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Gorbatsjov
houdt vast

van leidende
rol partij

°SKOU - Sovjet-leider Michaïl
wil niets weten van een

wijziging van de grond-el van de Sovjetunie. Hij ziet geen
*ele noodzaak om al spoedig te"ten tot een aanpassing van arti-:'6 van de grondwet. Daarin is de
«ende rol van de communistische
"^j vastgelegd.

1 blijkt uit de redevoering die
jort>atsjov zaterdag hield tijdensI '1Plenaire zitting van het Centralei^ité van de partij. De toespraak

' gisteren m ac Sovjet-pers ge-;'Wiceerd. Volgens de Sovjetrussi-
'ue staats- en partijleider zijn deensen die artikel 6 'met spoed' ter
'^"üssie willen stellen, slechts uit

net demoraliseren en verzwak-r de part"-

Douane vangt
700 kilogram

Illegaal vuurwerk
- De douane in Mid-

jïpLimburg heeft afgelopen zater-
jjB VOO kilogram illegaal vuurwerkI beslag genomen.

1 de grens bij Ittervoort werden
bt 43-jarige Utrechter en een 40-ja-
J*® Rotterdammer aangehouden
,(j] 1 respectievelijk 130 en veertig
oj.°vuurwerk in de auto.■dj1.Stramproy werd 's middags een«tiyers.ummer in de kraag gegre-ejnj' hij had dertig kilo vuurwerk bij
|JF"-- De kroon werd zaterdagmid-
'T* rond half vijf gespannen door
jF} 22-jarige man uit De Haag. In
Jj* 1 bestelauto had hij ruim 500 kiloXSaal vuurwerk opgeslagen.■2^e vuurwerk was gekocht in
r^seik. De totale waarde van de infslag genomen spullen bedroegJ*>o gulden.

het weer

"fy^TSELIJK MIST
nVt aag kriJSen w^ te maken
3^an Wo,llenvelden en laag-
p*a| gende bewolking, hieruit*^et t,Cllter geen neers,ag van
°*cm vallen. De middag-
gi^P^atuur wordt circa 4
Sfohrt 1' maar in mistgebieden
ithi~ vriespunt. Er is wei-|hf wind.
(%j^sdag tot en met vrijdag:
$ja Selvallig weer met nu enregen- Middagtempera-
ijLJJj^Plopend tot ongeveer 7

tl-err actuele informatie be-
-3%ü ende het weer in Limburg
*LMI,i u bellen 06-91122346.
VnNDAAG:
!Ha"P: 08.38 onder: 16.28DC«anop: 14.53 onder: 07.29
EJRGENC^op: 08.39 onder: 16.28
WT^nop: 15.44 onder: 08.52v_

Na kritiek op bisschop Gijsen

Van der Valk
aan kant gezet

ROERMOND - Kanunnik Wim
van der Valk van het bisdom
Roermond is door bisschop dr
J.M. Gijsen aan de kant gezet.
Eind van de maand is hij direc-
teur-af van het activiteitencen-
trum van het bisdom, en daarna
blijft hij een jaarzonder functie.
Van der Valk wordt in zrjn func-
tie opgevolgd door drs F. Soete-
rik, die momenteel chef de bu-
reau is van het missiebureau.
Soeterik is geen priester. De ver-
antwoordelijkheid voor de in-
houd van Van der Valks werk-
zaamheden wordt opgesplitst
over vicaris-generaal mgr A. Cas-
termans en vicaris drP. Moonen.

Van der Valk krijgt een jaar de
tijd om zich voor te bereiden op
een nieuwe functie, en die func-
tie zal er niet noodzakelijkerwij-
ze een zijn in het bisdom Roer-

mond. Een hardnekkig gerucht
wil dat Van der Valk zich al ziet
als opvolger van de huidige bis-
schop van Breda, die over twee
jaar 75 wordt.

Enkele weken geleden leverde
kanunnik Van der Valk vrij on-
verwacht openlijk kritiek op het
beleid van bisschop Gijsen in het

bisdom Roermond. Die kritiek
was het begin van de discussie
tussen Van der Valk en de bis-
schop, die uiteindelijk heeft ge-
leid tot het heengaan van de eer-
ste. Zonder de bisschop met
name te noemen, gewaagde Van
der Valk van 'gezag in de Kerk
dat alleen mogelijk is wanneer
de persoon die dat gezag uitoe-

fent niet alleen maar doordrijft
wat hij zejf wil. En: 'De blijde
boodschap is niet gereserveerd
voor een kleine restgroep die
zich in een elite-kerk de beteren
noemt.

In het persbericht wordt gemeld
dat het ontslag tot stand is geko-
men 'in goed overleg' tussen de
bisschop en de kanunnik. Van
der Valk neemt ook zelf ontslag.
Het kapittel van het bisdom
heeft er vrijdagavond zijn fiat
aan gehecht. De bisschop ver-
leent Van der Valk dat 'onder
dankzegging voor het enorme
werk dat hij ten deze in de voor-
bije dertien jaar heeft verricht
ten bate van bisdom en wereld-
kerk.

" Zie ook pagina 5

Dienstbier
Een van de opvallende nieuwko
mers in het kabinet-Calfa is de oud-
journalist Jiri Dienstbier. Hij is be-
noemd tot minister van buitenland-
se zaken. Dienstbier is een van de
oprichters van de mensenrechtbe-
wegingCharta '77 en heeft langduri-
ge gevangenisstraffen voor zijn dis-
sidente activiteiten ondergaan.
De inauguratie van de nieuwe rege-
ring was gisteren meteen de laatste
officiële daad van premier Gustav
Husak. Husak kondigde zaterdag in
een televisietoespraak zijn aftreden

aan, maar moest grondwettelijk nog
een dag aanblijven om de nieuwe
regering te kunnen beëdigen.
De oppositie had het vertrek van
Husak geëist, omdat hij de laatst
overgebleven topfunctionaris was,
die verantwoordelijk wordt gesteld
voor repressie en stagnatie nadat de
Warschau Pactinvasie in 1968 een
eind maakte aan de Praagse Lente
van Alexander Dubcek.

Over twee weken zal het door com-
munisten gedomineerde parlement
een nieuw staatshoofd kiezen. Na-
mens de oppositie, zo werd gisteren
de enthousiaste menigte op het
Wenceslasplein meegedeeld, zal de
onbetwiste leider van het Burgerfo-
rum, de auteur Vaclav Havei, Kandi-
daat worden gesteld.

Van Voorst wil bij
defensie bezuinigen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Staatssecretaris Van
Voorst tot Voorst (CDA) van Defen-
sie wil t;en procent bezuinigen op
nieuwe investeringen en militaire
bestellingen. Hij wil dit doen door
invoering van een optiesysteem. In
plaats van een concrete opdracht,
krijgen bedrijven het exclusieve
recht om te leveren. Dat wordt 'ver-
zilverd', als er later door het minis-
terie tot aanschaf wordt besloten.

Of dit optiesysteem zal worden ge-
bruikt, hangt af van de besprekin-
gen in Wenen tussen NAVO en War-
schaupact over vermindering van
de conventionele bewapening. Het
succes van Wenen zal ook bepalen
of in de toekomst nog rigoureuzer
wordt geschoven op de defensiebe-
groting.

Reden voor de nieuwe aanpak is de
noodzaak tot bezuinigingen en de
huidige internationale ontwikkelin-
gen. In het regeerakkoord staat dat
er op Defensie de komende jaren 1

miljard gulden bezuinigd moet wor-
den.

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst zal de Tweede Kamer spoe-
dig inlichten over het nieuwe aan-
koopsysteem. Dat zal gebeuren als
het eerste project, waarbij het optie-
systeem wordt toegepast, is uitge-
kozen. „Het nieuwe systeem kan op
veel projecten worden toegepast.
Het wordt eerder regel dan uitzon-
dering", aldus Van Voorst tot
Voorst in een vraaggesprek met het
Algemeen Dagblad.

De staatssecretaris verwacht niet
dat er op korte termijn iets veran-
derd aan de plannen voor de aan-
schaf van vijftig nieuwe anti-tank-
helikopters voor de landmacht. Ook
niet door invoering van het optie-
systeem. „Dat project ligt ingewik-
kelder, omdat het te maken heeft
met de behoefte van de NAVO",
alus Van Voorst tot Voorst. Met het
helikopter-project is een bedrag van
2,5 miljard gulden gemoeid.

President Husak stapt op Niet-communisten beheersen regering

Groot feest in Praag
om nieuw kabinet

Van onze correspondent

PRAAG - Tsjechoslowakije heeft sinds gisteren na twee dagen
van harde onderhandelingen, een door niet-communisten be-
heerste regering. Om deze overwinning van de oppositie de-
monstratief te vieren, gingen honderdduizenden gistermiddag
de straat op.

Het is de eerste democratische rege-
ring in 41 jaar. Nog maar tien van de
eenentwintig leden van het nieuwe
kabinet komen uit de rangen van de
communistische partij. Twee van
hen, de radicale economen Koma-
rek en Dlouhy, worden ook ge-
steund door het oppositionele Tsje-
chische Burgerforum en de Slo-
waakse pendant 'Mensen tegen Ge-
weld.
Bovendien stonden twee ministers

van de Volkspartij ook op de kandi-
datenlijst van de oppositie. Dit geeft
de voorstanders van radicale econo-
mische en democratische hervor-
mingen een comfortabele meerder-
heid in het kabinet.
De nieuwe premier, de communist
Marian Calfa, noemde de nieuwere-
gering, de tweede in één week, een
'overgangskibinet'. De twee be-
langrijkste taken zijn het voorberei-
den van vrije verkiezingen en het

doorvoeren van radicale economi-
sche hervormingen, aldus de nieu-
we premier gistermiddag tijdens
zijn eerste persconferentie.

Demonstratie in Sofia
9 Duizenden Bulgaren trotseerden afgelopen weekeinde de
kou om te demonstreren voor vrijeverkiezingen en meer demo-
cratie. Zaterdag vormden demonstranteneen menselijkeketen
rond het Nationaal Parlement in Sofia (foto). Meer dan 50.000
mensen gingen gisteren in de hoofdstad de straat op, waarbij
zij eisten dat de Communistische Partij haar machtsmonopolie
opgeeft en gaat praten met de oppositie. Zij gaven daarmee ge-
volg aan de oproep van 19 onafhankelijkebewegingen. De de-
monstranten eisen dat Artikel 1 uit de Grondwet wordt ge-
schapt, waarin de dominerende rol van de Partij in de rege-
ring is vastgelegd. Dit zou moeten gebeuren tijdens de zitting
van de NationaleAssemblee, aanstaande donderdag.

Geallieerden
bij elkaar

over Berlijn

WEST-BERLIJN - De vier geal-
lieerden uit de Tweede Wereld-
oorlog zullen vandaag in West-
Berlijn een historische bijeen-
komst op ambassadeursniveau
beleggen. Het is voor het eerst
sinds 1971 dat zon gezamenlijke
vergadering wordt gehouden.

De Britse, Franse en Amerikaan-
se ambassadeurs in Bonn zullen
in het gebouw van de Geallieer-
de Controleraad een ontmoeting
hebben met de Sovjet-ambassa-
deur in de DDR. Niet bekend is
waarover zal worden gesproken.
Maar het ligtvoor de hand dat de
ambassadeurs zullen ingaan op
de politieke veranderingen in de

DDR en op de gevolgen van het
verdwijnen van de Muur. Ver-
moedelijk zal er ook worden ge-
praat over de controle op het
luchtverkeer boven de verdeelde
stad.
Na de oorlog werd Berlijn, net als
heel Duitsland, door de vier ze-
gevierende geallieerde mogend-

heden in vier sectoren verdeeld.
Aanvankelijk werkten de geal-
lieerden eendrachtig samen bij
het besturen van de voormalige
hoofdstad van het Derde Rijk.
Maar toen de Sovjetunie in 1948,
tijdens een van de eerste crises
van de Koude Oorlog, een blok-
kade instelde tegen West-Berlijn,
kwam er een einde aan de sa-
menwerking

De westerse geallierden gaan er
nog steeds van uit dat de hele
stad onder controle staat van de
vier geallieerde mogendheden.
Maar Moskou beschouwt Oost-
Berlijn eenvoudigweg als hoofd-
stad van de DDR.

NEDERLAND
LOOT GUNSTIG

ROME - Het Nederlands elftal heeft goed geloot zaterdag in het
Pallazzo dello Sport. Dat is de teneur van dereacties op de chaoti-
sche WK-loting. Met Engeland en lerland treft Nederland oude,
EK-bekenden. Enkel het nationale voetbalelftal van Egypte is voor
bondscoach Thijs Libregts c.s. een onbeschreven blad. De enige
dissonant was het feit dat Oranje de poulewedstrijden op de
bloedhete Italiaanse eilanden Sicilië en Sardinië zal moeten spe-
len.

# Fortuna met slecht spel naar volgende ronde
KNVB-beker pagina 15

# Het weekeinde van Nanniga en Jongbloed
pagina 20

" Bondscoach Thijs Libregts en sectiebestuurslid Rinus Michels
zijn zichtbaar in hun nopjes met de loting.

Stavengooier
veroordeeld

tot tuchtschool
AMSTERDAM - De 17-jarige
jongen, die eind september een
ijzeren staaf gooide naar de
Oostenrijkse doelman tijdens
de Europacupwedstrijd Ajax-
Austria Wien, is veroordeeld tot
vijf maanden tuchtschool.
Daarvan zijn twee maanden
voorwaardelijk. De jongen
krijgt bovendien een proeftijd
van twee jaar.

Eind november werd de jongen
opnieuw aangehouden, nadat
hij zich niet had gehouden aan
de voorwaarden die waren ver-
bonden aan het opheffen van
zijn voorlopige hechtenis. Eén
van de voorwaarden was dat hij
80 uur aan dienstverlening
moest doen. Ook mocht hij
geen wedstrijden van Ajax be-
zoeken en was het hem verbo-
den zich in de buurt van het
Ajax-stadion te vertonen.

Door het incident is Ajax door
de tuchtcommissie van de
UEFA uitgesloten van een jaar
Europees voetbal. Op een aan-
bod van de jongenom bij wijze
van boetedoening klusjes in het
Ajax-stadion te doen werd inoktober door het bestuur van
de voetbalvereniging afwijzend
gereageerd.

j> ♦ Zie verder poging 3

Organisatie
op zoek naar
alternatieven
voor celstraf

-dat kan ik zelf'wel!...

(ADVERTENTIE)

Elke dag

en u staat
weermidden
in dewereld

[■j"kwrd"tomp~tekr«itl |

■ Naam:
| Adres
|Postcode:
]M Plaats:
I i Telefoon(i.v.m. ** kontrole bezorging)

* Giro/banknr.:
«Na de twee weten gratis wil*

* O een kwartaal- f 73 80 'I abonnement
Ël Deen maand- f24 60 |

abonnement 'I I stuur mij c>j

* n «en machtiging t b v.
1 Somatische betaling - |

*D een acceptgirokaart |
1 Deze bon in een open enveloppe |

1f&r postzegel) zenden aan
■«Limburgs Dagblad

* antwoordnummer 46,

P 6400VB Heerlen.

OF BEL GRATIS 06-0229911

LIMBURGS DAGBLAD
MAAKT UW

DAG KOMPLEET.



kunst/videospoor

Weinig belangstelling voor Componisten Dagen

Veel Limburgse muziek
blijkt terecht vergeten

door josfrusch
HEERLEN - Niet de vraag naar het Hoe, maar die naar het
Wat stond - in eerste instantie althans - centraal tijdens de
Limburgse Componisten Dagen, die afgelopen weekeinde
in de Heerlense Stadsschouwburg gehouden werden. Een
festival van een kleine twintig uur 'non stop' muziek op
verschillende lokaties, een staalkaartvan vijf eeuwen toon-
kunst in Limburg, ongeacht belang en kwaliteit. Een zin-
vol initiatiefen een interessant gegeven, waarmee de orga-
nisatie - Omroep Limburg en de Heerlense Stadsschouw-
burg - de grootste hiaten in onze kennis van ons toch zo
dierbaar (?) muzikaal erfgoed heeft willen opvullen.

Dat voor dit soort evenementen
de belangstellenden niet in lange
rijen voor het loket staan, was
van te voren te voorspellen. Dat
er echter nauwelijks interesse
bleek te bestaan vanuit de gele-
derenvan de Limburgse muziek-
wereld voor dit in wezen zeer ge-
varieerde driedaagse program-
ma, toont weer eens overduide-
lijk aan, dat het in onze provincie
bedroevend is gesteld met de be-
langstelling voor muziek. Ten-
minste als er geen platgetreden
paden worden bewandeld of -

toch al zeer bescheiden nationale
aandeeltot WO II een heel onder-
geschikte rol gespeeld. Tenmin-
ste, als de Componisten Dagen
een representatief beeld hebben
gegeven van deLimburgse toon-
kunst door de eeuwen heen. En
dat mag je, alleen al gezien de
veelheid en gevarieerdheid van
het aanbod, gevoeglijk aanne-
men. Zeker ook vanwege de 'na-
tuurlijke selectie', die door de
uitvoerders al bij voorbaat werd
doorgevoerd.

zoals in het geval van de blaas-
muziek - de sensatie van winnen
en verliezen niet nadrukkelijk
aanwezig is. Zo bleven de Lim-
burgse Componisten Dagen over
het algemeen bijzonder sfeer-
loos. Een omstandigheid waar-
aan het handjevol componisten,
organisatoren, genodigden, re-
censenten en uitvoerenden ook
niets kon verhelpen.

