:

"Dubbeldam, Rens" <R.Dubbeldam@hma.fki-et.com> on
O3lt4l2OO2 O5:28:23 PM

Kees HILKilAN I/ASI/DTR/GEGALSTI{OIII@GA
"Jansen, Bram- <A.Jansen@ma.fl«i-et.com), "Dooren, Han van"
<H.G.vanDooren@hma.Íki-et.com>, -Osinga, Linda" <L.Osinga@hma.Íki-et.com),
"Renders, Ghantal- <G.Renders@hma.Íki-et.com), "Sterk, Petefl
<P.Sterk@hma.Íki-et.com), -Meeuwsen, John- (J.Meeuwsen@hma.Íki-et.coin>

Subject: Uitspraak de Rildende Rechter

Aan de hoofdorganisator van het Sportblad Iftudde Vo11eybal Gala 2002, de
heer Hifkmann.

eijgevoegd de uitspraak van de Rijdende Rechter Ee Ridderkerk op 14 maart
2002. wij gaan er van uit dat u deze uitspraak za\ honoreren. Ik wijs u
erop
dat het hoger beroep dat uw gerechtelijke vertegenwoordiger mr. Moskofiets
direct na de uitspraak heeft aangetekent, inmiddels is afgewezen.

MeÈ vriendelijke groeten,

prof. mr. dr. P. Onfortuinlijk-

Zaak: Kort Geding Volleybalteam Wij Gaan Alleen Voor Goud versus
Sportblad
I(nudde Volleybal Gala 2002.

Hedenmiddag 14 maart 2OO2 te Ridderkerk in Café Sport verscheen voor mij
aldaar de weledele heer Moskofiets, in rechte vertegenwoordiger van
Sportblad Ihudde Vo11eyba1 Gala 2002, en de weledel geleerde heer
Onfortuinlijk, in recht.e vertegenwoordiger van het. volleybalteam Wij Gaan
Afleen Voor Goud, inzake de foutieve naamstelling van Wij Gaan Alleen Voor
Goud in het programma van het Sportbl"ad lftudde Volleyba} Gala 2002, te
houden op 16 maart 2OO2 iÍL sporthal "de Beverbolus" te Ridderkerk Bolnes
tot
een gerechtelijk verzoek de naam van het volleybal team Wij Gaan A1Ieen
Voor
Goud, zuLks opgenomen in het officiële programma van Sportblad Iftudde
Vo11eyba1 Gala 2002 als Wij Gaan Voor Goud t.e wijzigen in het. programma van
Sportblad ltuudde Volleyba1 Gala 2002 in de bij rechte gedeponeerde naam Wij
Gaan Alleen Voor Goud, in dier voege dat is uitgesproken dat de naam Wij
caan Voor Goud in heE programma van Sport.blad Ihudde Volleyba1 cala 2002
uiterlijk voor 15 maarE 15.00 uur dienÈ te zijn gewijzigd in wij Gaan
All-een
Voor Goud op straffe van een dwangsom van euro 750,- voor elk uur dat de
naam Wij Gaan Voor Goud niet is gewijzigd in wij Gaan AII-een Voor Goud na
het verstrijken van het ultimatum zijnde 15 maart 2OO2 te 15.00 uur, zulks
E.e vol-doen niet Later dar: 24 uur nadat is geconstateerd daE de naam Wij
Gaan
Voor Goud in heÈ programma van Sportblad Ihudde Volleybal Gala 2002 niet is
gewijzigd in Wij Gaan A]leen Voor Goud vanaf het tijdstip van de
consEatering na15 maart 2002 te 15.00 uur.

Dit is mijn uitspraak,

Rijdende Rechter,
TuutTuut -Vroem.

De
Mr

I

1
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EDe srïra, s

OD -jet Setters
Naambedrijf: ODS
Naam aanvoerder: Mike Hing
de selectie:
Mike Hing
Stef Verhey
Pieter v.d Oever
Mark Schravendijk
Paul Duin
Andre v.d. Gruyten
Ingrid Kabel

"(.

K

De lpdngeÍrt
(winnaar van de onbelangeriike eerste plaas
20or)
Naam team: De Springers
Naam Bedrijf Analytico BV
Naam Aanvoerder: Edwin Vriihof
Teamleden:
l. Marco Vriihof
2. Mart-Jan van Es

3. Tjerk Schipper
4. Leo Nugteren
5. Jaap Rogeveen
6. Edwin Vrijhof
7. Patrick Y.d. Linden
(nog niet zeker)

f,De IIerera,tglng:
INDOï.{ESXA 2OO2

lutohmud Potty
Enjot Rofioeddin
Morco Lubeek

Eric Jocobs
Ali Potty

Ibrohim Lesteluhu
Horto Isbagi Horto

Cooch: jonno vondenBergohulu

The Íteom
Naam bedrijf: Faget

rnam aanvoerder: Wim van Turennout
Teamspelers:

Douwe Baars

Aaf e Heinhuis
Erwin Rollema
Arjan Pit
Christien Willems
Robert Klomp
Adriaan v/d Schaar

DE SIJPPORTERS
Custumor SuppoÉ Alrtom Tronsport
Nqom oqnvo€rden Ronold lense
de iizersterhe relectie
Peter Bergpn- Bud Soon
- Ronold lense
- Mqrino von de Meiden
- lon Kievit Cs middogs) .

- Roimond von der Wol
- Jeroen von Grunsven

DE TWILLIES
í:r b.drlif, §s6n Innsport

11... 
".nvo.rd.r: 

RoÈett nn Txillc*

De SpcL's:

Pï.t Do$elaar;

Perry Vtisefto"p

Rob.* van Txillt*
Rcst v"|gt.....
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Helaas worden verslaggevers van 5poÉb,lad Knrrdde vriiwel nooit uitgenodigd b,ii afdelingsult[es, etenties etc Maar

als een verslaggever wordt uitgenodígd zoals laatst tloor Carma (Expeditie, Ccntnal MagazÍin) voor een-ski uitie ín

Zoetemeer din i, .., blind.dirm onlrt.king de oorzaak dat een van onze verslaggevers belaas moest aízeggen. De

aí,leling C5Í Ís laatst ook gaan skÍèD en daar was onze verslaggever ook nÍet aarrwezÍg, maar gelukkig een vetslag

van een van onzespecÍale correspondenten in SpoÉblad Knudde Regioblad Alstom r-5Ï.

I

Alstom Traxis CST bereidde zich voor op Solt Leek Sitie.

Den Haag - Afgelopen zaterdag 19 januai 2002 is de afdeling CST van Astom Traxis te Ridderkerk vertrokkeíl

naar de Haagse Uithof voor de voorbereidingen van tet Olympische Spelen te Solt Leek Sitie. 0m 18.00 uur stipt

werd iedereen vemacht en de ÍIreste waren ook hier om deze tijd. Helaas had Bud Saan geen auto van de spon'

sor ontuangen omdat deze watrschijnlijk niet voldoende verÍouwen had in het kunnen van de heer Saan. Nadat

iedereen alsnog geaniveerd wm kon het organisatie comitè tloorgeven dat er een begin gemaaK kon worden met

de bainingen. De taining bestond uit skiën, snowboarden en het lessen in skiën.

Het grooBte gedeelte van de groep besbnd uit nog onervaen mensen welke een zeer sportief uiterlijk hebben en

aan de hand daarvan uitgenodigd war€n voor deze tainingen. Er waren een drÍetal Ínensen nelke nog nooit op de

lange latten hadden gestaan en dus korte latten kregen en daarop les kregen van een heuse echte lerares. Daar-

naast waren er nog een aanhl nensen die gewoon op de latten en snowboard gingen staan en met de ogen dicht

de afdaling aandurÍden. Al met al was het dus een succes en zijn er geen ailaa gewonden gevallen tussen de

mensen van CST. Maar ook niemand had verwacht dat er ongelukken zouden gebeuren, omdat al de rnensen van

CST van zichzelf al een zeer sportief uiterlijk en verleden hebben..