Natuurlijk is het goed je te blij-
ven realiseren, dat de opgedane
luisterindrukken slechts genera-
liserende opmerkingen mogelijk
maken. Want ik kan mij moeilijk
voorstellen dat het hele oeuvre
van Carl Smulders zo van een
slaafs epigonisme getuigt als zijn
Tweede Pianoconcert - zijn door
Ingrid Kapelle uitgevoerde lie-
deren lieten in ieder geval een
veel originelere Smulders horen.
Of dat Joseph Hollman alleen
maar vaudeville-achtige ge-
bruiksmuziek geschreven heeft a
la zijn Celloconcert nr. 2. Of dat
de muziek van Henri Tijssen
eigenlijk alleen geschikt is voor
een koffieconcert in Roermond.
En stel dat van Niël alleen het
zeer tonale jeugdwerk Humores-
que voor strijkorkest zou zijn ge-
programmeerd; er zou dan een
volstrekt verkeerd beeld van
deze componist zijn gegeven.
Voorzichtigheid is derhalve ge-
boden en alleen een grondige
wetenschappelijke studie maakt

Daarmee is niet gezegd, dat de
Limburgse Componisten Dagen
zijn geflopt; integendeel. Hoewel
je over de opzet van het evene-
ment kunt redetwisten - het ge-
heel (het festival dus) was in dit
geval niet meer dan de som der
delen (de afzonderlijke concer-
ten) - zijn wij erdoor in ieder ge-
val een stuk wijzer geworden.
Wat werd vermoed werd bewaar-
heid: veel muziek van Limburg-
se komaf is niet voor niets in de
vergetelheid geraakt. Of anders
gezegd: Limburg heeft in het in
groter Europees verband gezien

een gefundeerde stellingname
mogelijk. Maar de eerste indruk-
ken, hoe onvolledig ook, zijn
vaak de beste. Het ligt dan ook
volstrekt niet voor de hand, dat
spektakulaire, nu niet uitgevoer-
de composities, bepaalde com-
ponisten in een geheel ander
dachlicht zullen plaatsen. Jam-
mer trouwens, dat de noodzake-
lijk informatie over de uitgevoer-
de werken volledig ontbrak. Die
had een waarde-oordeel aanzien-
lijk betrouwbaarder gemaakt.
Toch wel eens gemiste kans,
vind ik persoonlijk.

Het is zonder meer verheugend
te kunnen constateren, dat de
huidige generatie een aantal
componisten heeft voortge-
bracht, die op nationaal niveau
bepaald geen slecht figuur slaan.
In één adem dient hier de naam
te \vorden genoemd van de man,
van wie na de Tweede Wereld-
oorlog een enorme stimulerende
werking is uitgegaan op het Lim-
burgse muziekleven, ook in com-
positorische zin: Matty Niël.
Zonder zijn inbreng zouden uit-
stekende composities als die van
Henri Delnooz of John Slangen
(mensen die hem volgden) of die
van Jean Lambrechts (iemand
die op hem reageerde) wellicht
niet mogelijk zijn geweest. Wat
afgelopen dagen in Heerlen dui-
delijk werd, is dat het werk van
Niël een internationale plaats
verdient naast de werken van de
grote componisten van de Twee-
de Weense School. Vele van zijn
composities bezitten dezelfde in-
trinsieke kracht en rijpheid als
die van zijn leermeester Webern
bijvoorbeeld, maar alleen als ze
volledig doorgrond worden door
degene, die ze herschept, wordt
dit duidelijk. Bij de uitvoeringen
van Peter Soeters (als integer
pianosolist), Maja Schermerhom
(als gedreven vocaliste) en Arno
Dicteren (als begenadigd bege-
leider) ben ik daarvan in ieder
geval overtuigd geraakt.

Daar blijkt ook uit, dat de bete-
kenis van het Hoe zeker niet zo
onbelangrijk is als tot nu toe

lijkt. Een waardeoordeel over het
Tweede Strijkkwartet van Ge-
rard Sars kan onmogelijk wor-
den gemaakt, wanneer het wordt
'afgeraffeld' als door het Sharon
Quartet. En als trompettist Gui-
do Segers en het LSO onder lei-
ding van Helmut Imig het trom-
petconcert van JeanLambrechts
niet zo zorgvuldig hadden aange-
pakt, dan zou dit razend moeilij-
ke, maar uitermate boeiende
werk zeker niet zon grote indruk
hebben gemaakt. En dat on-
danks de vele schoonheids-
foutjes, die er bij deze première
nog aan de uitvoering kleefden.
Ook in vele andere gevallen
bleek duidelijk, dat de uitvoeren-
den zich bewust waren van de
verantwoordelijkheden, die zij
ten opzichte van hedendaagse
muziek hebben. Het kan niet an-
ders of er is in vele gevallen een
intensieve samenwerking van
enerzijds de componisten ander-
zijds de uitvoerder aan voorafge-
gaan. Misschien is dat wel de
meerwaarde, die een festival als
dit te bieden heeft. ■

Naast de reeds gememoreerde
Henri Delnooz (zijn koorwerken
Zwei Bilder von Auschwitz en
Elis behoren tot het beste wat er
door een Limburgse componist
ooit op papier werd gezet) en
John Slangen (vooral in zijn poë-
zie-verklankingen bereikt hij een
opmerkelijke diepgang en inten-
siteit) onderscheidden zich nog
enkele hedendaagse componis-
ten in positieve zin: Margriet Eh-
len bijvoorbeeld, die in haar lie-
deren een heel persoonlijke
vorm van de 'Neue Sachlichkeit'
weet te bereiken. En Gerard
Franck, die enkele zeer boeiende
liederen en koorwerken op zijn
naam heeft staan. Of Frank Ha-
bets, die in zijn Savia weliswaar
diverse keren in herhaling valt,
maar desondanks blijkt geeft
van een originele aanpak en een
gevoel voor sfeer er kleuren. Op-
vallend ook de grote dramatiek
en sfeerschildering in de Rilke-
cyclus van André Stolwijk en de
compositie Finale van Gerard
Sars, die naast Hardy Mertens'
nieuwe compositie 'Fear and
Fury' daarmee een belangrijk
nieuw werk voor blaasorkest ge-
schreven heeft.

Hoewel de Limburgse Compo-
nisten Dagen hun beperkingen
kenden en bij een eventueel ver-
volg zeker nagedacht dient te
worden over de opzet - mis-
schien is een thematische bena-
dering dan te prefereren - heb-
ben ze een aardig beeld gegeven
van de Limburgse toonkunst in
heden en verleden. Niet meer en
niet minder. Voor één van de or-
ganisatoren - Omroep Limburg -
vormen ze in ieder geval een uit-
stekend uitgangspunt voor wat
zou kunnen uitgroeien tot een
volledige documentatie van de
Limburgse muziek. En het drie-
daagse festival heeft bovendien
terecht al die Limburgse ensem-
bles en solisten in het voetlicht
geplaatst, die sinds jaar en dag
het Limburgs muziekleven be-
palen. Ook dat is een goede zaak.

Jammer, dat zij allen niet dieres-
pons hebben gekregen, die om-
wille van hun inzet en inbreng
verdiend was geweest. Maar laat
hen het citaat uit het lied 'Straat-
muzikanten' van de Klimmense
componist Godfried JozefDortu
(1884-1972) een troost zijn: 'Alle
muzikanten komen in de he-
mel... tenminste als er geen
plaats meer is in de hel.'" Het Limburgs Slagwerk Ensemble, aangevuld met koperblazers en pianisten tijdens de

uitvoering van Savia van Frank Habets Foto: frans rade.

MAANDAG
Z/w: MEET JOHN DOE (1941 - VS)

14.45-16.50 uur-125 min- Nederland 1
Cary Cooper, de man die door een krant
wordt ingehuurd voor een publiciteits-
stunt. De krant maakt een symbool van
hem, het geld stroomt binnen. Niemand
weet echter dat, het geld bedoeld voor
minderbedeelden, in de zakken van de
krantenmagnaat verdwijnt.

SQUIRM (1976-VS)

22.25 - 24.00 uur - 95 min - Veronique
In een vissersdorpje woedt een hevig
noodweer. De volgende dag verdwijnt
van een vrachtwagen een hele lading
wormen. Vanaf dat moment wordt het
dorp in de ban gehouden door wormen
die in grote hoeveelheden opduiken.

WAITING FOR THE MOON (1987 - VS)

23.00 - 00.25 uur - 85 min - Duitsland 1
Alice B. Toklas deelt al geruime tijd het
leven van de Amerikaanse Gertrude
Stem. Hij heeft in Parijs een kring van
kunstenaars om zich heen verzameld
en staat in hoog literair aanzien bij ve-
len...

DINSDAG
LA TIGRE DEI SETTE MARI (1962 - IT)
11.30- 13.00 uur - 90 min - Duitsland 2

Avonturenfilm met Anthony Steel, Gian-
na Maria Canale, Grazia Maria Spina en
anderen.

REPO MAN (1984 - VS)

22.25 - 24.00 uur - 95 min - Veronique
Otto, een opgeschoten jongen uit Los
Angeles, wordt de protégé van Bud.
Bvd steelt 'legaal' niet afbetaalde auto's
en brengt ze vervolgens terug bij een in-
cassobureau. Otto daagt zijn leermees-
ter uit de wagen van een gestoorde
atoomgeleerde terug te halen.

WOENSDAG
JAILHOUSE ROCK (1957 - VS)
11.03 - 12.40 uur - 97 min - Duitsland 1
en 2

Deze film, een combinatie van musical
en avontuur speelt zich af in een gevan-
genis. Elvis Presley zit opgesloten voor
moordslag. Hij spreekt en zingt voor zijn
celgenotep. Naast de gevangenisstraf
wordt hij nog eens extra gekweld, als
zijn haar wordt afgeschoren door de ba-
jeskapper.

Z/w: PRIVATE BUCKAROO (1942 - VS)

16.00- 17.20 uur - 80 min - Nederland 2
Een minimusical rond de Anrew Sisters.

ON THE VERGE OF TEARS (1987 - FR)

20.25- 22.00 uur - 95 min - Veronique
Mary heeft, na de dood van haar man
moeite met het hoofd boven water te
houden. Ze geeft echter niet op en gaat
het oudste beroep ter wereld uitoefe-
nen. De autoriteiten zien dit als aanlei-
ding om haar kinderen bij haar weg te
halen.

MEIN LEBEN ALS HUND (1985 - ZWE-
DEN)

22.40-00.20 uur - 100 min -Duitsland 2
De twaalf-jarige Ingemar groeit op on-
der moeilijke omstandigheden, bij zijn
ernstig zieke moeder. Als zij sterft wordt
de levenslustige en fantasievolle jongen
opgevangen bij familie op het platte-
land.

DONDERDAG
WAR ZONE (1987 - VS)

22.25- 00.10 uur - 105 min - Veronique
Televisie-verslaggever Don Stevens ris-
keert dagelijkszijn leven om de rest van
de wereld op de hoogte te houden van
de situatie in het door oorlog geteisterde
Beiroet. Hij loopt daarbij in een hinder-
laag.

VRIJDAG
Z/w: ONE, TWO, THREE (1961 - VS)

14.15- 16.00 uur - 105 min -Duitsland 2
Komedie, met James Cagney, Arlene
Francis, Horst Buchholz en anderen.

Z/w: AUS DEM TAGEBUCH EINES
FRAUENARTZES (1959 - D)
20.15- 21.35 uur - 80 min - Duitsland 1

Chef-arts Dr. Brückner raakt in grote
problemen als een patiënte hem vanuit
versmade liefde ervan beschuldigt haar
geweld te hebben aangedaan. Hij krijgt
echter hulpvan een advocate, wier zus-
ter hij het leven redde.

THE JERK(I979-VS)

20.25 - 22.00 uur - 95 min - Veronique
De gadopteerde zoon van een zwarte
seizoensarbeider gaat liftend het land
door. Hij gaat werken bij een benzine-
pomp en laat daar een onuitwisbare in-
druk achter op de klanten.

ZATERDAG
Z/w: THREE GODFATHERS (1948 - VS)

15.30- 17.15 uur - 105 min - BRT 1
Drie overvallers ontfermen zich over
een baby die zij in de prairie vinden...

SKATE(1987-CAN)

19.46- 21.30 uur -104 min- Nederland 1
Lori is een vijftienjarige schaatster van
absolute wereldklasse. Haar trainer
zweept haar op tot het uiterste en Lori
krijgt een inzinking. De kansen zijn ech-
ter nog niet bekeken...

recept
Stifado, net
even anders
Benodigdheden voor 4 personen:
500-600 g magere runderlappen, olijf-
olie, bloem, laurierblad, 5 dl gezeefde
tomaten, 3 dl rode wijn, provencaal-
se kruiden.
Breng wijn en gezeefde tomaten sa-
men aan de kook. Voeg er 1 tl pro-
vencaalse kruiden en laurierblad aan

toe. Laat enkele minuten doorkoken.
Dep vlees droog met keukenpapier
en snijd het in vingerbrede repen.
Vermeng IV2 el bloem met zout en
peper. Doe dit in plastic zak en voeg
er het vlees aan toe. Schud zolang
totdat vlees aan alle kanten met dun
laagje bloem bedekt is. Verhit 4 el
olijfolie en bak daarin het vlees licht-
bruin. Schenk er het warme wijn-
mengsel bij. Temper warmtebron en
leg deksel op de pan. Laat het geheel

2 tot 2V2 uur zachtjes stoven. Schep
inhoud van tijd tot tijd om. Verwij-
der het laurierblad en breng op
smaak met zout, peper en eventueel
nog wat provencaalse kruiden en
wat suiker.
TIP: Dit stoofgrecht is te 'verrijken'
door 10-12 minuten voor einde stoof-
tijd 150-200 g schoongemaakte
champignons toe te voegen. Overi-
gens kunnen de runderlappen ook
goed vervangen worden door paar-
delappen.

hub meijer

THEO GEGEN DEN REST DER WELT
(1980 -D)
20.20- 22.05 uur - 105 min - BRT 1

De vrachtwagenchauffeur Theo Gram-
berg is erg vermoeid na een lange reis
aan het stuur van zijn zware vrachtwa-
gen. Tijdens een korte 'stop' wordt de
truck gestolen. Het wordt een wanhopig
zoeken, dwars door Europa.

THE DRIVER(I97B-VS)

23.15- 00.45 uur - 90 min - Duitsland 2
Ryan O'Neal speelt de rol van een man,
die door veel gangsters graag wordt be-
loond. Hij bestuurt op voortreffelijke wij-
ze de vluchtauto. Bij de jongste coup
gaat echter het een en ander mis...

WORKING GIRLS (1986 - VS)

23.30- 01.10 uur - 100 min- Nederland 1
Bij het huiskamerbordeel van de keihar-
de 'madam' Lucy werken studentes, en
alleenstaande moeders. Kortom vrou-
wen die geld nodig hebben, maar dat in
feite niet willen weten. En dat levert nog
wel eens problemen 0p...

Z/w: TOUCH OF EVIL (1958 - VS)

23.50- 01.25 uur - 95 min - Duitsland 1
De voorzitter van de Panamerikaanse
drugscommissie was met zijn vrouw tij-
dens hun huwelijksreis getuige van een
springstofaanslag. Hij bekijkt met wan-
trouwen, hoe politie-kapitein Quinlan
het onderzoek leidt...

videospool
Maandag 11 december tot en met
zondag 17 december

GOTCHA (1985-VS)
21.25 - 23.00 uur - 95 min - NederlJ i

Gotcha is een onschuldig spellet
een Amerikaanse campus. Stut* l
trachten elkaar met inktpistolen te
deren. Een spelletje dat werkelij
wordt als Jonathan en zijn kamerg'
Manolo een vakantietrip naar \
gaan maken...

THE COLOR OF MONEY (1986 - VS
23.35 -01.30 uur - 115 min - Duitsll

Eddie Felson, eens een ster o|»
poolbiljart, ontdekt in zijn bar een I.
getalenteerde jonge speler. Hij fl
de jongen onder zijn hoede, mfy
snel ontstaan er spanningen...

ZONDAG
AN AUSTRALIAN IN ROME (1978 -
20.25 - 22.00 uur - 95 min - Veroni

Jill, een mooi Australisch meisje
naar Rome en wordt daar verliö
P.G. Bij een ongeluk raakt P.G. 1
gewond en Jill verblijft zolang in d<
bij zijn familie. Daar leert zij Gian M
P.G.'s broer kennen die op het
staat priester te worden...

DAS ERBE VON BJÖRNDAL (19
OOSTENRIJK)

21.05 - 22.35 uur - 90 min - DuitsU»
OpBjörndal is de rust teruggekeert
de doodvan zijn vader heeft Dag t*,
drijf op zich genomen, samen möH
vrouw Adelheid. Met de buren h«i,
zij goed contact, totdat Dag de eGunvor in dienst neemt.

Z/w: DAS SIEBENTE SIEGEL (1987
ZWE)
23.35 - 01.10 uur - 95 min - Duitsw

Zweedse film van Ingmar BergmaJ
Max von Sydow, Gunnar Björnstraif
Bengt Ekerot.

LUDWIG THOMAS LAUSBUBENGE-
SCHICHTEN(1964-D)

15.45- 17.25 uur - 100 min -Duitsland 1
Komedie met Hansi Kraus, Kathe Braun
en anderen

Oplossing van zaterd
ONDERSTEBOVEN

I A L - E
SPELD-PROPORT
P-N-E-T-P-T-Wj
0-AANKOMEN-HE
E-A-K-E-N-L-B
D-ROBE-BEMERK
O A-B-R-E--
PASSABEL-BRAS
E-T-R-D-K-S-E
RAAM-TRIESTER
A-L-T-O-N-U-V
TANKWAGEN-KRI
I-E-E I C1
E-TOEKOMSTBEEI

UND EWIG SINGEN DIE WALDER(1959 -OOSTENRIJK)

20.15-21.50 uur-95 min - Duitsland 2
De oude boer Dag houdt van zijn strijd-
lustige zoon Tore en veracht de bed-

achtzame jonge Dag. Als Tore of ]
dag de dochter van de buurman i
digt, sterft hij in een tweegevech ;
oude Dag kan dit niet verwerken.. ':

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 rondhout tot verlenging; 8 eet-
gerei; 9 verbrandingsrest; 11 snel drogend
mengsel; 12 voorzetsel; 13 karakter; 15 gedu-
rende korte tijd; 17 voertuig zonder wielen; 18
onvriendelijk; 19 ten bedrage van; 20 titel
(afk.); 21 breuk in een vestingmuur; 23 sa-
mengesteldbloemige plant; 25 Italiaanse
munt; 26 lang smal stuk; 27 rund; 28 rivier in
Engeland; 30 rechten inbegrepen (afk); 31
mannetjeskat; 33 variëteit van adelaar.