Na deze tainingen was het de hoogste tijd om aan de inwendige mens te denken en shnd er beneden bij de kart-

baan een buflbt gereed waar de hongerige wolven 0p aan rnochbn vallen.. .Dit werd uiteraard niet tegen dovemans-

oren gezqd en er werd nog net niet naar dit buffet gerent (dit vonden ze warschijnliik toch net ieE te gënant),

maar er werd wel grelig gebruik gemaakt van dd er onbeperK gegeten kon worden.

Waar helaas de meeste niet aan gedaht hebben is dat er na dit butret nog gekard rÍPest worden en dat tijdens

deze manier van sporten gewicht een zeer bepalende fabr is.

0m 22.00 uur konden de deelnerens zich gaan omkleden om tien minuten later een heftig gevecht in de karB te

voeren. Er waren diverse kanshebbers voor de titel en deze waren uiteraard ook zeer gespannen tijdens de op
warmfase van de kar§, wat resulteerde in druk zwaaiende mensen als de kart weer eens uitviel tijdens stationair

draaien.

De start verliep onvenracht zeer soepel en de CST lieden waren 10s.....

Er werd 11 minuten lang zea hefrig gesfeden om de se litel en niemand deed onder vmr de ander. Helaas rnoest

er na ca. I minuten 1 rijder het circuit verlaten omdat de stuurstang gebmken was en daarvoor waren er wel wat

kleine botsinkjes en calamiteiten geweest maar die rxlgen geen naam hebhn.
Na de rit was iedere riider zeer nieuwsgierig over de uitslag en gingen Jeroen van Grunsven, Fred Krengielczak en

Robert van Twillert op het podium staan om hun applaus in ontvangst te neÍïtsn. Helaas voor Fred was dit voor hem

niet van toepassing, want hij dacht dat hij wel op de derde plaats mocht staan omdat hij vierde was garuden
(diegene die tweede wre geworden tijdens deze heat was iemand buiten de CST-ers), maar het bleek dat Fred op

de zesde plaaB was geëindigd in plaats van de vierde, wat resultmrde dat uiteindelijk Ronald Jense deze podiurn-

plaab verdiende in plaats van Fred.

Om ervoor b zorgen dat iedereen geheel voldaan naa huis kon gaan was er door de evenernentencoffdinafice

ook nog voor een bittergarnituur gezorgd en kon men nog op het gemakkie even bijkomen, uitaweten en napraiten.

Al met al een zeer geslaagde avond waarin iedereen zijn I haar energie in kwiit kon en hierbij willen we narens

iedereen van de afdeling de evenementencoördinatice zwr harblijk bedanken voor deze perfuct georganiseerde

avond, zelfs ondanks dat de urftof wat sbekjes had laten vallen, waar helemaal niemand wat van heeft gemerkt

Zeker helemaal omdat haar eigen vent niet eens rnee kon komen omdat hij lek op bed lag,...

Evenementencoordinatrice ... ... bedankt !

(met dank van een van onzen correspondenten)

:-
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<ffi*.dtr ,ffiÀ ffi , a ffiaffid0#ffiS
effi&# ffiffiffiffi&ffiw ffi ffi§

HTfn Usllietrasn
De selectie van HTM Vollieham be-
staat uit
Jo,
Ralí
Koos,
Ron
Henry.(aanvoerder)

RET
Helaas geen opgave gehad.

Waarschilnlilk is de samenstelling geheim

Naam Bedrilf:ALSTOi\l
Afdcling:'4c Vcrdrcprnq"

eventr reel sponsor.VOLC'f
l.'laam Aanvoerr]er. B Rl NClv4A l'lN AA l)

Dereler-trs
BRINCMANN AAD
DROOGENDUK KEES

LEEUWEN VAN ENNY
KOOLMEESJAN
HELLEMAN DIEUWKE
HELLEMAN JOZTEN
VINK CORINE

TOB

Í

feefbaar [Istorn
Naam bedriif Alstom Transport
Constructie tweede etage

Aanvoerder: Meneer Koot
DE SPELERS:

Marcel Brinkhuis
MichaelSomerwil

Eduard wn Rooij
Leo Koot
Adri Mudde
Daniel van der Veer.

Ilreamleam II
Dreamteam Alstom Nederland (Rijswiik)

Aanvoerden Cor van Zwieten
teamsoelers
Cor van Zwieten
Terry ran Zwieten
Eeí Bugter
Tieerd de Jong
Albert Mallet
Rob Olijerhoek
Martijn van Meggelen

Martin Elderhorst
Herbert Coenraads

ALSTffi,M
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et Weef €flc(9

Door het alcoholdrankologisch /nsfif uut teDeDilt (CANAL- l4in)

Lo o gov er dr ijv end e wolkenv el den met groot ol cohol gehal t e

Hier en Daqr een Dronkaord.
!n het Zuiden matige drinkers.

Aoor aon de Kust sfevige zuiPers,

Afgewisselci met Limonode en colanippers.

Tegen de avond behoarliik theremiek tgv het opkomen van

Zeer zware ieneverdampen en alcoholvelden.

ïemperatuur voor de komende nocht: wdrm tot broeierig'

Sommige roken door de warmte bevangen en geraken geheel builen westen'

Enkele liefdesstromen en snel opkomende hartstochtwinden ziin mogeliik

€en woorschuwing voor het verkeer:

Tegen de nacht in de omgeving van Sporthal deàeverbol inbolnes kans

Op glodde wegen vanwege uitsmiiters.

-Sportblod 
Rnudde-

ttdde ïï1 af f.
7C.000 paraSu's re koop (ter
vervanging overdekte fribu'
nes).

Plaats o,rk eerr adveitentie in
Sportbiad Knudde.++++
GETMEL GRATISI!!I

Eenz Verlegea s1'rrfs z.km.

lieve club. futàcre spclers

geen bezwroor. brieven onder

nuflrn er 01 I vqn dit blod.

TK: Elosfiek voor voefbol'
broekia Dr.Oder nr.14

Neerslachï;ge doelwachfer
zoe,kt een doel. ben in beziï
von eigen nel. en ben di+ nr-
mcnt daelloos bezíg. la/of ík

bedoel is dol zoder doel olles
idoelloos is. Br. i/relt
I -.---r--- -^*

Vur uw Íroining lrainers!
Grote portii zwePen kom'

fec+ met stoelen.

6;nedoi zoekt vaste corner
br, ^4ct 

vloggen relour.

Tii"* o"F """ odvertentie in

het enige woordelozc §Po*-
blad Knudàe. Het is gratis-..-
lnzendingen odres zie Vgino
ïwae. Sportblad

Knudde
f(arkt

PÉST'J KO.FÉITHEE D+
Í,1ÉS l,ET ZEER. VRIJ€
'O?VATTINGEN. INCL>
KA?- Cí€g,HtKT \IOOR
iKLEEDKAI\E#; EN PfrP..
ln.lr,u. TwÉe HH-€N.
I

ÍweEDErAl-ENt!
CHIWCSE WA5TJAÍI5
L ver. /4el viezc spe.lers.

Remsporen geen bezwoor.

Drtcvcn ondcr nr. $#trg

Wii bouwen betonnen schuil'

kelders in uw voH!!

Jo"ga bes.h, Bock, geen uil-
wcdstrijdtype, z vlotte vcre-
niging. Hobbys: Hockey. roeien.

cricket (geen voetbol)

ibrieven onder nr.'15 von di+
.,waordcloze Spr+blad tíurud'

lde. Hrcs zie pogino twee.

TE KAO?: Aiddenveld lZA0

vierkontc mctcr. ln gosde

DLESSUR6SPELER,,S!
Weer cen FrtiJ met bovan dc

gordel blessures. Kom grobbe-

len op dc enige echic:
BLES SURE AA R,KT.

slaat (niet ).

/§\
l*' ')\*--i



Sportblad Knudde
nailr Australië

a-

rCp do"d. ràag ti maaÉ vcrtrcL §po*blad K"rdd. ,-,rr; dustt"líë .r, t 7.+, uur met

de fi"ruJ a 97 ) cn Lomt d. uolq.ndc d"g aan ín JaLarta om t l.r o (loLrl" 1;4. D"".
,"nd.rr vcÉreL men om r 6.7o uur naar pc.t fr".r met dc GA+oa cn in §alí Lomt

Sp"ttbl"d l(""dd. am t l.l o uuraan.