Verticaal: 1 met gas gevulde holte; *schoon, hoewel; 3 ganzevoetig plant*
slacht; 4 soort schop; 5 signaal; 6 oude'
temaat; 7 scheidingslijn; 10 loon; 12 5
hond; 14 exploitant van schepen; 16 W
wijdmazige sluier; 21 fijn gezift meel; 22
in Frankrijk; 23 gil; 24 verspieder; 29 Ky
produkt; 31 walkant; 32 muzieknoot.
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MOSKOU kwestie van de posi-
tie van de communistische partij in
de Sovjetunie zal naar verwacht
dezeweek eenrol gaan spelen op de
morgen beginnende zitting 'van het
Congres van Afgevaardigden. Tal-
rijke afgevaardigden willen artikel 6
dan aan de orde stellen.

Leiders willen ook snel ontwikkelingsbank voor Oost-Europa

EG-top erkent recht
Duitsers op eenheid

isfTRAATSBURG - De regeringsleiders van de Europese Ge-meenschap zijn het afgelopen weekeinde in Straatsburg eens
J teworden over een verklaring waarin zij, voor de eerste maal,
jeggen dat hetDuitse volk door vrije zelfbeschikking zijn een-

kan hervinden.

laf't recht op zelfbeschikking wordt
afhter beperkt door de nog immer
afstaande rechten van de vier grote
Jj°gendheden, de Verenigde Sta--11, de Sovjetunie, Frankrijk enjFoot-Brittannië. In de EG-verkla-ng wordt namelijk ook gezegd dat

$ *l proces van het hervinden van de
g 'ftheid vreedzaam en democra-
r Sch moet verlopen, „met eerbiedi-ng van akkoorden en verdragen",
"f1 op basis van alle beginselen dieE" de slotakte van Helsinki zijn ver-
R rrK^mier Lubbers zei dat de Duitse
, f'egatie had bevestigd dat met 'het,üitse volk' niet wordt gedoeld op
' olen en Russen van Duitse origine.

richten. Ook Oosteuropese landen
zullen deelnemen in het kapitaal
van deze 'Bank van Europa', zo
blijkt uit de slotverklaring van de
top die zaterdag in Straatsburg is
besloten.

'f* regeringsleiders van de EG-lan-
"Fi hebben verder in beginsel be-l '°ten zo snel mogelijk een ontwik-
Z voor Oost-Europa op te

De nieuwe bank krijgt tot taak in-
vesteringen in Midden- en Oost-
Europa te bevorderen, de overgang
naar een meer marktgerichte econo-
mie te vergemakkelijken, en de no-
dige structurele aanpassingen te
versnellen. In de verklaring wordt
niet gesproken over de criteria
waaraan Oosteuropese landen die
voor leningen in aanmerking willen
komen, moeten voldoen. Maar de
afgelopen dagen is overduidelijk ge-
bleken, dat slechts landen die eco-
nomische en politieke hervormin-
gen doorvoeren - in de eerste plaats
Polen en Hongarije - kredieten zul-
len kunnen opnemen.

De EG-landen vinden tenslotte dat-
gene wat de nieuwe Zuidafrikaanse
president, F.W. de Klerk, sinds zijn
aantreden heeft gedaan 'nog ontoe-
reikend' gezien 'de immense taak
die het afbreken van de apartheid
is.
Het pakket van zogenaamde 'posi-
tieve maatregelen' - steun aan zwar-
te vakbonden, enz. - zal worden uit-
gebreid door het verstrekken van
meer studiebeurzen aan zwarten.
Over uitbreiding van de 'negatieve
maatregelen' - een boycot van ijzer,
staal en gouden munten, een be-
perkte olieboycot, geen militaire sa-
menwerking en geen nieuwe lenin-
gen -wordt niet gesproken. Veeleer
wordt gesuggereerd dat deze maat-
regelen kunnen worden verlicht.

Nog overleg
verplichte

examenvakken
FftECHT - Staatssecretaris Walla-j|(Onderwijs) wil niet zonder meer, tra examenvakken in het MAVO,l^Vo en VWO verplicht stellen.

ten aanzienvan het vak wis-Jjlde kent hij een sterke aarzeling.
*rst zou de verhouding tussen de
frPlichte, de veranderlijke en de
'Je leerstoffen moeten worden

ptgesteld.allage sprak zaterdag op de jaar-
nadering van het Nederlands Ge-

nschap van Leraren (NGL) intrecht. Daarbij kwam ook de voor-belde vakkenpakketmaatregel
jpzijn voorgangster ter sprake.
3nJaar-Maas wilde het pakket met** vak uitbreiken en Nederlands,cc vreemde talen en wiskunde
/Plicht stellen. Het voorstel stuit-
" °P veel verzet van de onderwijs-
Sanisaties, omdat de scholen geentra geld voor de uitbreiding zou-
)n krijgen.
w staatssecretaris zei dat er eerstUvoord moet komen op de vraag.. 'ke leerstoffen voor alle leerlin-Jl^verplicht moet zijn. Welk vak of

Il 0jken zij met het oog op hun ver-Sopleiding in het pakket moeten
(wiemen en wat als vrije leerstof
i Worden beschouwd.
.j kwestie van de verplichte en

examenvakken zal
liet de TweedeKamer en de on-J^ijsorganisaties bespreken. HijJ die zaken per 1 augustus 1990

')ta n ëeregekl. In geval er extra
jjtr arïienvakken verplicht worden
I volgens Wallage de scholen

Inschrijving
op aandelen

NMB Postbank
groot succes
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG- De inschrijving op de
26 miljoen aandelen NMB-Post-
bank Groep is een groot succes ge-
worden. De belangstelling van zo-
welbinnen- en buitenlandse institu-
tionele beleggers als Nederlandse
particulieren was zo groot, dat de in-
schrijving royaal (2,5 keer) werd
overtekend. Een aandeel kost 46,50.
Bij de toewijzingwordt een aanzien-
lijke korting op de inschrijving toe-
gepast. Van de beschikbare aande-
len wordt zestig procent geplaatst in
Nederland, België en Luxemburg.
Een groot deel gaat naar Engeland
en de Verenigde Staten.
Particuliere beleggers die niet meer
dan 50 aandelen NMB-Postbank
Groep hebben gevraagd, krijgen
deze ook. Is de vraag groter, dan gel-
den de regels van de bank, die de
opdracht heeft gegeven. In de prak-
tijk zullen deze beleggers niet veel
meer dan 50 aandelen krijgen. Dat
vertelde NMB-bestuurslid Soete-
kouw voor de Avro-radio.
Toch lijken de kleine beleggers be-
ter aan hun trekken te komen, dan
bij de emissie van Daf en DSM dit
jaar. Toen werden hun wensen maar
ten dele gehonoreerd.

Litouwen
Het parlement van de republiek Li-
touwen besloot afgelopen donder-
dag artikel 6 uit haar grondwet te
schrappen en een meerpartijensys-
teem toe te staan. Een andere Balti-
sche Sovjet-republiek, Estland, zal
naar verwacht nog deze maand het-
zelfde doen.

Gorbatsjov ziet deze ontwikkeling
met lede ogen aan. Hij had de Litou-
wers gewaarschuwd dat hun beslis-
sing grote schade zou kunnen toe-
brengen aan de Sovjetunie. Ten
overstaan van het Centraal Comité
keerde hij zich zaterdag met name
tegen de plannen van de Litouwse
communistische partij om een zelf-
standige partijorganisatie .te vor-
men, dieonafhankelijk opereert van
de communistische partij van de

Sovjetunie (CPSU). „Ongelukkiger-
wijs beseft niet iedereen de moge-
lijk destructieve gevolgen van een
federalisering van de CPSU".

Toch zal Moskou niet zijn toevlucht
nemen tot geweld om te proberen
de controle van de centrale commu-
nistische partij over Litouwen en
andere republieken in stand te hou-
den. Dat verklaarde gisteren Sovjet-
minister van buitenlandse zaken

Edoeard Sjevardnadze in een inter-
view met een Amerikaans TV-sta-
tion.
In de straten van Moskou werd gis-
teren door enige duizenden mensen
gedemonstreerd voor het schrap-
pen van artikel 6. De betoging was
georganiseerd ter gelegenheid van
de Internationale Dag van de Rech-
ten van de Mens. De demonstratie,
waarvoor toestemming was ver-
leend, verliep zonder incidenten.

Dat was niet het geval met een ma-
nifestatie op het Poesjkin-plein, die
was georganiseerd door de opposi-
tiegroepering Democratische Unie.
Bij schermutseling met de oproer-
politie viel een gewonde. Circa tien
mensen werden opgepakt voor ver-
hoor.

binnen/buitenland

Overleg zaak
Stinissen

alweer vast

:WINSUM - De nog maar pas begonnen nieu-
IWe onderhandelingen tussen Gerard Stinis-
sen en het verpleeghuis Het Wiedenbroek in
Haaksbergen, waar zijn vrouw Ineke al vijf'
tien jaar in coma ligt, zijn alweervastgelopen.
Eerder deze week leek het er even op dat Het
Wiedenbroek bereid was hem tegemoet te
komen aan zijn wens dat er een eind komt
aan het leven van zijn vrouw. Maar zaterdag
zei Gerard Stinissen: „Ik vertik het om er nog
Verder mcc door te gaan." Hij gaathet verzor-
gingscontract opzeggen.

Stinissen hoopt daarna op korte termijn zijn
vrouw via een ander verpleeghuis naar zijn
eigen huis te kunnen brengen, waar huisart-
sen voor verdere begeleiding tot haar overlij-
den zullen zorgen. Probleem is nog het vin-
den van een plaats in een ander verpleeghuis
omdat overal wachtlijsten zijn. „En ik wil

niet dat iemand op een wachtlijst zakt omdat
ik zo verschrikkelijk belangrijk ben", zegt
Stinissen. Daarom wacht hij de ontwikkelin-
gen maar weer even af.

Donderdag heeft Stinissen in Het Wieden-
broek nog een gesprek gehad met onder an-
deren directeur Nij Bijvank, „maar dat ver-

liep heel moeizaam". Volgens Stinjssen wil-
de de directeur nergens op ingaan.
Van het bestuur of de directie van het Wie-
denbroek verwacht Stinissen nu niets meer.
„Ze zeggen al jarenlang dat ze wel willen,
maar ze komen steeds met nieuwe voorwaar-
den en vage antwoorden."

Directeur Nij Bijvank betreurt de verklaring
van Stinissen ten zeerste. In een telefoonge-
sprek had hij eerder aan Stinissen meege-
deeld dat het bestuur van het verpleeghuis
komende woensdag een beslissing zou ne-
men over de zaak van Ineke Stinissen en dat
hij deze zaak met vertrouwen tegemoet kon
zien.
Vrijdagavond heeft Stinissen evenwel in een
telefoongesprek aan Nij Bijvank laten weten
dat hij eiste dat er vandaag een beslissing zou
worden genomen.

'Partij moet vertrouwen volk herwinnen '

Gysi nieuwe leider
communisten DDR
OOST-BERLIJN - In de DDR heeft
de communistische partij zaterdag
op een buitengewoon congres de
hervormingsgezinde Gregor Gysi
gekozen als haar nieuwe leider.
Gysi kreeg 95 procent van de stem-
men en volgt aldus Egon Krenz op,
die vorige week aftrad. In verschei-
dene Oostduitse steden is gisteren
gedemonstreerd voor hervormin-
gen. Bij demonstraties bleek de
scepsis over de vraag of de commu-
nistische partij in staat is daar lei-
ding aan te geven.

De 41-jarige Gysi was de enige kan-
didaatvoor het ambt van partijvoor-
zitter, dat voortaan de functie van
secretaris-generaal vervangt. Als
advocaat heeft hij vaak de verdedi-
ging van dissidenten op zich geno-
men.
De SED koos tevens een nieuw par-
tijbestuur van honderd man, dat het
Politburo en het Centraal Comité
moet vervangen.

Het partijcongres zal volgend week-
einde een tweede zitting houden.
Dan zal de partij vergaderen over
een nieuwe naam, nieuwe statuten
en een nieuw programma. De 2.753

beëindigden zaterdagochtend hun
marathonvergadering van 16 uur.

Na zijn verkiezing kondigde Gysi
aan dat hij en zijn partijleden „voor
élke stem zullen vechten" voor de
parlementsverkiezingen van 6 mei
volgend jaar. „De partij zit midden
in een leerproces, waarbij we zeer
overtuigende argumenten moeten
aandragen om het vertrouwen van
het volk te winnen", zei hij voor een
samengedromde menigte journalis-
ten en fotografen.

Begroeting na vredesakkoord

" Twee Filippijnse rebellenleiders, kolonel
Aurelio (geheel rechts) en kolonel Fusillero,
begroeten generaal Palma (links) van het
regeringsleger, nadat zaterdag de bezetting
van de vliegbasis Mactan door derebellen is
beëindigd. De circa 400 muiters bereikten
een vredespact met onderhandelaars van
de regering. De opstandelingen waren be-
reid hun politieke eisen te laten vallen, mits

zij onder het commando van hun eigen een-
heden worden geplaatst en het beleg eervol
konden beëindigen. In het vredesakkoord
wordt dan ook niet gesproken van 'overga-
ve', maar van 'beëindiging van de crisis.
De basis was het laatste bolwerk van rebel-
lerende militairen na het aflopen van de
couppoging donderdag tegen president Co-
razon Aquino.

Verleden
Het buitengewone partijcongres
nam tevens een rapport aan dat als
basis voor verdere discussies zal
moeten dienen op de eerstvolgende
sessie aanstaande weekeinde. De
opstellers willen dat de partij breekt
met haar stalinistische verleden, en
zeggen bereid te zijn met de Bonds-
republiek te spreken over 'confede-
rale structuren' voor Oost- en West-
Duitsland.
Dit idee was voorgesteld door de
Westduitse bondskanselier Helmut
Kohl als een aanzet tot een Duitse
federatie. Een fusie van de twee sta-
ten wordt echter in het SED-rapport
vooralsnog afgewezen. „Een soeve-
reine en socialistische DDR is een
voorwaarde voor stabiliteit in Euro-
pa."
Voorts verontschuldigt de partij
zich voor de fouten van de vroegere
partijleiding.

Nobelprijs
Dalai Lama

"In de Noorse hoofdstad
Oslo ontving deDalai Lama
gisteren de Nobelprijs voor
de Vrede 1989. De Chinese
pers heeft de uitreiking van
de Nobelprijs aan de geeste-
lijke en politieke leider van
de Tibetanen scherp bekriti-
seerd, maar kondigde giste-
ren een economisch hulp-
plan voor Tibet aan ter
waarde van 700 miljoen
gulden. Volgens de Chine-
zen behoort Tibet reeds 700
jaar bij China. De Tibe-
taanse leiderkrijgt de prijs
omdat hij zich heeft ingezet
voor vreedzame politieke
verandering in zijn land.
De Dalai Lama moest na
een mislukte opstand tegen
de Chinese overheersers in
1959 het land verlaten. Bij
de aanvaarding van de
prijs zei de Dalai Lama dat
hij de prijs in ontvangst
nam namens alle onder-
drukten in de wereld en zij
die strijden voor vrede.

VS en China
wensen betere
betrekkingen

PEKING - De Verenigde Staten en
China willen de dialoog hervatten
en hun betrekkingen, die sinds in
1979 diplomatieke relaties werden
aangeknoopt nooit zo slecht zijn ge-
weest, verbeteren. Dit is het afgelo-
pen weekeinde gebleken tijdens het
verrassende bezoek van Brent
Scowcroft, de persoonlijke gezant
van president George Bush, aan Pe-
king. Het onverwachte bezoek heeft
tal van verontwaardigde reacties
opgeleverd in het Congres.

Scowcroft kreeg een warm onthaal
van China's sterke man, Deng Xiao-
ping, die het bezoek van groot be-
lang noemdevoor het herstel van de
beschadigde betrekkingen.
In juni besloot Washington de con-
tacten op hoog niveau met Peking
stop te zetten, als reactie op de bloe-
dige manier waarop het leger de de-
monstraties voor meer democratie
neersloeg op 4 juni. Het militaire op-
treden kostte aan een groot aantal
mensen het leven en werd gevolgd
door repressieve maatregelen in het
hele land.
De VS maakten ook een einde aan
de militaire samenwerking met Chi-
na en de kredieten aan het bewind
in Peking werden stopgezet. De
Volksrepubliek heeft de VS er van
zijn kant sindsdien herhaaldelijk
van beschuldigd de oppositie te
hebben gesteund opdat zij de heer-
schappij van de Communistische
Partij zou ondermijnen.
Het officiële doel van het 'routine-
bezoek' van Scowcroft was de Chi-
nese leiders op de hoogte te stellen
van de Sovjet-Amerikaanse top van
ruim een week geleden op Malta.

Verkiezingen
Hongarije
in maart

BOEDAPEST - Waarschijnlijk op
18 maart worden in Hongarije de
eerste vrije parlementsverkiezingen
sinds 1947 gehouden. Premier
Miklós Nemeth is gisteren akkoord
gegaan met deze door de oppositie
voorgestelde datum.
In een toespraak tot vertegenwoor-
digers van oppositiebewegingen,
vakbonden en parlementscommis-
sies waarmee hij sinds vrijdag heeft
overlegd, riep de premier het parle-
ment er toe op het economischever-
soberingsprogrammavan zijn rege-
ring goed te keuren. De volksverte-
genwoordiging komt op 18 decem-
ber in vergadering bijeen.

Oppositie in
Z-Afrika stelt
harde eisen

JOHANNESBURG - De circa 5.000
afgevaardigden naar de grootste an-
ti-apartheidsconferentie in Zuid-
Afrika sinds 1955 hebben gisteren
verklaard dat de hervormingen van
president F.W. deKlerk niet ver ge-
noeg gaan. Van onderhandelingen
met de regering kan pas sprake zijn
als de apartheid volledig is afge-
schaft.
Aan de tweedaagse 'Conferentie
voor een Democratische Toekomst'
namen meer dan 2.000 organisaties
deel. Onder deze in politiek opzicht
soms zeer uiteenlopende bewegin-
gen bevonden zich vakbonden, jon-
gerenorganisaties en kerkelijke
groeperingen. Doel van de confe-
rentie was om met voorbijgaan aan
alle ideologische verschillen een ge-
meenschappelijke strategie uit te
werken voor de onderhandelingen
met de blanke minderheid.

punt
uit

Schengen
Nederland krijgt steeds meer
problemen met de buurlanden
over de ondertekening van het
Schengen-akkoord. Dat moet
komende vrijdag gebeuren,
maar ons land heeft nogal wat
problemen met de asielclausu-
le. België en Luxemburg stel-
len dat Nederland de eigen pro-
blemen met het akkoord op de
anderen probeert af te wente-
len.

Intifada
Israëlische militairen hebben
zaterdag twee Palestijnse be-
woners van het dorp Bani Naim
op de westelijke Jordaanoever
doodgeschoten. De schietpartij
deed zich voor tijdens een beto-
ging ter gelegenheid van de
tweede verjaardag van het uit-
roepen van de Intifada, de Pa-
lestijnse opstand.

Specialisten
Het vijf-partijenoverleg over de
inkomens van de specialistenis
geslaagd. Dat heeft oud-minis-
ter Van Aardenne, die sinds be-
gin dit jaar de gesprekken leidt
tussen de drie organisaties van
verzekeraars, de Landelijke
Specialisten Vereniging en de
Nationale Ziekenhuisraad, za-
terdag meegedeeld. De in juli in
een voorlopig akkoord ge-
maakte afspraken zijn nu vol-
gens Van Aardenne vastgelegd
in een raamovereenkomst en
een groot aantal onderliggende
overeenkomsten.

Aanslagen
De Haagse politie krijgt tijdelij-
ke uitbreiding in verband met
de recente bomaanslagen op
Spaanse doelen. Minister Van
den Broek van buitenlandseza-
ken heeft van zijn Spaanse col-
lega Fernandez Ordonez overi-
gen geen verwijten of klachten
gekregen over de bewakingvan
de ambtswoning van de Spaan-
se ambassadeur in Den Haag.
Deze week werd die woning
door een aanslag getroffen. De
politiepost voor de Spaanse
ambassade was dinsdagmid-
dag, een dag voor de aanslag,
onbemand. Het vermoeden be-
staat dat de Baskische ETA
voor de aanslagen verantwoor-
delijk is.

Misbruikt
Ook de vader van de ex-direc-
teur van de Heldringstichtin-
gen in Zetten, de 59-jarige J. F.
uit Übbergen, zou meisjes uit
de instellingen voor moeilijk
opvoedbare kinderen sexueel
misbruikt hebben. Dat zou zijn
gebeurd vóór 1973, toen de man
als predikant en directeur aan
de Heldringstichtingen verbon-
den was. Het Jongeren Advies
Centrum (JAC)/AID heeft dat
in Nijmegen bekend gemaakt.

Opstanden
Bij opstanden in verscheidene
Poolse gevangenissen zijn in
totaal zeven gedetineerden om
het leven gekomen. De revolte
van de gevangenen was gister-
avond vrijwel beëindigd. Som-
migen van de omgekomen ge-
vangenen lijken het slachtoffer
te zijn geworden van wraakac-
ties van de opstandelingen.
Gisteren lagen nog 18 gewon-
den in het ziekenhuis. In de ge-
vangenis van Slupsk deden
zich de ernstigste ongeregeld-
heden voor. De opstand richtte
zich tegen het besluit van het
parlement om recidivisten (ge-
vangenen die meerdere misda-
den op hun geweten hebben)
van een nieuwe amnestie uit te
sluiten.

Salvador
De Salvadoraanse president Al- ]
fredo Cristiani heeft de linkse
opstandelingen in zijn land za-
terdag hernieuwde vredesbe-
sprekingen aangeboden als zrj
bereid zijn hun aanvallen te
stoppen waarbij burgers gevaar
lopen. Het Salvadoraanse par-
lement heeft inmiddels de
noodtoestand in het land met
dertig dagen verlengd.

Chili
Nu het einde van de dictatuur
van Pinochet in zicht komt,
heeft de Europese Gemeen-
schap zich bereid verklaard een
samenwerkingsakkoord met
Chili te sluiten.

Ethiopië
De Europese Gemeenschap wil
de hongerende bevolking van
Noord-Ethiopië te hulp komen.
Door de strijd in Eritrea en Ti-
gray worden miljoenen door de
hongerdood bedreigd.

Overleden
In de Zuidfranse badplaats An-
tibes is de Franse schilder van
Duitse afkomst Hans Hartung
overleden. Hij is 85 jaar gewor-
den. Hartung wordt be-
schouwd als een van de grond-
leggers van de abstracte schil-
derkunst.

T arVoor extra geld moeten krijgen.
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Moskou tekent
volgende week

akkoord met EG

STRAATSBURG - De Sovjetrussische.
minister van buitenlandse zaken,
Edoeard Sjevardnadze, komt op 19 de-
cember naar Brussel voor de onderteke-
ning van een handels- en samenwer-
kingsakkoord met de EG.

Het akkoord biedt de Sovjetunie een gro-
tere toegang tot de EG-markt voor indu-
striële produkten. De EG en de Sovjet-
unie zullen voorts nauwer gaan samen-
werken, onder meer op economisch, fi-
nancieel en wetenschappelijk gebied.
Het akkoord heeft een looptijd van tien
jaar.

Volgens gezaghebbende Nederlandse
bronnen zal de Bondsrepubliek even-
eens op 19 december een plan op tafel
leggen voor grootscheepse hulp aan de
Sovjetunie.

Met het hulpprogamma zouden miljar-
den guldens zijn gemoeid. De Westduit-
sers vrezen dat het proces van politieke
hervorming in Oost-Europa zal stagne-
ren als Gorbatsjov dekomende winter in
de problemen raakt door een schaarste
aan levenmiddelen en andere eerste le-
vensbehoeften.

De woordvoerder van de Commissie zei
zaterdag te betwijfelen of de Sovjetunie
als politieke grootmacht haar hand zal
willen ophouden voor hulp uit het Wes-
ten. Hij wees erop dat Gorbatsjov afgelo-
pen zomer nog heeft gevraagd in de toe-
komst betrokken te worden bij het jaar-
lijkse topoverleg van de grote industrie-
landen.

Commissievoorzitter Delors zou er tij-
dens de EG-top in Straatsburg wel op
hebben gewezen dat Tsjechoslowakije
en de DDR binnenkort om steun kunnen
vragen. Naar verluidt zou hij hebben ge-
zegd dat er dan honderd miljoen ecu (1
ecu <r 2,34 gulden) extra op tafel moetko-
men. De EG heeft voor volgend jaar al
300 miljoen ecu uitgetrokken voor hulp
aan Polen en Hongarije.

Gorbatsjov
achter DDR

MOSKOU - Sovjet-leider Michail Gor-
batsjov heeft opnieuw gewaarschuwdte-
gen westerse inmenging in de binnen-
landse aangelegenheden van de DDR.
Tegelijkertijd beklemtoonde hij dat
iedere poging om nu al een eind te ma-
ken aan het bestaan van twee Duitse sta-
ten 'een gevaar inhoudt voor de stabili-
teit in Europa'.
Op een plenaire zitting van het Centraal
Comité verklaarde Gorbatsjov dat Mos-
kou 'zijn bondgenoot' de DDR niet in de
steek zal laten. „Wij willen duidelijk stel-
len dat we erop zullen toezien dat de
DDR geen schade wordt berokkend".

In de Bondsrepubliek verklaarde de
voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de
Bondsdag, Alfred Dregger, dat Moskou
een verenigd Duitsland zal aanvaarden
dat tot het Westen behoort. De Sovjet-
unie heeft erkend dat samenwerking met
de westerse landen voor haar belangrij-

ker is dan de instandhouding van een
systeem van satellietlanden die haar
slechts 'lasten en ergernis' bezorgd heb-
ben, aldus een van de kopstukken van de
rechtervleugel in de partij van kanselier
Kohl.
De Amerikaanse minister van buiten-
landse zaken James Baker zei dit week-
einde bezorgd te zijn over de jongste ge-
beurtenissen in de DDR, diezijns inziens
'tot instabiliteit kunnen leiden'. De mi-
nister wees erop dat de VS zeer duidelijk
hebben gemaakt dat zij niet voornemens
zijn eenzijdig voordeel te trekken uit de
ontwikkelingen in Oost-Europa.

Provincie
Limburg
r
mededeling Verordening grondwaterbescherming I
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werp-beschikkingen naar aanleidingvan /
deze aanvragen om ontheffing. ,
Voornemen. j

Gedeputeerde Staten zijn voornemens aari'
1. De Maatschap Steinbusch, Eindstraat 30"*

St. Geertruid - onder voorschriften - ont- 'heffing te verlenen voor de bouw van een
mestkelder annex ligboxenstalbij haar t>B
drijf aldaar (Bs 56691).

2. J. Houben, Ingberdorpstraat 24te lngberH
onder voorschriften - ontheffing te verle' i
nen voor het bouwen van een woonhuis;
met bedrijfsgebouwen aan de ReutjesW* \
in TerblijUßs 55938). Si

3. De heer Ropers, Postbus 593, 6022 AN »
Maastricht - onder voorschriften - onthe''
flno, te verlenen voor de bouw van een h'
voor de opslag van kermisattracties en j
stratemakersbenodigdhedenaan deKo>',
terweg in de Beatrixhaven te Maastricht
(Bs 55426). ,

4. J. Otten, Beuningerstraat7teSusteren' j
onder voorschriften - ontheffing te veris-
nen voor hetbouwen van een mestopsW.
ruimte metligboxenstalaan de Beuning6
straat 7 in Susteren (Bs 56169).

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en »'

dererelevante stukken liggen ter inzageva? ,
12december 1989 a. ten provinciehuize (br
bliotheek) tijdens de werkuren; b. ten ge-
meentehuize van Margraten (ad 1 en 2), ,(
Maastricht (ad 3) en Susteren (ad 4)tijdens "werkuren en daarbuiten op de aldaar gebru
kelijke plaats en tijd, tot het einde van de te'
mijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag-

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 13januari 1990schriftelijk worden
ingediendbij Gedeputeerde Staten, Postb 11
5700,6202 MAMaastricht. Degene die
daarom telefonisch verzoekt (043-897632)
kan tot 6 januari1990mondelingbezwaren1
brengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maaktkan verzoeken v<

persoonlijke gegevens niet bekend te mak6
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t IDankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens

zijn leven heeft gegeven, hebben wij, geheel onver-
wacht, afscheid moeten nemen van mijn lieve man.
vader, schoonvader, onze dierbare broer, zwager,

T Ti~l""irvi «-> v-» "Do/-\oXlGlXliclll .L dGS
, . .ec tgenoo van

Ernestine Kisters
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Geleen: E.J. Paes-Kisters
Maastricht: Ernie Druyts-Paes

Jan Druyts
Familie Paes
Familie Kisters

6165 SE Geleen, 9 december 1989
Leeuwerikstraat-7
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 13 december as. om 11.00 uur in de
dekenalekerk van St.-Augustinus te Geleen, waar-

ZFS^ÏÏïïZ^.PlaatSVmden °P

Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 12 december as. om 19.00 uur in voor-
noemde dekenale kerk.
.-, , , ~.c , . , „ " j„ i „iGelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Geleen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen'__________________________________

————"""——————————————————————"~—~""

|
Na een leven dat werd getekend door goedheid,op-
rechtheid, eerlijkheid eneenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 73 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Jozef Janssen
echtgenoot van

T —, , ïiiJ_6ïï.cl CjrOCISCn.3IK
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kaalheide: M.H. Janssen-Godschalk
Kaalheide: Ennie Engel-Janssen

jack Engei
Kaalheide: Tinnie Crutzen-Janssen

Jung Crutzen
Kaalheide: Peter Janssen

Betty janssen-sporck
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen_ ... .Familie Janssen
Familie Godschalk

cavp n«» v i j oj u inor>6466 BM Kerkrade 8 december 1989
Kasperenstraat 102
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 13 december as. om 13.15 uur in de
parochiekerk van de H. Jozefte Kerksade-Kaalhei-
de, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, «Imstenrader-
weg 10
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 12 december om 19.00 uur in voor-
noemüe parocnieKerK.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, Chevremont, gelegen
op het terrein van deLückerheidekliniek, dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen'

—————————————————"■~—~————mm■■—————■
—————————————————————~~■"~■■"^————"l

Laat C7u;e lendenen omgord zijn
en de kaarsen brandende.

Lukas 12:35
Het heeft de Here behaagd om op zaterdag 9 de-
cember 1989

Antje
Qp __OSter-jT_OOlker

weduwe van
i . _, -rjr ,

tot Zich te nemen, in een ouderdom van 94 jaar.
Onze lieve mamma en oma heeft in vrede haar tij-
delijke leven voor het eeuwige verwisseld.

Warmond: fam. Pijl-de Koster
Southorth (Eng): fam. Wright-de Koster

IJmuiden: fam. Wijker-de Koster
Brunssum: fam. deKoster-Faber
Brunssum: fam. Faber-de Koster

Klh!nki!nde"if" Zn
acnterkieinkinaeren

-9 december 1989
Bejaardencentrum De Kruisberg
Corr.adres: Horizonstraat 11, 6446 SB Brunssum
De dienst van afscheid zal worden gehouden op
woensdag 13 december 1989 om 11.00uur in het ge-
bouw van de Gemeente Gods, Maanstraat 13 te
Brunssum.
De teraardebestelling zal aansluitend plaatsvinden
op de algemene begraafplaats Akerstraat te Heer-
len.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

I f
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ojis geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met'droefheid kennis dat heden
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 73 jaar,
onze dierbare moeder, schoonmoeder, oma, over-
grootmoeder, schoonzus, tante en nicht

Fina Coenen
weduwe van

R m
Landgraaf: Santé en Annie

Graziella en Jos

' Bianca en Frans, Ricardo
Heerlen: Leonardo en Elly

Angelo en Monica
Angelica en Rob, Amanda

Hoensbroek- LuSo In BetsTHoensbroek. Luciano en Betsy

Pasealle
Heerlen: Truus en Robbie

Familie Mion
6"

Heerlen, 10 december 1989
Bejaardencentrum Ter Eyck
Corr.adres: 6372 BE Landgraaf, Briandstraat 4& 'De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 13 december om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Cornelius te Heerlerheide, waarna
om H-30 uur de crematieplechtigheidzal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
gelegenheid tot afscheid nemen maandag en dins-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zen den, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen

i j.

Toch nog vrij plotseling, overleed, op 59-jarige leef-
tijd, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
in het ziekenhuis te Roermond, mijn dierbare man,
onze zorgzame vader en schoonvader, lieve opa,
broer, zwager, oom en neef

Jan Orta
echtgenoot van

—■" . , . —t- iChnstien Vinken
wij g h tbidden.j & ■De bedroefde familie:. ..*»*—.,Stevensweert: Chnstien Orta-vinken

Stevensweert: Peter Orta_. orta-Smeets
Maria-Hoop: Jack Orta

Thea Orta-Schoenmakers
Maasbracht: Henk Orta

Truus Orta-Hintzen
Mandy "Familie Orta
Familie Vinken

610? Ay stevensweert) 10 deCember 1989
Nieuwendijk 7
De plechtlge eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden donderdag 14 decem-
Der om nQO uur in de parochiekerk van de H. Ste-
fanus te Stevensweert
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur
Woensdag 13 december om 19.00uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Geiegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium huize St.-An-

tonius, Gasthuisstraat 3 te Echt.
Mochten wij, gezien de omstandigheden, iemand
zijn vergeten te berichten, wilt u dan deze adver-
tentie als kennisgeving aannemen.———————————————————————————————i

Enige en algemene kennisgeving

f
et 's onze droeve plicht u in kennis te stellen dat

heden, geheel onverwacht, van ons is heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van
77 jaar, mijn goedebroer, zwager, onze oom en neef

cl an XJ.U. Oe> L öCniJfIICLT
In dankbare herinnering:

Sittard: Anneke Tummers-Schmidt
Hubert Tummers
en al zlJn neven en nichten

9 december 1989
Corr.adres: Misboekstraat 15, 6131 CX Sittard
De Plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 13 december as. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van St.-Petrus (grote kerk) te Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.30 uur in het crematorium Neder-
maas- Vouershof 1 te Geleën.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van dinsdag 12 decem-
ber as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

- IHand in hand zijn wij gegaan,
% tot aan de drempel.

Moe gestreden, maar omringd dooronze liefde,
ben jemoedig en rustig heengegaan.

Na een lange periode van hoop en vrees, hebben wij op 8 december af-
scheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze vader, zoon, schoon-
vader, broer, zwager, oom en neef

Pieter Jozef (Piet)
Janssen

echtgenoot van

Anna Katharina Schafer
Hij overleed in de leeftijd van 57 jaar.