V.*olqen" bl1r.., *. d".. voor twec .,.cht"n in Hotcl pí*.ttk".a S"u.h, ongeveer

*OO meterr"., d...".
OV t+ maart veÉrckLen *. drn om'LZ.rl (lclL"l. tjid) vanuit p*n f.".r met dc GA
/ l* naar§.r.jneg.

§anLomst ín §qcineq ís op maan àag z) maart om o/.l O uur (loL"l. t1d). !!"t wc tus-

sen L) maart cn I meíq,arn Jo", ín {ustralíë, dat zien wc wel.

Op , meí vertreLk.n *. h.l."t weer vanuít §gdn.g om I o.Oo uur met d. GA / I J en

k<rrn.n om I ).lo aan ín Den f.t.r, waarwe am l*.*7 uur met d. GA4O/ vertreLkcn

naar.Jakarta waarwe om I ).Lj,rr r.rLo*"n.
\,/anuit.JrLr*. ucrtreLLen we om Ll.+) rrt (loL.l. tlci) naar dmsterdam mct d" GA
97* en to*.. d..r..n op dond".daq, Z meí om 06. I O uur.

LDT OP:
Spottt l"d Knrdcl" ís van Zo maarttot en melví1àagl ,eíolleen te bereíLen vía e-maíl

odr.s, recla c*íe(àspo *bl.dlcnrCd.. "l .rl rc,o, o nder" z"lc" n lrjj,

§ec.retaríaat en (eclac.tíe,.dres,Spo*bl".l l("r.ld. furloríno r..n d" lv{eí<l"n

zíe aclres pagína tr,vee.



Retie6traat 35; 2987 AL Ridderkerk

Telefoon: 0180 414 584

Geen Mobiel (wel mobiele wasliin)
Fax Geen

E-mail:redactie@sportbladknudde.nl Ot
kees.hilkmann@transporralstom.com
OF: Sportbladknudde@hotmail.com

Hct enige wooÍdclozc blod stoot ook op

World Widc Wcb :

I{NTERNET von SPORTBLAD K}.tt DDE

Dc mccst morddozc wcbsitc vun intcnnrt.

llct dc rn€csf octrrclc woordcloze website rnet
hecl vecl foto's von evencmcnt"n en }rlel wel

Lootste nieurc hct meest woordeloze odru3 op
intemct is: :'j

www. sportblodtcnrddc . nl

Bezoek ons oP het web:

www. sportbladknudde. nl

HINTERN
DE TAEE5T ACTUELE

KNJDDE:WAARDELOZE WEPSITE VAN SPORTBLAD

httpz/lwww.sPortblodknudde.nl
SPORTBLAD KNUDDE
VOLLEYBAL GAIA HISTORIE IS NOG TE BE-

KIJKEN OP INTERNETSITE VAN SPORTBLAD

KNUDDE. Met 25 jaeu. Sportblad Knudde en an-

dere feiten oP dit adres:

\ilw.w. sp ortbla dknu d d e - nl
Ook uiteraard &er de Vollrybal Gata 2002 staat binnenkort uitgebreid op deze

website:

.iNs{

http://www.sPortbladknudde.nl
I

{



spoftbt0d Knuddg

Element:Vrouw
Symbool: Vr
Ontdekker: Adam
Atoomgewicht: Algemeen gezien als 53,6 kg, maar kan varieren tussen 4 kg en 200 kg'

Vindplzrats: Overal

Fysieke eigenschappen:

1. Oppervlak normaal gesproken bedekt met verf.

2. Bereikt kookpunt razendsnel maar bevriest op onvoorspelbare momenten

3. Smelt bij de juiste hoeveelheid aattdacht.

4. Wordt bitter indíen onjuist gebruikt.

5. Kneedbaar indien druk wordt toegepast op juiste punten.

Chem ische eigenschappen:

1. Grote affiniteit met goud, zilver en diverse waardevolle stenen.

2" Absorbeert enorme hoeveelheden kostbare substanties en goederen.

3. Kan zonder waarschuwing of aanleiding exploderen.

4. Niet oplosbaar in water, maar indien gedrenkt in alcohol kan de nuttige toepas-

baarheid vergroot wor<ien.

5. Duur in aanschaf en onderhouii, laag rcndemeni bij Westerse elemen[err. Aanzienhjk
hoger rendement en lagere aanschatkosten zrJn haalbaar hij bepaalde elementen uit Azie
en voomamehjk liet Oostblok.

Algemeen gebruik:

1. Uitermate decoratief, met name inlop dure sportwagens

2. Kan uitermate effectief zijn bij het ontspannen.

3. Kan uitermate effectief reinigingsmiddel zijn.

Het element Vrouw



spoftbrod Knuddg
Het element Vrouw (vervolg van vor§e pagina)

Testgegevens:

1. Puur specimen wordt roze indien ontdeK in natuurlijke staat.

2. Kleurt groen indien gepiaatst naast beter uitziend specimen.

3. Jong specimen oefent aanzienlljke aantrekkingskracht uit, die echter met de leef-

tijd vermindert.

4. Claimt aangetrokken te zijn tot tegenpool element Man indien dit element de juist

eigenschappen bezit. Deze eigenschappen zijn: (1) geld en (2) uiterlijk . Element Vr

ontkent dit meestal in alle toonaarden.

Risico's:

1. Uítermate gevaarlijk, behalve in ervaren handen.

2. Het is iilegaal om meer dan een specimen tegeliik te bezitten, hoewel het moge-

lijk is om diverse specimens op verschillende locaties te beheren.

3. Neigt naar reproductie. Irleem daarom bij het behandelen ook voot"zorgsmaatre-

gelen, bijv. rubber handschoënen.

4. lndien het element uit uw beheer verciwijnt kan dit aanzienlijk gevolgen kosten

met zich meebrenqen.

Tegengif bij besmetting:

Een mix van sport, aícohol en netsurfen kan tijdelijke verlichting brengen,

maar permanente resistentie wordt slecht opgebouwd door homosexualiteit of

het bezit ten van meerderen specimens. Bij ernstige besmetting dient

u onmiddellijk hulp te vragen bij een geestelijke of ambtenaar van

de burgerlijke stand (onder huwelijkse voorwaarden).

http ://www.s po rtblad kn udde. n I



Dinsd?o í9 maart E O V -zaalvoetbal:
16.30 uur Voortrein - Appieraat
17.15 uur Azteken - FC CST
DoJrdefdaq 2l maart 19.45 uur AAN DE NOORD - Procter & Gramble veld Victoria 2

Dinsdaq 26 m?art:
TENNIS in Sporthalde Beverbol.
Dinsdaq 2 april Sporthalde Beverbol
16 30 uur §pieraat - Nidon
17.15 uur Voortrein - Uitverkoop

Dinsdao 9april E OVZaalvoetbal
16.30 uur Uitverkoop - Nidon
17 15 uur HMAps - Azteken
19.15 uur Bedrtjishockey AAN DE NOORD- RB.C. 1 veld Leonidas 2 Rotlerdam

Dinsdao 16 april E O V Zaalvoetbal
Sporthalde Beverbol:
16.30 uur Voortrein - CST
17.15 uur Appieraat - FC HMAps

be<och Sponrölad krxrclde op lnrcRner:

www. sportbladknudde . nl
Dinsdaq 23 april V O L L EY B AL (bralien lenetr Sporthalde Beverbol)
Dinsdaq 30 april Koninginnedag

Maandao 6 mei 19.15 uur ÀAN DE NOORD - E.C.T. veld Victoria 2 Rotterdam
Dinsdaq 7 mei: E C VZaalvoetbal
16.30 uur Voortrein - FC HMAps
17.1 5 uur Uitverkoop - FC CST

Dinsdaq 14 mei: E O V Zaalvoetbal
16.30 uur FC CST - FC Nidon
17.15 uur Uitverkoop - Azteken

Dinsdaq 21 mei E O VZaalvoetbal
i6.30 Appieraat - FC CST
17 15 Uitverkoop - FC HMAps

Dinsdao 28 Mei: VOLLEYBAL

Dinsdaq 4 iuni:: E O V Zaaivoetbal
16.30 u: Voortrein - Nidon
Sportblod Knudde van !9 moart tot en met 2 mei afruezig.