Eygelshoven: A. Janssen-Schafer
Heerlen: Simon en Karin

Lexmond: Louk en Diana
Familie Janssen
Familie Schafer

6471 CL Eygelshoven, 8 december 1989
Veldhofstraat 134
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 13 decem-
ber as. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Johannes de Doper te Eygels-
hoven, waarna aansluitend crematie in het crematorium te Heerlen.
Samenkomst in voornoemde kerk. Er is geen condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is gezorgd.
Dinsdag 12 december zal de overledene bijzonder worden herdacht tij-
dens de avondwake om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30 uur.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, gelieve dan deze
aankondiging als zodanig te beschouwen.

_
————————————————————————————————-———————-———-»

f
Bedroefd delen wij u mede dat is overleden, mijn lieve man, onze lieve va-
der, schoonvader en opa

Servatius Joseph Marie
Pfennings \
13 maart 1914 - 8 december 1989 1

echtgenootvan _ }

Betsy Pfennings-Hafkamp
Zijn intense zorg voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, zijn recht-
vaardigheidsgevoel en godsvertrouwen zullen altijd in ons voortleven.

Sittard: B.A.M.G. Pfennings-Hafkamp
Sittard: J.M.A. Pfennings

L.F.M. Pfennings-Barbou van Roosteren
Yves, Edo

St.-Michielsgestel: G.A.M.E. Pfennings ■
M.-Th.J.G. Pfennings-Zinken
Jéröme, Ignas, Madeleine

Amstenrade: W.J.M. Pfennings
C.A.M. Rozeman (a/
Nadine, Anouk

Lanaken (B.): R.G.E. Pfennings ure
O.M.F.M. Pfenniiigs-Lieben "■ Z
Daniëlle, Olivia elr

Oosterhout: P.G.B, van Bergen-Pfennings
H.M.B, van Bergen
Lotte, Lise, Jeanne

Sittard: M.P.M. Pfennings °0l
J.C.H. Pfennings-Marx e ri
Eef, René

8 december 1989 *""Vijverweg 9, 6133 AN Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op woensdag 13 december as. om 11.00 uur in de parochiekerk van Chr.
Koning te Leyenbroek-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van dinsdag 12 december as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen. ». j

* .Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze oud-collega en oud-directeur

Piet Janssen
Zijn jarenlange inzet als onderwijzer en directeur
van de basisscholen in Eygelshoven blijven wij in
herinnering houden.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe om dit verlies te dragen.

Directies, teams en
schoolbestuur van de
Stichting Katholiek Onderwijs
Eygelshoven

t
Als een boom heeft hij over ons gestaan,
en al waren zijn wortels moeilijk te door-
gronden,
hij heeft altijd zijn best gedaan.
Een nijver mens heeft rust bij God gevonden.

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat hij in ons leven bracht, berichten wij u
datmijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Karl Johannes (Hans)
Stadier
echtgenoot van

Frieda Nitsche
nate zijn voorzien van de h.h. sacramenten, is over-
leden.
Hij werd 76 jaar.

Heerlen: F. Stadler-Nitsche
Eindhoven: Jan Stadier

Monique, Helen
Heerlen: Wies en Jo Evers-Stadier

Arthur, Erik
Eemnes: Guus en José Stadler-Lem-

mens
Budel-Schoot: Patrick, Sandra

Ruud enKarin Stadier-Metten
Blerick: Davy, Vincent

Fred en Truus Stadler-Guns
Minke, Sanne

6419 AA Heerlen, 8 december 1989
Douvenrade 21
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 13 december om 14.00 uur in de
parochiekerk St.-Franciscus van Assisië te Heer-
len-Laanderstraat, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats aan de Aker-
straat te Heerlen, ingang Groene Boord.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Er zal voor de dierbareoverledeneworden gebeden
in de avondmis van dinsdag 12 december om 18.30
uur in de kapel van huize Douvenrade in Heerlen.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Gras broekerweg 20, alwaar be-
zoek is maandagen dinsdag van 18.00tol 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen zij voor ons
betekende, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, in de leeftijd van 89 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

Anna van Hoorn
weduwe van

Joseph Mures
Marianne en Hub
René en Bertie
Albert en Mara
Harrie en Martha
Matthieu en Mia
klein- en achterkleinkinderen
Familie Mures

Voerendaal, 9 december 1989
Wachtendonkstraat 75
Corr.adres: Kerkplein 67a, 6367 EP Voerendaal
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op dinsdag 12 december as. om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te
Voerendaal.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Maandag om 19.00 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 11 de-
cember van 18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium
van de begrafenis- en crematievereniging Voeren-
daal,Kerkplein 43, aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Zoals hij leefde, is hij gestorven;
in alle eenvoud.

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat hij in ons leven bracht, berichten wij u
dat op 7 december geheel onverwacht van ons is
heengegaan

Leo Dovermann
echtgenoot van

Clair Wienen
Hij was 71 jaar.

Kerkrade: C. Dovermann-Wienen
Kerkrade: Ineke en Sam Magno-Dovermann

Leilani, Christian, Inyaki
Enschede: Wim Dovermann

Saila
6463 ES Kerkrade, Kloosterbosstraat 80
Op uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de
crematieplechtigheid, op zaterdag 9 december 1989
te Heerlen, in naaste familiekring plaatsgevonden.

I %
I to

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor o^s
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, to ti
nog onverwacht, van ons is heengegaan, onze zo! "lc
zame vader, schoonvader, groot- en overgrootiNn
der, broer, zwager, oom en neef

Jan Willem Mertensfo
weduwnaar van (

Gertrud Schlebach
DHij overleed na een kortstondige ziekte, op de lej

tijd van 85 jaar, gesterkt door het h. sacrament du
zieken. 'il

Heerlen: Henk Laurs ntToos Knibbeler j**
Sittard: Jeanny van Leusden-Laurs Z1

Geert van Leusden
Ortenberg (Dld.): Theo Laurs "^MargreteLaurs-Bürkle <Ü

Heerlen: Louis Mertens 61'
Joke Mertens-Rockx - ']

Heerlen: Resi van Zadelhoff-Mertens Js)
Frits van Zadelhoff br
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Mertens r
Familie Schlebach
Familie Laurs R

9 december 1989 je
Bejaardencentrum ter Eyck, Heerlerheide '':
Corr.adres: Navolaan 34, 6414 HG Heerlen . ld
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden < a
donderdag 14 december 1989om 11.00uurindep^€
rochiekerk Christus Koning te Heerlen, Nieu'^
Einde, waarna begrafenis op de alg. begraafplaa c
aan de Akerstraat te Heerlen (ingang Groeft
Boord). *|
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.^
uur achter in de kerk.
Avondmis op woensdag 13 december as. om 19." j
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium V3-,
het Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheidf
afscheid nemen aldaar, dagelijksvan 17.30 tot 19.'

\
Voor vervoer naar en van het kerkhof is gezorgd »
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochte
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig 'beschouwen.

m£2
Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibnutstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-4 38475. Steenhouwerij pB&Vi
" MOONEN WANDERS B.V. f ATI

Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek j/T'Twl
Telefoon 045-227700 >(/’/ \Y i
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kat ze leren
voor één tientje

per maand!

OVERLOCKMACHINES
Wij konden beslag leggen op een grote partij

overlockmachines, geheel compleet en fabrieksnieuw,
met lichte lakschade, model 1989. Volledige garantie.

Ook bijzonder geschikt voor: naaisters,
naaischolen en kleermakers.

Adviesverkoopprijs f 1198.-

-nu f* 498--per stuk
Geschikt voor het gelijktijdig afsnijden en afwerken

van stofkanten alsmede voor overlocknaden op
allerlei soorten stof zoals: kleding, gordijnen,

lakens enz.

LOMEX B.V.
NAAIMACHINE IMPORT

Groot/kleinhandel-import
Eigen servicedienst door geheel Nederland.

Ook voor particulieren.
Tel.: 04160-33679

ma. t/m vr.: 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.



Kasteel in
Hasselt

afgebrand
Van onze correspondent

Is£SSELT - Zaterdag is het kasteel] r̂ Boosten' in Hasselt uitgebrand.
van de Belgisch Lim-

«■gse hoofdstad moest de korpsen
1 Genk en Bilzen te hulp roepen.
totaal kwamen 15 brandweerwa-

o^s ter plaatse. De schade loopt in
to tientallen miljoenen Belgische
loipes. In het kasteel was een ac-
jtwntantskantoor ondergebracht.

InkrimpingRijkspolitie
Centrale dienst
en verkeersdienst
moeten inleveren

- De 51 formatieplaat-

" die de Rijkspolitie in Limburg
f 1 januari 1991 moet inleverenWen worden gezocht bij de centra-diensten en bij de verkeersgroep.
pivankelijk was het de bedoeling
f 'landgroepen' (de lokale politie
C 8) met evenzovele plaatsen in te"fripen.

* centrale diensten en de ver-
moeten zelf voor 1 mei
aangeven welke plaat-

je precies moeten vervallen. Wel
jeenproject van start gaanmet def'imalisering van het werk van de'dgroepen. Omdat er op diverse
"Stsen vacatures zijn bij de

gaan deze expe-

'"tenten voorlopig alleen van start(de groepen Vaals, Gulpen/Wit-
P>. Eijsden/Margraten, Gennep enfrgen van de Rijkspolitie.

Neiding tot de koerswijziging
P deregeringsplannen met de po-re, de visie van de districtsleiding
f de tijdsdruk waaronder moet
Pden gewerkt.

vieille Montagne
onderdeel van
Generale Mij

-^ÊRLEN - Het moederbedrijf
J de Maastrichtse Zinkwit, het'gische bedrijf Vieille Montagne,
ttrdt opgenomen in een nieuwe
1-ferro onderneming van de Ge-
tale Maatschappij van België. De
/^Producent Vieille Montagne
Sl samen met enkele andere be-

de nieuwe onderneming
,ec-Union Miniere (AUM) vor-i"*' 1- AUM wordt voor 87,5 procent
£endom van de Generale. De fusie
J^t met terugwerkende kracht inr 30 september.

"'e'Ue Montagne heeft dit jaar te-
.''geefs geprobeerd alle gewone

(_delen Zinkwit te kopen via een
a^hbaar bod van ’ 4100 per ge-
,-j°n aandeel. HetBelgische bedrijf

'ihi vouedië eigenaar worden om. JJ* in Zinkwit te investeren en
ook om de beursnotering

ijj! Zinkwit terug te draaien. Zin-
L.! l staat genoteerd op het niet-of-
'éle deel van de Amsterdamse ef-

Ltenbeurs. De overnamepoging
slukte omdat een groep aandeel-

het bod te laag vond. Om-
Jj Vieille Montagnealle preferente
Joelen van Zinkwit heeft en bo-

N^Hien 83 procent van de gewone
elen, beschikt het Belgische

v|cern toch nog over 92 procent
[g het uitstaande kapitaal. Waar-
;< r̂ de kans blijft dat alsnog pogin-
v* Worden ondernomen Zinkwit

de beurs te halen.

Uitreiking in volle Slatenzaal
Koolhaas ontvangt

Erensprijs met
ironische glimlach

door Pieter Defesche
In de luisterrijke ambiance vanhet Provinciehuis - in de tot de
laatste plaats met genodigden
bezette Statenzaal - werd zater-dag voor de tweede maal de pro-
vinciale Frans Erensprijs uitge-
reikt. De toekenning geschiedtom de drie jaar. De eerste laure-
aat was Kees Fens.

De tweedeFrans Erensprijs ging
naar Anton Koolhaas, het meestbekend als de schrijver van die-renverhalen - 'er kan geen mus
van het daknaar beneden kijken,
of de lezers van Koolhaas weten
wat er ih hem omgaat' - op voor-
dracht van een jury, die door de
eerste laureaat werd voorgeze-
ten, en waarin verder zitting had-
den: Geert van Beek, Prof. Wim
Bronswaer, Cyrille Offermans en
dr Harry Prick.

Het lijkt een merkwaardig toeval
dat ook Anton Koolhaas na de
toekenning van de Frans Erens-
prijs geëerd werd met een natio-
nale prijs - de Huygensprijs: hij
zal in de loop van deze week an-
dermaal de ceremonies van een
prijsuitreiking ondergaan.

De ceremonies in de Statenzaal,

afgewisseld met welluidende
muziek voor twee fluiten, waren
gedeeltelijk ook ter ere van
Frans Erens, naar wie bij de her-
denking van zijn vijftigste sterf-
dag in 1985 de Limburgse lette-
ren-prijs werd genoemd.
Dr Harry Prick nam dat deel van
het feestprogramma voor zijn re-
kening, onder meer met de vast-
stelling dat de in 1985 voorgeno-
men her-uitgave van Erens' 'Her-
inneringen aan vervlogen jaren',
ter voorziening in een destijds
met treurnis gevoeld gemis, met
enige vertraging thans in de
boekhandel lag als derde, door
hem verbeterde een aangevulde
druk, opvallend in de etalages
door het omslag, waarop Erens
figureert zoals hij door zijn
vriend Isaac Israels werd gepor-
tretteerd: met hoge hoed.

De aandacht voor Erens werd
nog vastgehouden door een
drukker van naam in Nuth, die
een heruitgave van 'Dansen en
Rhytmen' met inbegrip van 'Pro-
zagedichten' en een beschou-
wing daarover van Lodewijk van
Deyssel, alles andermaal be-
zorgd door dr. Prick, ten doop
hield.
Uit het oeuvre van Koolhaas

het lag geëtaleerd in vitrines in
heelzijn omvang van bijna dertig
boeken, dierenverhalen en ro-
mans, geïllustreerd of niet, soms
wat antiek, maar meest nieuw
ogend, in de ontvangstzaal - viel
geen citaat te beluisteren, anders
dan in het juryrapport dat door
Kees Fens werd voorgelezen.
Het beschrijft de thans 77-jarige
schrijver, die zijn laudatio met
een stille ietwat ironische glim-
lach zat te beluisteren, in hoofd-
zaak als schepper van de dieren-
verhalen waarmee hij, naast zijn
andere werk, 'in de naoorlogse
Nederlandse literatuur een heel
eigen en belangrijke plaats in-
neemt. Een plaats waarvan het
belang naar het oordeel van de
jury 'te weinig algemeen is ge-
zien, wellicht niet vreemd in een

literatuur waarin het verbeel-
dingrijke en fantastische altijd
wat in de schaduw blijft.
De jury heeft zichzelfvoorgehou-
den dat de toekenning van de
prijs aan Koolhaas niet meer dan
'een voorzichtige streling' bete-
kent in de zin van detitel van een
van Koolhaas verhalen: 'Vergeet
niet de leeuwen te aaien. Dichter
bij de auteur komen leek niet
raadzaam: er zou een klauw kun-
nen uitslaan. Koolhaas' journa-
listieke werk en de toneelrecen-
sies gaven aanleiding tot zulke
beduchtheid.

De Commissaris derKoningin dr
J.Kremers kon in een toespraak,
die qua stijl en inhoudelijkheid
het juryrapport nabijkwam, vast-
stellen dat de laureaat, een gebo-

ren Utrechter 'niet van innige
banden met het Limburgse ver-
stoken is. Hij verbleef al vanaf
de jaren veertig regelmatig op
het kasteel Oost te Eysden. Hij
schreef daar en observeerde de
natuur: 'een Limburgs chauvi-
nist kan zich vleien met de ge-
dachte dat de taal van menig dier
in de Limburgse natuur door
Koolhaas in het Nederlands is
vertaald. Bij de anecdotes die de
overigens diepgravende be-
schouwing illustreerden, bevond
zich het verhaal van Koolhaas'
eerste aandacht voor dieren, op-
gedaan in een pover Rotterdams
pension tijdens het werk voor de
Nieuwe Rotterdamse Courant in
de dertiger jaren: de muizen lie-
pen daarover de typemachine.

Van wel gelijke vindingrijkheid
als het juryrapport was de slot-
zin: „Alhoewel ik moet beken-
nen geen gehele stukken uit Uw
boeken uit mijn hoofd te kunnen
voordragen, is mij de lijfspreuk
van de mus Mia uit de verhalen-
bundel 'Gekke Witte' bijgeble-
ven die op u als laureaat- gezien
Uw geesteskinderen - bijzonder
van toepassing is: 'Wie goed
broedt goed ontmoet."
Voor een Limburgs accent zorg-
de het Mannenkoor van Land-
graaf, een gemeente die zich met
Frans Erens verbonden weet,
met een muzikale hulde.
In zijn dankwoord, in de trant
van een geboren verteller, haalde
Koolhaas het primaat van de
muizen onderuit met een be-
schrijving van zijn confrontatie
met een schaap-in-doodsnood,
toen hij elf jaar was. Het verhaal- 'hoe het afloopt weet ik nog
niet' maakt deel uit van het werk
dat Koolhaas onderhanden
heeft, in de benijdenswaardige
vitaliteit 'die zijn eigen barre
stoffelijkheid ontstijgt.

" Dr J. Kremers en Anton Koolhaas na de uitreiking van
deFrans Erensprijs. Foto widdershoven

Buitenlands
hi-tech bedrijf
naar Limburg

HEERLEN - Het Liof en het
Commissariaat voor Buitenland-
se Investeringen in Nederland
(CBIN) van het ministerie van
Economische Zaken zijn er op-
nieuwin geslaagd een nieuw bui-
tenlands produktiebedrijf naar
Nederland te halen. Met de vesti-
ging is een investering van onge-
veer ’25 miljoen gemoeid. In
eerste instantie is er voor onge-
veer 40 mensen werk.

Volgens een woordvoerder van
het Liof gaat het dit keer om een
technologisch hoogwaardig be-
drijf, „het meest geavanceerde

bedrijf dat zich de afgelopen
twintig jaar in Limburg heeft ge-
vestigd."

De naam van het bedrijf en de
vestigingsplaats worden pas in
de loop van de week bekend ge-
maakt.