Silr(ortf, lad
tí(ntrdcle

27't" jaargang nummer 12
Sportblad Knudde op internet: wvuw-sportbladknudde.nI

Agenda
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Er staat geschreven in het kook'no€k..".

Normaal kooktloek: "Men neme een ei...t'
Hollands kookboek: "Men lene een ei..."
Belgisch kookboek: "Men wachte tot den haan een ei legt..."
Joods kookboek: "Men ruile een diamant voor 1000 eieretr..."
Amsterdams kookboek: "lVlen stele een ei..."
Italiaans kookboek: "ll'[en ontvoene een eierboer..."
Duits kookhoek: "He du, eier!!!...aufmachen!!!"
Surinaams kookboek: "Men wachte tot er iemand langskomt met een ei.."
Rotterdams kookboek: "Men neme een Feyenoord supporter...'*
Kroatisch kookboek: "Men make v*n een veilige tfstand een ei onschadeliik.-."
Eskimo's kookboekr "Men zoeke zichte pietter naar een ei..."
Pools kookboek: "Men gaat in de rij staan in de hoop een ei te bemachtigen-.."
Ze.euws kookboek: "IIet zou met een half ei ook moeten lukken..."
Brits kookboek: "Men treme in ieder geval geen ei,.."
CD kookboek: "Men neme een wit ei..."
WD kookboek: "Men neme 2 flinke eieren van minimaal S0 ctlstuk...f'
FvdA kookboek "Men legge het werk stit tot de eierprijzen dalen..."
Groen Links kookboek "Men neme een scharrelei.,."
Istamitisch kookboek: "Na zonsondergang mag m€n wel een ei nemen..."
Russisch kookboek "AIs het van de staat mag, neemt men een ei..."
Haags kookbock; "U nccmt ccn ci dat icts grotcr is dan dat van urv buurman..."
Wassenaars kookboek: "Men late het meisje een ei halen..."

(uit Sportblad Krnudde november 1988)

§iporthtad l{nudde n&&r Austr*lie!!!
lVlaar lltijft bereikbnnr" . .

. Il,eactie§, verslagpn, inger,onrlen hrieYen, inforrrl&.
tie kan men bliiven sfurren of opvragen bii Sport-
t lnd lhudde Secretariant" redactie adrts bii onze

. Mflnflgcr ilfarkcting, Mamagcr Scerctariaat, Dfama,
gpr B€dactie secneta,Fesse:

. Marin& v&n de Meiden Alstom Thanstr»ort CST

. E-mail: marina"vande.rneiden@transport alstom.mm

http :/lwww.s po rtb la d kn u dde. n I
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Neem met je teamgenoten even time out om even bij te komen en geniet van de volgende
moppen:****.DROOIICADEAU Een meisje zegt tegen haar vriendinneqie: "AIs ik overga,
krijg ik van m'n ouders vast een cadeautje." "Weet je al wat?" "Ik hoop een O'8.!" "Een O.B'?
wàf is dat?" "Dat weet ik niet precies. Maar het moet wel iets geweldigs zijn. want volgens de
tv-reclame kun je er mee zwemmen, dansen, tennissen en zelfs paardrijdenl'r***-SOCIAL
TALK Een scciaa! werker vraagt aan een ccllega: "Hoe laat is het?" De ander antwoordt:
"Sorry, dat weet ik niet, ik draag geen horloge." Zegt de eerste: "Geeft nietl Het belangrij'rcste

is dai we er over gepraat hebbèn." ***f§QJ{QilI§CH Er woont in mijn straat een Hollander'

Op een dag was hij de verf van het ramen aan het verwijderen. Ik kwam er juist voorbij en zei:

"Kees, ga ie schildgrgn?", waarop hij prompt antwoordde: "Nee Siefte, ik ga verhui2sn'r'*** '
GUL Rechter: "Meneer Jansen, na bestudering van alle omsbndigheden heb ik besloten om

uw vrouw 6000 franc alimentatie per week toe te kennen." Meneer lansen: "Heel fídeel van u,

edelachtbare. Ik zal zelf ook proberen om haar af en toe wat geld te sturen." ***. 'Alrl- 4 Een

man in een so<bioscoop zit veEchrikkelijk te kreunen. Andere mensen storen zich eraan. De

ouvreuse gaat na€ir de man t@ en zegt dat hii niet zo hard moet kreunen, omdat ze anders de
politie erbiS haalt. "Ohhh, ahhh, dat is goed, oehhhh, ik zal het proberen," zegt de man' Maar
de man weet van geen ophouden. De ouvreuse belt de politie. Even later gaan twee agenten
de bioscoop in, waar de man nog steeds hard zit te kreunen. nVat is uw naam?n vraagt de
agent. En de man zegt: "Ahhh, Pieterse, ohhh." "En waar komt u vandaan?" vraagt de agent'
zàgt de man: "Ahhh, ohhhh, van het balkon."**i-FOUTIE Een non duwt een kinderwagen

voor zich uit door de kloostertuin. De bisschop díe net op bezoek is, vraagt: "Zo, ís dat een

kloostergeheimpje?" "Nee," zegt de non, "en kardinale fssf.rt *** - BLOHD Hoe kan je zien dat
een dom biondje een e-maií naar je gestuurd heeft? Dan zit er een laptop in je brieven[s5. **+.

CASH VOOR BL(XIT Een vrouw ligt op het strand en heeft niet door dat haar ene bandje van
haar topje loszit en dat er iets te zien is. Dus een man gaat staan kiiken en legt er honderd
gulden op. De vrouw denK: "Dat gaat goed!" en doet haar andere bandje ook naar beneden'
Èen andere man gaat ook staan kijken en legt er ook honderd gulden op. Dus ze doet haar
broekje ook uit en er komt weer een nieuwsgierige man' Die pakt zijn PIN-pas, haalt hem door
de gleuf en neemt de tweehonderd gulden ry1ss. ***-Í[[fSTIGE BAAN "Weet uw zoontje al wat
hij later wil worden?" "Jazeker: vuilnisman!" "Gek... dat hoor je niet vaak. Hoe komt dat
zo?" "Hij denkt dat een vuilnisman alleen op dinsdag werkt." r**'Anti-vlouwen Als je verke-
ring krijgt zegt ze: Ik vind je wel leuk. Na de eerste keer seks gehad te hebben zegt ze : Ik hou

van je. Tijdens de verloving zegt ze: Ik hou heel veel van Je. Op Je trouwdag zegt ze: Ik hou

steeds meer van je. Met de scheidíng zqt ze: Ik hou alles van js. *++.DE PIK EN DE SIGARET
Er waren eens een pik en een sigaret. Zegt de sigaret tegen de pik: "Weet je wat er met mij is
gebeurd? Eerst hebben ze aan me gelikt, daarna miin haar in de fik gestoken, en aan me gezo-
gen en toen ben ik doodgestampt." Zegt de pik tegen d€ sigaret: "BU mij hebben ze een zakje
óm me heen gedaan en toen zo hard lopen schudden tot ik moest overgeven!"**. GECOMPLI-
CEERDE PUZZET Een blondje belt haar vriend, met de mededeling dat ze een probleem heeft.
"Wat is er aan de hand?" vraagt hij. "Nou, ik heb een legpuzzel gekocht, maar ik vind 'm zo

moeilijk. De stukjes passen totaal niet en ik kan de randen ook al niet vinden." "Wat moet de
puzzel voorstellen?" vraagt de vriend. "Een grote rode haan," antw@rdt ze. Hli besluit even
langs te gaan. Bij aankomst neemt ze hem mee naar de keuken, waar de stukjes op de tafel
liggen uitgespreid, Hij kUkt er even naar en zegÈ dan met een diepe zuchtr "Nou, stop die corn-
flàkes maar weer in de doos,dan praten we er niet meer over." Nu weer verder met volleybal-
len....x*x Meer moppen te vinden op www.sportbladknudde.nl rubriek: CANAL*Sofinvaar/fun.
xx*r(. SPORTBLAD KNUDDE het enige waardeloze blad dat onr€gelmatig verschijnt!!!
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