Een kerstmannetje belde aan....
Van onze verslaggever

MAASTRICHT -Na de avond te-
voren zijn 35ste verjaardag reeds
stevig te hebben ingeluid, werd
Maastrichtenaar Arno Jaspers
zondagmorgen met een zwaar
hoofd uit zijn slaap gewekt door
meerstemmige zang en muziek.
De uitvoerenden bleken vijftig
kerstmamnnetjes en een com-
plete 'zaate herremenie' te zijn.

Na bij Brand's Bierhuis tegen-
over het station te zijn bijeenge-
komen, waren zij gezamenlijk
opgetrokken naar Arno's woning
aan de Scharnerweg om hem op
een ongewone wijze te fêteren.
Eenmaal met aanzienlijke vertra-
ging op straat, werd de jarige
door de kerstmannetjes stevig
'gejonast' en vervolgens bij de
troep ingelijfd. Een wit pakje
moest hem onderscheiden van

de overige, in rood geklede,
kerstmannetjes en -vrouwtjes.

Tronend op een inmiddels voor-
gereden voormalige paarden-
tram werd Arno hierna door zijn
omvangrijke hofhouding naar de
Maastrichtse binnenstad bege-
leid om daar in de onmiddellijke
nabijheid van menige tapkraan
het middelpunt te zijn van het
nodigeplezier.

I* De jarige temidden van de Kerstmannetjes die hem kwamen verrassen.
Foto WIDDERSHOVEN

Arie Knijper: 'Nieuwe discussie nietfataal'
PvdA sust vrees
voor afstel R73
Van onze verslaggever

ROERMOND - De opnieuw aange-
zwengelde discussie over de tracé-
keuze van de Rijksweg 73 tussen
Venlo en Maasbracht hoeft niet te
leiden tot afstel van deze voor Lim-
burg zo belangrijke verkeersader.
Voorzitter Arie Kuijper van het
PvdA-gewest Limburg zei datteater-
dag tijdens de jaarvergadering van
zijn partij in Roermond. Kuijper
reageerde op eerdere uitlatingen
van CDA-deputé Pleumeekers die
bang is dat de R 73 nooit zal worden
aangelegd nu er met name binnen
de PvdA weer stemmen opgaan om
deweg toch maar niet over de ooste-

lijke maar over de westelijke Maas-
oever te laten lopen.

Kuijper begrijpt de bezorgdheid
van de deputé niet goed. „Ik heb
Pleumeekers leren kennen als
iemand die de discussie niet uit de
weg gaat en zich ook wenst te laten
overtuigen door de argumenten van
anderen. Toch is hij bevreesd voor
een nieuwe discussie over de tracé-
keuze van de R73. Zijn argument
daarbij is dat in Nederland de ijze-
ren ervaringsregel geldt, dat als een
streek het over een zaak niet eens is,
die zaak er niet komt. Misschien is
dat zo, maar dat mag toch nooit het
criterium zijn om een mogelijkever-
keerde beslissing maar door te laten

gaan", zei Kuijper. Hij pleitte voor
een nieuwe, korte discussie over de
tracékeuze op basis van de nieuwe
inzichten van deze tijd. Als die dis-
cussie kort wordt gehouden, kan
ernstige vertraging of zelfs afstel
worden voorkomen, aldus Kuijper.

De voorzitter van de PvdA-Limburg
zei verder dat er voor Zuid-Limburg
een integraal verkeersplan moet
worden ontwikkeld. Volgens hem is
dat hard nodig omdat de verkeers-
intensiteit in dat deel van de provin-
cie fors stijgt. In het plan moeten de
knelpunten in het lokale en regiona-
le openbaar vervoer worden geana-
lyseerd, adviezen van het milieube-
leidsplan worden verwerkt en de
mogelijkheden tot carpooling en
parkeren worden aangegeven. Bo-
vendien moet volgens Kuijper wor-
den uitgezocht hoeveel personen-
en vrachtverkeer Zuid-Limburg
kan verwerken. „Limburg mag het
met zijn distributiebeleid en be-
perkte infrastructuur niet zover la-
ten komen dat de economische
groei en dus de werkgelegenheid in
negatieve zin wordt bepaald door
een totale verkeerschaos, bestaande
uit een stilstaand lint van blik," al-
dus Kuijper.

provincie

Inschrijfgeld komt niet terug

Modellenbureau
laat het afweten
LVan onze verslaggever

STRICHT - Het vanuit Maastricht opererend modellen-preau Belle Amie Production heeft alle activiteiten gestaakt
P zichzelf waarschijnlijk opgeheven. Vanuit zijn woonplaats
[elmond heeft directeur J. Engelhart de a raison van 185 gul-
Pu bij hem ingeschreven modellen schriftelijk laten weten
pt voorgenomen fotosessies en geplande modeshows geen
Porgang zullen vinden. Volgens hem is negatieve publiciteit
f reden hiervoor.

Drie maanden geleden kwam Belle
Amie Production in het nieuws
door teleurgestelde aspirant-man-
nequins die na een auditie in Maas-
tricht of Amsterdam weliswaar wa-
ren 'aangenomen' maar nadien nim-
mer waren uitgenodigd om aan fo-
tosessie of modeshow deel te ne-
men. Een aantal deed daarop bij de
politie aangifte van oplichting voor
het bedrag dat was betaald bij in-
schrijving: 185 gulden. Enige tijd la-
ter verklaarde directeur Engelhart
tegenover het Limburgs Dagblad
dat vertraging was ontstaan doordat
de te showenwintercollectieniet tij-
dig kon worden afgeleverd.

Zijn uitverkoren modellen liet hij
schriftelijk weten dat zij spoedig
zouden vernemen waar en wanneer
de eerste fotosessie zou worden ge-
houden. In plaats van deze uitnodi-
ging viel dezer dagen bij hen echter
een brief in de bus met de medede-
ling dat negatieve publiciteit het on-
mogelijk maakte geplande shows
doorgang te doen vinden. Matig ge-
vulde zalen, zo verwachtte hij, zou-
den het onmogelijk maken shows
nog kostendekkend te organiseren.

Gelet op de investeringen die in-
middels waren gedaan, acht.hij zich
niet in staat enig bedrag van het in-
schrijfgeld te restitueren.

„Oplichting valt moeilijk te bewij-
zen," zegt woordvoerder H. Martens
van de Helmondse gemeentepolitie.
„De verklaring die de man geeft,
hoeft niet onjuist te zijn." Primair
wordt nu getracht de slachtoffers
langs civielrechtelijke weg schade-
loos te stellen. Enkele gedupeerden
hebben daartoe reeds een procedu-
re opgestart in overleg met het Bu-
reau Slachtofferhulp Helmond. An-
deren diezich hierbij willen aanslui-
ten, kunnen contact opnemen met
het Bureau Slachtofferhulp in hun
eigen woonplaats dat inmiddels
door 'Helmond' is geïnformeerd.

Sprak directeur Engelhart tegen-
over het Limburgs Dagblad van 195
modellen, de Helmondse politie
vermoedt dat het aantal gedupeer-
den beduidend groterzal zijn. In to-
taal zouden 1300 jongedames zich
voor de audities in Maastricht en
Amsterdam hebben gemeld. „Niet
allemaal zijn ze aangenomen en niet
allemaal ook zullen zij inschrijfgeld
hebben betaald, maar we mogen er
wel van uitgaan dat er uiteindelijk
méér dan 195 inschrijfgeld hebben
betaald," zei inspecteur Martens
zondagavond.

Belle -Amie Production en Engel-
hart geven zelf niet thuis. Zowel op
het Maastrichtse als het Eindhoven-
se telefoonnummer blijft het bij
'Een ogenblik alstublieft!' waarna
een eindeloze stilte intreedt.

Van der Valk
Kanunnik Wim van der Valk
zal niet verbaasd zijn over
het feit dat hij per 1 januari
1990 van zijn taak binnen
het bisdom Roermond is
ontheven. Dat een en ander
'in goed overleg is gebeurd',
zoals het bisdom traditio-
neel meldt, klinkt ons in dit
soort situaties bekend in de
oren.

Van der Valk heeft tijdens de Hubertusmis in het MECC de vrijheid
genomen om kritiek uit te oefenen op het beleid van bisschop Gij-
sen, een beleid waarin geen spatje ruimte is voor dialoog. Niet met
gelovigen, en al zeker niet met collega-geestelijken.

Wie kritiek heeft op deze bisschop, wordt simpelweg aan de kant
gezet. En er is niets nieuws onder de zon, want vele anderezijn Van
der Valk reeds voorgegaan — voor het eerst sinds enige tijd weer
een prominente geestelijke.

Misschien heeft Limburgs bekendste kanunnik deze ontwikkeling
wel bewust geforceerd. Hij had ook met stille trom kunnen vertrek-
ken, zonder een kritisch woord naar buiten te brengen. Maar nu hij
op deze manier aan. de dijk wordt gezet, ervaart de buitenwacht
voor de zoveelste keer dat met Gijsen niet te sollen valt. Van der
Valk is ook nog monddood gemaakt, want het bisdom vermoedt
dat het maar liefst een jaar zal duren eer voor hem een andere
funktie is gevonden.

In Oost-Europa werd tot voor kort ook iedereen aan de kant gezet
die niet klakkeloos achter het bewind wenste te staan. De recente
geschiedenis leert dat zon toestand niet ten eeuwigen dage be-
hoeft te blijven bestaan.

In december 1989 is Oost-Europa, met uitzondering van Ceauses-
cu's Roemenië, op het punt van democratisering en verbetering
van de intermenselijke verhoudingen heel wat verder dan het bis-
dom Roermond. Bisschop Gijsen gaat, in zijn toenemend isole-
ment, meer en meer de 'Conducator' van de Nederlandse kerk-
provincie lijken.

JvW

Gerechtshof, OM en verdediger vinden zaak 'te oud'

In hoger beroep
ontslag van

rechtsvervolging
DEN BOSCH - Zowel het gerechts-
hof in 's Hertogenbosch als de pro-
cureur-generaal, waren het vrijdag
volledig met elkaar eens na het
gloedvolle betoog van de advocaat
mr J.L.E. Marehal uit Maastricht.
Hij bepleitte een ontslag van rechts-
vervolging voor zijn cliënt, de 35-ja-
rig H.H. uit Maastricht, die in 1987
door de rechtbank in Maastricht
was veroordeeld. De man kreeg
toen negen maanden gevangenis-
straf onvoorwaardelijk wegens
overtreding van de opiumwet en de
vuurwapenwet, en had inmiddels
een belangrijk deel van deze straf
ondergaan.
De officier van justitie had destijds,
precies op de laatste dagvan de ter-
mijn, hoger beroep aangetekend
waarop de cliënt van de verdediger
dit ook deed. Nu, na meer dan twee
en een halfjaar werd dit hoger be-
roep pas behandeld en mr Marehal
meende dan dat dit niet meer juist
was. Hij wees erop dat zijn cliënt in-
middels een goed sociaal bestaan
met vrouw en kind had opgebouwd.
Er geen problemen meer waren om-
dat H.H. voor goed met zijn crimi-
neel verleden had gebroken en het
dus onlogisch zou zijn hem weer
naar de gevangenis te zenden waar-
op alle ellende opnieuw zou begin-
nen.

Het oordeel van de procureur-gene-
raal mr. J. Jansen, was ook gunstig.
Hij stelde dat de officiervan justitie
in Maastricht inmiddels had laten
weten bereid te zijn het hoger be-
roep in te trekken en hij, als procu-
reur-generaal in Den Bosch, zag
geen reden de zaak te heropenen.

Na schorsing en raadskamer deelde
het gerechtshofmede het standpunt
van de verdediger en de procureur-
generaal over te nemen en de ver-
dachte van rechtsvervolging te ont-
slaan.
Het hof breidde haar oordeel echter
ook uit tot een tweede verdachte in
de zelfde zaak. Ook hij, de 39-jarige
Maastrichtenaar J.H. had zich in de-
zelfde periode in 1987 schuldig ge-
maakt aan overtreding van de
opiumweten daarvoor van de Maas-
trichtse rechtbank een jaar gevan-
genisstraf onvoorwaardelijk gekre-
gen.

Ook hier was er een onaanvaard-
baar lange tijd vergaan tussen het
aantekenen van hoger beroep en de
behandeling daarvan.
Het hof meende dan ook dat deze
zaak eveneens als afgedaan diende
te worden gezien en ontsloeg ook
deze verdachte van strafvervolging.

V

S (ADVERTENTIE)

Jk BEELD en GELUID

/tber\°NIGMANSTRAAT 55 HEERLEN
(schuin tegenover postkantoor)

Tel. 045-716830
'Vr\°°R ANDER BEELD

" BANG & OLUFSEN

" SABA
"SALORA

" MITSUBISHI
"ITT

V "BLAUPUNKT

(ADVERTENTIE)

U wilt nog eens in alle
rust het complete

Bang&Olufsen programma
zien en beluisteren?

Daarvoor zijn er
in uw omgeving

twee
Bang&Olufsen

Centers
met het volledige B&O

programma en heel veel
kennis van zaken.

Elektro Wijnbergen
Bang&Olufsen Center

HEERLEN Limburgiastraat 41,
Tel. 045-720560

Electro Bemelmans
Bang&Olufsen Center

HEERLERHEIDE
Wannerstraat 10-12,

Tel. 045-212330
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Milieu-lesbrief
voor voortgezet

onderwijs Limburg
Van onze verslaggever

ROERMOND - Om zicht te geven
op de milieuproblemen, en met
name in Limburg, is voor het voort-
gezet onderwijs een milieu-lesbrief
uitgegeven. Het is een project dat
met een gezamenlijk subsidie van
15.000 gulden van het ministerie
van VROM en de provincie is opge-
zet door drie milieu-organisaties.

Dat zijn het IVN district Limburg,
Milieufederatie Limburg en het
consulentschap natuur- en milieu-
educatie die samen de stichting Mi-
lieu-Educatie Utrecht al het basis-
materiaal leverden voor een lespro-
gramma dat goed bruikbaar is in de
onderbouw van het voortgezet on-
derwijs.

Lespakket
Rond de 200 scholen in Limburg
zullen deze week worden aange-
schreven en kunnen tegen kostprijs
het lespakket toegezonden krijgen.
Tal van aspecten worden behandeld
als bodemverontreiniging, land-
schapsaantasting, verzuring, ver-
mesting en ontgrondingen.

„De lesbrief is een leidraad vod
scholieren om zicht tekrijgen op dl
milieuproblemen. Met het lespak
ket kunnen voor iedere regio sped
fieke problemen aan de orde gestel*
worden", licht Jo Simons van W
consulentschap natuur- en milieu
educatie toe: „In het Zuiden zal bil
voorbeeld het Mergelland meer i
de belangstelling staan, in Middel
Limburg de ontgrondingen. Ook i
uitgewerkt hoe de scholier in zijl
direkte omgeving op kleine schal
een eigen bijdrage kan leveren a*
het oplossen van milieu-probl*
men."

Bewustzijn
Volgens L. Peters van IVN distri'
Limburg is het bewustzijn van d
milieu-problemen in voldoend
mate aanwezig, maar wordt dat no
te weinig vertaald in daden, zek<
op politiek niveau. Zon lespn
gramma kan daartoe een extra aai
zet zijn, meent hij, zeker omdat md
rekt ook ouders van scholieren m<
de materie geconfronteerd worden

„In dat opzicht zijn ook goede ervi
ringen opgedaan met lesprogran
ma's voor basisscholen", vult H. B
melmans van de Milieufederati
Limburg aan: „Met dit lespakki
voor het voortgezet onderwijs looi
Limburg in elk geval voorop."

Buiten de lesbrief is ook een vide
productie beschikbaar die schol*
bij het consulentschap NME i
Roermond (" 04750-19928) kunne
huren. De lesbrief is opgesplitst i
drie delen die elk 20 minuten lestjj
vergen.

Beek mogelijk
vrachtcentrum

Royal Jordanian
BEEK - De Jordaanse luchtvaart-
maatschappij Royal Jordanian is
van plan haar vrachtvervoer van en
naar Nederland, België en West-
Duitsland te concentreren op lucht-
haven Maastricht. De vestiging van
Royal Jordanian in Amsterdam,
waar het plan is ontwikkeld, wacht
nog op goedkeuringvan de hoofddi-
rectie in Jordanië. De Jordaanse
luchtvaartmaatschappij is enkele
weken geleden wel al van start ge-
gaan met een wekelijkse vracht-
dienst tussen Maastricht en de Jor-
daanse hoofdstad Amman.

De vluchten worden nu nog uitge-
voerd met gehuurde vliegtuigen.
Royal Jordanian hoopt echter spoe-
dig met eigen materieel te gaan vlie-
gen. Indien het plan doorgaat, zul-
len de bestaande vrachtdiensten
van Royal Jordanian naar Amster-
dam, Oostende en Brussel worden
ingeruild voor diensten van en naar
Maastricht.

Het aantal vrachtdiensten naar
Maastricht wordt maximaal vijf per
week, aldus R. Ballieux van Royal
Jordanianin Amsterdam. De vluch-
ten zullen normaal gesproken over-
dag worden uitgevoerd. De vracht
zal per vrachtwagen worden aan- en
afgevoerd vanuit luchthavens in de
buurlanden.

Maastricht Handling gaat de vlieg-
tuigen afhandelen en treedt voorlo-
pig ook op als vertegenwoordiger
van de Jordaanse luchtvaartmaat-
schappij. Wanneer de extra vluch-
ten een feit zijn, zal Royal Jordanian
een eigen staf op de luchthaven ves-
tigen. Wanneer dat is, is nog niet be-
kend. Dat kan volgens Ballieux bin-
nen drie a vier weken zijn gebeurd,
maar het kan ook maanden in be-
slag nemen. „En het kan ook zijn dat
het plan niet wordt goedgekeurd
door de hoofddirectie."

Bij Maastricht Handling zal de
komst van het vrachtcentrum van
Royal Jordanian leiden tot tien a
vijftien extra banen. Vestiging van
een kantoor van Royal Jordanian
zal eveneens zon tien tot vijftien ar-
beidsplaatsen opleveren. Daarnaast
zal de komst van Royal Jordanian
indirect werk opleveren. Te denken
valt onder meer aan de hotelover-
nachtingen voor de vliegtuigbe-
manning en de catering.

Ellen Quadvlieg
Miss Limburg
Internationaal

van onze correspondente
VALKENBURG - Ellen Quadvliel
uit Landgraaf is de nieuwe MiS
Limburg Internationaal. Zij legd'
gisteren in het Valkenburgse Coca*
debeslag op dietitel nadat ze enkel1
weken geleden al was uitgeroepd
tot Miss Mannequin Benelux.

De titel van Miss Limburg Nedef
land was voor Yvonne Bisschopl
uit Bom en de titel Miss Limburi
België ging naar Sandy Thijs uit L»
naken.

Tweede in de rij voor Miss Limbufl
van Nederland was Nancy Pende*1
uit Geleen en derde was Joland1
Dreezens uit Maastricht.
Ellen Quadvlieg is twintig jaar e'
werkt free-lance oa. als fotomodel-

'Paulus-colleges
HEERLEN - De Universiteit vod
Theologie en Pastoraat (UTP) }{
Heerlen zal in een serie van vil'
openbare colleges aandacht best«j
den aan de tweede brief van apostf'
Paulus aan deKorintiërs. Alle ml*I
dingen worden verzorgd door drs I*(
Visschers, medewerker van het II*!
stituut voor Bijbelse studies van d' I
universiteit Ludwig-Maximilian i' I
München.

De colleges worden gegeven op dj"donderdagen 18 en 25 januarien 1.
en 15 februari. De kosten bedragell
25 gulden, die gestort dienente wo
den op postbanknr. 2307590 tnv dl
UTP Heerlen, onder vermeldiw
van 'speciaalcursus jan./febr'. B^
het UTP is ook een informatiefolde'
verkrijgbaar.

»

NA ROCKYI, ROCKY 2EN ROCKY 3
ZAL DE KRO

OOK ROCKY 4 NIET UITZENDEN.
Behalve zn indrukwekkende tegen- spelen, komt bij de KRO niet aan zn vallen met de smaak van het gemid- rekenen. En ook onderwerpen als milieu,

standers sloeg Rocky ook de nodige records. trekken. iy delde bioscooppubliek. emancipatie, geloofen onderwijs komen

Alleen al in de Verenigde Staten trok hij We zenden liever een film uit J%— wekelijks aan de orde. De nadruk ligt daarbij

meer dan 200 miljoen bioscoopbezoekers. die het van zn verhaal moet hebben. I^|^ J 1)e zorgvuldige manier waarop op betrouwbare en volledige informatie, zön-

En zorgde zo ronde na ronde voor een Die niet bijblijft vanwege de afschrik- VV-^ we onze fi| ms uitkiezen, heeft natuur- der vooringenomen standpunten. Zodat

klinkend kassucces. wekkende 'special effects', maar omdat X^ lijk alles te maken met datgene waar de vin staat bent om zelf uw mening te vormen.

Het is duidelijkdat de omroep dieer in het écht ergens over ging. I KRO voor staat. - ■■
J ' Noteer mij als'tien-gulden-lid'. ' Zo maken we bij de KRO onze pro-

slaagtzó'n film op de buis te brengen, zich b,j | leder kwartaal ontvang ik de | Mensen ,n hun
granWs en programmabladen vanuit een

voorbaat verzekerd wee, van fraaie kijkcijfers. Dat betekent ove- , 'KRO-Krant'. ( waarde laten. In humoris- ,_tnoneke vi.»e. Niet op een
rigens niet dat de KRO , . I tische series en spannende ,

Toch zijn Rocky 1 tot-en-met-zoveel Nüam: I _. dogmatische, starre manier, maar met een

' ' zich beperkt tot louter . , films, maar ook in

nu typisch voorbeelden van films die u bij ~ open oog voor wat mensen bezielt.
lr sombere en serieuze films. Adres- interviews en actuahteiten-

de KRO niet te zien zult krijgen. Bij het selec-
IrUegendee|, we ' rubrieken. Wanneer zon opstelling u aanspreekt,

teren van speelfilms hanteren we namelijkeen
>( ?o^ü^, dan is de KRO ongetwijfeldde omroep waarbij

aantal duidelijke uitgangspunten. Qf p|aa,s: _ , )( ~R () zich u thujs yoe|en We,Hcht .
§ deze

Een belangrijke is: geen 'geweld om spannende thriller. Maar Stuur deze bon in een gesloten bovendien betrokken bij advertentie een mooie aanleiding om uop te
envelopzónder postzegel naar: . , .. , , . . , ■.«

het geweld. Films waarin geweld wordt altijd nadat we deze getoetst KKO Antvv<mrdnurnnier 1200, een aantal zaken d,e over «eVen als tlen-gulderHld ■
verheerlijkt of als oplossing wordt gepresen- hebben aan onze eigen 1200WB Hilversum. | het algemeen wat minder U ontvangt dan geen gids, maar wel

J K I lJkuntookbellen:o3s-714714. i, ........ ■ . , , . v .- i- f
teerd, vallen af. De liefhebber van het genre normen. Die, dat zal u in- | | populair zijn. De Derde ieder kwartaal de KRO-Krant, vol inlormatie

.. waarin bloeddorstige monsters en massa- middels duidelijk zijn, 1/pA Omrlnt OT mÓÓr IC
Wereld kan op onze over de programma's en activiteiten die het

moordenaars met kettingzagen de hoofdrol lang niet altijd samen- l\l\U. UIIIUUI Cl llcUI I J. onverdeelde aandacht karakter van de KRO bepalen.

'tAllerbestevoor 'nvriendelijkeprijs

IfiPSSWÈF/ helekilo 0 27 cm. |\ Om in dikkeplakken te snijden.

|«*»g-»-si -^!Svi__BMBKJffi3HBHS? Tt^i^ ,u j ion Echte bakbloedworst „F^s--5^ yr?< MBÊBMmWC^rrJmC Heel larvo-moutbrood löV .. . ,
( ».«,«»» i\\ 'éém<4^^^-^^m»iimiL(-iniDfl-ft *<__ia_i ■_[ .. , uit eigen slagerij. /V71 e?S~'AI _T\_Ti %_tt_l_ll QQ ïi-mwm iSmntfiw^^ gratis gesneden -l. Persoü _1#I 11 1 |-* <25Sê|? V(l l«l «Bh Onze eigengemaakte S _.OSILjIWW S f**g* lUII MJUIUITJiS boterhamworst 'Sirjohn' QQ Onze eigengemaakte

JmmÊmmm»~~**~ f f j/ pakjes voor _L# Akties geldig op maandag 11, dinsdag 12en woensdag 13 december 1989 per 100 gram, nu voor // balkenbrij per 500 gram --"
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Verantwoordelijk
De bewoners werden zich zo-
doende bewust van hun eigen
verantwoordelijkheid en die om-
mezwaai in denktrant leverde,
parallel aan het instellen van een
politiewijkpost, opvallende eer-
steresultaten op. Zo liepen drug-
gebruik, diefstal en vandalisme
in de wijk gestaag terug, vonden
hardnekkig lege woningen weer
huurders, werden de galerijen
schoner, kleurde zelfs het groen
rond de flats groener en scheen
het bovendien dat de honden
van Noord hun boodschappen
minder vaak in trappehuizen en
op stoepen deden.

Het constructieve meedenken
over het opkalefateren van de
wijk resulteerde naast het bin-
nenhalen van devuile was ook in
een concreet actieplan: het zoge-
heten project 'Klaver Vier. Een
van de vele deelplannen van dit
opknapproject, dat de bewoners
hand in hand met de samenle-
vings-heelmeesters van Humani-

plan opstelden, werd vlak voor
het weekeinde afgerond.

De pers, vertegenwoordigers van
gemeente en bewoners van ande-
re flats werden toen niet zonder
trots ontboden naar de flat aan
de Europalaan (hoge nummers)
en daar ontvangen in een vol-
strekt nieuwe entree, glanzend
en schoon, die nogal wat opgete-
kende sores uit het verleden totarchiefvulling deed verstom-
men.

Verbouwing
De verbouwing van de flatin-
gang bleek bij nadere beschou-
wing bijzonder ingrijpend. Een
nieuw vandalismebestendig bel-
lenpaneel, nieuwe portiersloge,
nieuw huismeesterkwartier,
nieuwe postbussenhal, opge-
knapt trappehuis, nieuwe fiets-
bergingen, overal frisse verfla-
gen en knisperende plantjes,
plus een nieuwe hoofdpoort,
voorzien van slot. .
Het binnengaan in de flat werd a
raison van een half miljoen gul-
den dus aantrekkelijker voor
hen, die er thuis horen. En moei-
lijker vó*or hen, die er niets te

zoeken hebben. Zomaar de deur
opendoen om in de hal een spuit
te zetten, een brievenbus uit de
muur te rukken of een verfbus
leeg te maken, zoals dat in het
verleden geregeld voorkwam, is
nu onmogelijk. Terwijl het bin-
nengaan, voor bewoners en be-
zoekers, zoals gezegd momenteel
veel meer nodigt dan voorheen.

Al was het maar vanwege de

huurders, die om beurten de por-
tiersloge ' bemannen en bezoe-
kers nauwlettend ontvangen,
voordat ze hen alleraardigst weg-
wijs maken in de flat.

De entreeverandering in de
Europaflat hoge nummers, zo is
de bedoeling, moet ook doorge-
voerd worden in drie andere flats
van Brunssum-Noord. Als alles
goed gaat, vinden de veranderin-

gen daar in de loop van volgend
jaar plaats. Brunssum-Noord zit
met deze verbeteringen volgens
velen op het goede spoor. En het
Project Klaver-Vier, dat in den
beginne aan veel kritiek bloot-
stond, zal volgens de meeste be-
trokkenen wellicht nog meer zo-
den aan de dijk zetten.

Humaniplan, gemeente, politie.
Welzijnswerk en uiteraard de be-

woners zelf, mogen zich dan ook
stilaan op dé borst beginnen te
kloppen. Maar vergeten mag niet
worden dat de flats in Noord
blokkendozen blijven, die veraf
staan van de huidige wooneisen.

En dat fenomenen als verloede-
ring en verpaupering, waartegen
men met succes heeft gevochten,
de vervelende eigenschappen
van onkruid hebben.

"De nieuwe entree (rechts) in deflat aan de Europalaan: geslaagd deelplanvan het project 'Klaver Vier. Foto's- frans rade

Verkraadse fractie schrijft aan minister van defensie
Groen Links wil minder

militaire activiteit
cal Van onze verslaggever
pg|HKRADE - De fractie Groen Links Kerkrade heeft minis-JerBeek van Defensie gevraagd niet mee te werken aan deWere militarisering van Oostelijk Zuid-Limburg. De fractie
iei*ft de nieuwe bewindsman verzocht met de Amerikaanse le-opfautoriteiten te praten over zowel de geplande uitbreiding
£r"| de materiaaldepots in Brunssum en Eygelshoven, alsmede

het aantal Awacsvluchten vanaf Teveren in West-Duits-
urk
leiyn Links meent dat in deze tij-
-I(*V an ontsPannmg tussen oost en

P een uitbreiding van legerde-
eif op zijn plaats is. „Gelet op

de recente ontwikkelingen zou je
juisteen inkrimping van legermate-
riaal verwachten. Daarnaast heeft
VS-minister Cheney bekend ge-

maakt te zullen bezuinigen (180 mil-
joen) op de defensiebegroting. Met
verbazing hebben wij dan ook ken-
nis genomen van de geplande de-
potuitbreiding, die in strijd is met
de algemene verwachting voor wat
betreft de internationale gebeurte-
nissen."

Banen
Uitbreidingvan de depots zou extra
banen voor Kerkrade met zich mee-
brengen. Groen Links vindt dat
weliswaar 'mooi meegenomen',
maar toch niet opwegen tegen de
verdere aanwas van militaire objec-
ten en aanverwante bedrijvigheid in
de regio. „Dat wij werkgelegenheid
kunnen gebruiken, staat buiten kijf.
Toch is dat van minder belang, om-
dat het hier gaat om verdere milita-
risering, die naar onze smaak al veel
te ruimschalig in deze regio heeft
plaatsgevonden. Banen in de nor-
male industrie en dienstverlening
achten wij waardevoller."

Landgraaf 'rookt de vredespijp'
>l* Van onze verslaggever
I^ÖGRAAF - De gemeente
ju.^Sraaf heeft zich voorgenomen
jÉ kactief vredesbeleid op touw te3 y*. Een lijvige nota hierover met

zal aan de raad wordenIpboden. Opmerkelijke voor-
zijn het geven van vredeson-

j *tis op Landgraafse scholen én
'„w 0rming van een gemeentelijkS>splatform.

j Zorg voor vrede en veiligheidj.qt diep in ons maatschappelijkiel en in de directe leefomstan-
van alle burgers. Aan-

j ' voor deze problematiek is in
Actoren van de samenleving

|Ker>st, zo niet een harde nood-tDaarom stellen wij voor te be-
(*h tot het gericht voeren van
jj^jgen gemeentelijke vredes- en
Jineidsbeleid en de verankering

te verzekeren door vor-

ming van een gemeentelijk plat-
form vrede en veiligheid," zo moti-
veert het college het voornemen in
de richting van de raad, die zich op
14 december over het voorstel moet
buigen.

Om duidelijk te maken dat B en W
het menen met het actieve vredes-
beleid, wordt bovendien voorge-
steld de jaarlijkse subsidie alvast
met 2.500 gulden te verhogen.

Overlust
Groen Links verwijst vervolgens
naar de Awacsvluchten vanaf Teve-
ren. De vliegende NATO-radarsta-
tions die daar opstijgen en landen,
controleren het Westeuropees
luchtruim en zorgen boven Ooste-
lijk Zuid-Limburg voor veel over-
last. „Wij verzoeken u ook met de
Amerikanen te praten over de ver-
mindering van het aantal Awacs-
vluchten tot een aanvaardbaar ni-
veau."
Een kopie van de briefaan Ter Beek
stuurde Groen Links overigens
naar alle gemeenteraadsleden van
Kerkrade.

Stulagekrakers
in kraag gevat
u Van onze verslaggever

- De Brunssumse po-
jj, heeft twee mannen gearres-
J? die vorige week met nog eenH^gnon een etalage kraakten
ken winkel aan de BrunssumseI *?traat.
t^'hgen er toen jn een gestolen
i vandoor met video-apparatuur.

werd naderhand terugge-
eft in Schinveld. De derde ver-
(t):'je is nog spoorloos. Van hem is
Kin eh> het signalement ver-

Meerlenaar(61)
ernstig gewond
I^NGSBOSCH - De 61-jarige J.
kerkrade is zondagmorgen vrrj

h 4
S gewond geraakt toen hij metL.t(l over de kop sloeg op de in-

lü 'onale weg tussen BrunssumOt»ngsbosch.

11 Vo de P°utie was de man met
\o rtui6 van de we8 geraakt als
St « van het gladde wegdek,
hk .chtoffer werd naar het zie-UJs te Brunssum gebracht.

Math Vliegen
naar Lenoir

Van onze verslaggever
NUTH -Raadslid Math Vliegen (33)
uit Arensgenhout is van de drie-
mansfractie Groot-Nuth naar de
fractie Lenoir overgestapt. Lenoir is
daardoor de grootste Nuther raads-
fractie (zeven) geworden.

Vliegen maakte de overstap omdat,
naar zijn zeggen, de continuïteit in
een grote partij als die van Lenoir
gewaarborgd is, evenals de deskun-
digheid op verschillende terreinen.
„Maar ook het politieke programma
en de werkwijze van deLenoirfrac-
tie spreken mij aan," zegt Vliegen,
dievolgend jaar als jongsteraadslid
aan de verkiezingen in Nuth deel-
neemt.

" Math Vliegen

A. Habers
voorop bij
VVD Nuth

Van onze verslaggever
NUTH - Armemarie Habers-De
Bruijn voert in maart 1990 de VVD-
verkiezingslijst in Nuth aan. Me-
vrouw Habers uit Hellebroek staat
bekend om haar werk in de com-
missie Ruimtelijk Ordening en om
haar inzet voor het IVN. Zij voert
voor Wim Ernes (Schimmert), Wou-
ter Muurmans (Hulsberg), René de
Schutter (Wijnandsrade), Els van
der Tempel (Nuth), Joke Hamstra
(Terstraten) en Paul Sweers (Huls-
berg) de strijd voor de raadszetels
tijdens de verkiezing maart 1990
aan.

oostelijke mijnstreek

Bewoners plukken vruchten van eigen daadkracht

Flatwijk Brunssum
uit dal gekropen

I**

eu Van onze verslaggever
biijftUNSSUM - De flatwijk
i|lrunssum-Noord, die nog geenenaar geleden met etiketten als

verloederd' en 'verpauperd' de:ijikanten haalde, is bezig aan een
aanmerkelijke come-back. De
laiioriotone betonkolossen krab-
ilefcn weliswaar nog steeds de wol-eh boven het noorden van de

''jnstad; de wijk bleef een
üderwetse woonfabriek. Maar

en veiligheid in de■icjoogbouw anno zestiger jaren
di'erbeterden de afgelopen maan-id'!en onmiskenbaar. Dank zij de
ol «adkracht van de bewoners, dece tennis van Humaniplan/Wel-
rüijnswerk en het geld van de ge-
in "eente Brunssum.

tf'ie huurders, waarvan de mees-
n|n jarenlang schouderophalend

e neergang van hun wijk gade-
'B'°egen, ondergingen onder in-
rWed van bureau Humaniplan
specialist in samenlevingsop-
tjuw), het Welzijnswerk en de

Brunssum een mentali-
'Pffisverandering. Wilde men derjjk van verder verval vrijwaren,
f luidde het credo tijdens voor-jofehtingsavonden, op circulaires,

eT nota's en rapporten, dan
ijfoest men zelf ook de mouwen

tot ver achter de ellebogen op-
stropen.

Autodieven
raken gewond

Van onze verslaggever
HEERLEN - Twee mannen uit
Kerkrade (25 en 21 jaar oud) zijn
afgelopen weekeinde gewond
geraakt tijdens hun vluchtpo-
ging met een gestolen wagen.

Het tweetal stal in de nacht van
vrijdag op zaterdag in Heerlen
een auto, waarmee zij op weg
naar Eindhoven twee aanrijdin-
gen veroorzaakten. Na de eerste
botsing reden ze nog door, maar
bij de tweede aanrijding raakte
de auto total loss en een van de

inzittenden zodanig gewond, dat
hij opgenomen moest worden in
het Eindhovense ziekenhuis.

Zijn compaan kwam er met lich-
tere verwondingen vanaf en
mocht derhalve het weekeinde
doorbrengen in een politiecel.

Ook in Brunssum werd afgelo-
pen weekeinde een autodief (23)
uit Hoensbroek ingerekend. Na-
dat hij eerder een bestelbusje
had gestolen, waarmee ook hij
een aanrijding veroorzaakte, be-
trapte de politie hem op het Lin-
deplein, waar hij in andere wa-
gen aan het contactslot zat te
frutselen met de intentie ook
deze auto te ontvreemden. De
man werd ingerekend voor drie
feiten: autodiefstal, poging tot
autodiefstal en doorrijden na
aanrijding.

De industriebond FNV, afdeling Bruns-
sum, telde afgelopen weekeinde tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering 32 jubilaris-
sen.

Op defoto ontbreken enkele heren wegens
ziekte en andere omstandigheden. De jubi-
larissen van het FNV Brurissum 1989 zijn:

de heren Van Buren, Van Hoof, Michiels,
Vankan, V*a?i de Berg, Hermaiis, Ingenho-
ven, Pol, Brom, Vroemen, Odekerken, Pe-
ters, Schryen, Wiener, Coenders, Dauphin,
Hinzen, Vliex, Grolleman, Meesters, Potma,
Babic, Barten, Franken, Jansen, Koevoets,
Lavalle, Postulart, Gassman, Janssen, Pas-
sage en Vonken. Foto: WIM küsters.

Burgemeester Coenders van Landgraaf
heeft zaterdagavond in de 'Trim Bourgog-
ne' een koninklijke onderscheiding (zilver)
uitgereikt aan Hein Roelofs.
Deze is al veertig jaar lid van gymnastiek-
vereniging Olympia.

Vanaf 1965 vervulde Roelofs tal van be-
stuursfuncties bij de vereniging.
Zo was hij een aantaljaren bestuurslid, na-
derhand vice-voorzitter en van 75 tot ja-
nuari '89 voorzitter.
In het dagelijks leven is Roelofs chef onder-
houdsdienst bij ijzergieterij Globon in
Hoensbroek.

# Burgemeester Coenders speldt de heer
Roelofs dekoninklijke onderscheiding op.

Foto: FRANS RADE

Ruim 85 mille
voor visvijver
Kasteelruïne

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeenteraad
van Landgraaf gaat ruim 85 mille
opzij leggen voor de verbetering
van de oevers rondom de visvijver
van de kasteelruïne Schaesberg en
de aanleg van parkeergelegenheid
aldaar. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat de oevers voortdurend
verzakken, waardoor de visstand
wordt aangetast.

Wil men voorkomen dat de henge-
laars van visvereniging 'Ons Zuiden
Nieuwenhagen' in toekomst alleen
nog maar oevermodder aan de haak
slaan, moeten de oevers worden
verstevigd. Kosten hiervan: ruim 73
mille. Het resterend bedrag van 12
mille zal ook in de grond rond de
ruïne gestopt worden, voor de aan-
leg van een parkeerhaventje.

Indien de gemeente voor 1 oktober
volgend jaar de werkzaamheden
kan afronden, betaald het ministe-
rie van Landbouw en Visserij 75
procent van de gemaakte onkosten
terug.

'Rode Beek' peilt
verhuisanimo

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Het bestuur van de
volkstuinstichting Rode Beek in
Brunssum is deze maand begonnen
met het peilen van de 'verhuisani-
mo' onder de tuinders van het com-
plexRode Beek. Zoalsbekend moet
dit groengebied verdwijnen, ten
koste van lichte industrie en moge-
lijk enkele horecabestemmingen
(superdisco). De stichting en de ge-
meente bieden de volkstuinders
echter een alternatieve lap grond in
Brunssum-Noord aan. Met het oog
op de inrichting daarvan, wil men
nu weten wie daadwerkelijk zin
heeft om te verhuizen.

Nog een jaar blijven tuinieren op
het als industriegebied bedoelde
complex Rode Beek behoort welis-
waar tot de mogelijkheden. Maar de
stichting concentreert zich voorna-
melijk op een in '90 nieuw aan te
leggen terrein langs de Streekweg
21. De betrokken tuinders kunnen
nu kenbaar maken of ze voorlopig

op de Rode beek willen blijven,
meteen of na een jaar mee willen
verhuizen, óf gewoon hun schop
aan de wilgen wensen te hangen.

Plan
De enquête moet resulteren in een

inventarisatie van behoeften. Daar-
na zal een plan de campagne wor-
den opgesteld. De gemeente zal dit
vervolgens ter goedkeuring onder
ogen krijgen. Vervolgens gaat het
plan naar de provincie. Als ook daar
een fiat voor het ontwerp wordt ge-
geven, zal begonnen worden met de
inrichting, mogelijk al volgend jaar.

Het is de stichting vooral te doen
om de afmetingen van de tuintjes
nagenoeg hetzelfde als op de Rode
Beek te houden. Ook wil men zoveel
mogelijk tuinders naar Noord halen
en de huurprijs op hetzelfde niveau
handhaven.

Simpelveld krijgt
kwart miljoen voor
dorpsvernieuwing

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - De gemeente Sim-
pelveld heeft van het Rijk een kwart
miljoen gekregen voor dorpsver-
nieuwing. De raad stelt op 21 de-
cember hierover een volumebesluit
vast. Wat men precies met het geld
gaat doen, is echter nog niet hele-
maal duidelijk. Vast staat alleen dat
70 mille zal worden uitgetrokken
voor de verbetering van particuliere
woningen.

Daarnaast wordt gedacht aan onder
meer de verbetering van de huisves-
ting (of herhuisvesting) van de bei-
de peuterspeelzalen in Simpelveld
en het Jeugdcentrum. Ook denkt
Simpelveld aan een kunstcentrum
in Bocholtz en een verbetering van
de kleedaccommodatie bij de plaat-
selijke voetbalclub. Voorts zullen
van het kwart miljoen gelden wor-
den gereserveerd voor kinderop-
vang, de verbetering van wegen en
de uitbreiding van het rioolstelsel.
i ■

Overmorgen
start LD-TV

HEERLEN - De burgemeesters
P. Van Zeil (Heerlen) en J. Mans
(Kerkrade) zetten komende
woensdag het sein op groen voor
de nieuwe televisiekrant van het
Limburgs Dagblad. LD-TV be-
gint die dag met uitzendingen in
Heerlen en Kerkrade.
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WIE EERST .
METRCL

, Gaat u automatiseren?PRAATa Atir^rAx Automatiseren is meer
y r\/^T>T dan de aanschaf van
IA/v/K x hard- en software.

GEEN Onze 25-jarige ervaring is
ook voor u de beste

ONNODIG m-,s,a«

DTCTPA! wi' werken alleen met
IvlolLU! topmerken en

"produkten.

Bel snel voor een
afspraak, want dat is de
eerste stap naar

SUCCESVOL EN PROBLEEMLOOS
AUTOMATISEREN.

ML\ \ \ 1^ Steenbergstraat 5+42
■ y^ * " 6465 AB Kerkrade

Tel. 045-424040/413741
Reken Centrum Limburg

f DUMONTÜ! 1\Jr Ijzersterk in aluminium \
Sr Li * Ramen en deuren \
y A ir Schuifdeuren en voordeuren y
/ * Serres en veranda's
/ * Etalagepuien en vitrines |L

Sr——| *Rolluiken en rolpoorten \
* Zonneschermen \

Geen onderhoud, onverslijtbaar, een investering voor >
het leven!
Eigen fabrikage en montage.

! |_J / I LjK, Qevestigd sinds 1973

M _üIDUMONTn
// ""AI 30 jaar gespecialiseerd/ op het gebied van aluminium ramen en deuren

Tentstraat 83, 6291 BE Vaals, tel. 04454-2371

/ \

Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5 100 - - 113.- 122- 148-
-10.100 156- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428,-
-20.000 309- 375- 430- 466- 571,-
-25 000 386- 469- 537- 583- 714-
-35.000 539,- 656,- 751,- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0.87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bi| werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vnjblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair _

Y^jA portivs
Vfïli Passend bij uw in-

| / I terieur maken wij
I A ttJ van uw oude deu-
L____JN ren * kozijnen

I "nieuwe". U zult
I verrast zijn over_^___M de kwaliteit, prijs

B^2 I en mogelijkheden.

van Wel b.v.
Hoekerweg 4 «m»
Bunde 043-647833 _■

I

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom "Sittarderweg 116.
Heerlen

Tel.: 045-721658

CTi^__________
" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten __J_» 's Maandags

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten /2%S&4ÊmW gesloten

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz. ff

" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires (__ ]■
" eigen huurprogramma met recht van koop /_|l

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig, Trevor J. James en
vele anderen.

Alle beroemde merken saxofoons in voorraad, w.o. Selmer - Conn -
Yamaha - Peter - Ponzol - Armstrong - Jupiter - Amati en vele anderen.

*

EindpWk PPfl Op 1 januari 1990 wordt het roofev.r-
Ëmmd tri-vlKs Vt f IV Ks Ks ïï l -m openbare gebouwen van kracht. Een

t/t/t /I /l f ITofl0 I nieuwe wettelijke maatregel waarbij we op-

f ff gelucht adem kunnen halen. Openbare ge-

&l@ @Cfl F fl @ 11/ V bouwen zijn overheidsgebouwen, gebouwen

* van de gezondheidszorg, welzijnswerk, on-

t^t^ \y I£/ wl derwijs en van sommige sportinrichtingen.

-É/ifk f% fp fïtl01Tl /l C_^ Ina^ eze ëeDouwen komt stra^s het
verbodsbord te hangen dat u hiernaast ziet

afgebeeld. Het geeft duidelijk aan: hier mag

|^^^ n iet worden gerookt.

Waarom nu zon maatregel? Het ant-

Ik woord is simpel. Het is hoog tijd dat de niet-

je f Ik roker beschermd wordt tegen rookover-A m. I V -^ IkA last. Meeroken is niet alleen hinderlijk,

A W B| maar ook gevaarlijk voor de gezond-

A W I heid. Allerlei onderzoeken hebben
I ■ 1 dat uitgewezen. Daarom is't nu de

beurt aan de roker om zich aan te

■ ■ ________________■____§ |__^__l Ë passen. Dat is toch redelijk tegen-

M L A over die 11 miljoen niet-rokers.
A Overigens blijkt uit onderzoek,

dat ruim de helft van alle rokers het

met het rookverbod eens is. En dat is toch

|____H______^fl| een hele opluchting...
Wilt u meer weten over 't rookverbod?

Haal dan de folder bij postkantoor of biblio-
theek. Of wilt u zelf een verbodssticker om

anderen erop attentie maken dat u niet wilt

I meeroken? Schrijf dan of bel (op werkda-
E

gen tussen negen en vijf) de Stichting Volks-
E

I gezondheiden Roken, Frederik Hendriklaan
| 34A, 2582 BC Den Haag, 070-352 25 54.
-ft

1 haat een ander niet meeroken
K

3E.
K
\t

o [ ;

Giro
55055
AstmaFonds

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiinii mm iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHNNHNiiiiiiiMiiimmiiiiiiiiiiiii"11

(von /loun interieur \
__ —_ — ———^^—__n .. ■- -' I ia roermond] A

P^^^lpgSmM A?iss^^^ Lï!e____^!_i—j kï^sr

Mvon /loun interieur j__H„
lUv ■lViTi^|^>2_____ti__|_________l "^WrittiTrHfPrT __r

r^l A AnAfMiirO GELEEN, Annastraat 19, tel 04490-52865 _B_S_f 3V !■■ *lSLAAPADVICO ROERMOND, Minderbroederssingel 33/ f_t^|"M» v ll^^rn,^

— — — ~ — —. TT Zwartbroekstr 20, tel 04750-10110 m^méSgJj^ JV __J " J
L 2! D — — SITTARD, Industriestraat 23. tel 04490-13663 i

SITTARD, Industriestraat 4, tel. 04490-21839 VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel 04406-12705 h
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ederland 2
'&0-13.05 Nieuws voor doven en
fcchthorenden.

" Tim Reid en Daphne Maxwell Reid in de Amerikaanse
serie 'Snoops'. (Nederland 2 - 22.50 uur.)

AVRO
15.30 ««AVRO Service salon. Geva-
rieerd magazine. Presentatie: Aman-
da Spoel, Tineke deGroot en Simone
Wiegel.

17.00 Post!! Correspondentierubriek
bestemd voor kinderen. Presentatie:
Birgit Gantzert, met Thundercats, te-
kenfilmserie. Afl. 11: De geestrijder.

17.30 Toppop Gold. Popprogramma
met muziek van vroeger tot nu. Pre-
sentatie: Bas Westerweel.

18.00 Pauze-tv. Jongerenmagazine.
18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en

strips. Presentatie: Han Peekei.
19.00 AVRO Sportpanorama. Recht-

streeks vanuit Almere. Presentatie:
Jack van der Voorn.

19.25 (TT)Partners. Familiespel. Pre-
sentatie: Peter Zwerus.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 (TTJHart van goud. Program-

ma waarin mensen die veel voor an-
deren betekenen in het zonnetje wor-
den gezet.

21.25 Muziek in Natura. Indonesië,
muziekprogramma m.m.v. Benny
Neyman en Maggie McNeal, e.a. Pre-
sentatie: Thom Hoffman.

22.05 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek. Presentatie: Ria Bremer, Ka-
rel van de Graaf, Pieter Varekamp en
Cees van der Wel.

22.50 Snoops. Serie. Afl. 2: Close
shave. Chance wordt ingehuurd door
de georganiseerde misdaad om een

geïnfiltreerde FBI-agent te ontmaske-
ren. De FBI zal daar echter niet blij
mee zijn.

23.35 ««Ontdek je plekje. Vandaag:
Schoonhoven.

23.51-23.56 Journaal.

Duitsland 1
m Heute.
03 ML - Mona Lisa.
45 Fit und Frisch. Gymnastiek. Afl

IO
Heute.

3 Weltspiegel.
5 Rückblende. Portret van de 125
ir geleden geboren beeldhouwster
'mille Claudel.
0 Heute.
3 " «Wetten, dass...? Spelshow
st Thomas Gottschalk. Herh.
5 Persoverzicht.
0 ZDF-Mittagsmagazine met
ute-Nachrichten.
5 Wirtschafts-Telegramm.
0 Tagesschau.
2 Die Sendung mit der Maus.
iderprogramma.
0 Janoschs Traumstunde. Serie
imatiefilms.
0 Tagesschau.
3 ««Atoll. Spelprogramma met

Schenk.
j;3O Blauer Montag. Gevarieerd
.^ddagmagazine vanuit Frankfurt.
"Oo Tagesschau.

Die Sklavin Isaura. Braziliaan-
* serie naar deroman van Bernardo
?Uimaraes. Afl. 39.
"30 Die Trickfilmschau.
"'S Janna. 15-delige jeugdserie.

P'l. 12: Kartoffeln für Anita.
."15 Tagesschau.
"25 Auf Achse. Serie. Afl.: Wer ein-S lügt...

.26 Tagesschau.

."30 Hier und Heute. Actualiteiten.,s 2 Stahlkammer Zürich. Serie.
j'l.:Der Fall Lancione.
i,s8 Programma-overzicht.
."Oo (TT)Tagesschau.
■15 Das grosse Geheimnis. 6-deli--96 serie naar de roman van René

Barjavel. Afl. 5. Na 15 jaar ontdekt
Jeanne dat Roland al die tijd geïso-
leerd heeft gezeten op het verlaten
eiland Basis 307.

21.05 Kampf dem weissen Tod. Do-
cumentaire over Russisch Midden-
Azië.

21.45 Terra Australis. 2-delige docu-
mentaire over de Australische staat
Queensland. Afl. 2: Queensland -Sonnenstaat am Wendekreis des
Steinbocks.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 BJunges Amerikanisches

Kino. Warten auf den Mond. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1986 van Jill
Godmilow. Alice B. Toklas is sinds ja-
ren de levensgezellin van de Ameri-
kaanse schrijfster Gertrude Stem, die
het middelpunt vormt van een inter-
nationale kring van schrijvers en kun-
stenaars.

00.25 Tagesschau
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF
13.45 Sonntagsgesprach. Michael

Albus in gesprek met Philomena
Franz, zigeunerin en schrijfster. Herh.

14.15 ««Doppelpunkt. Discussiepro-
gramma met jongeren over geloofs-
zaken.

15.00 Tierportrat. De rock.
15.10 Mensch Bachmann. 6-delige

serie rond vier dochters en een vader.
Afl. 2: Ruck-Zuck.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Pippi Langstrumpf. Jeugdserie

naar deverhalen van Astrid Lindgren.
Afl.: Pippi lernt Plutimikation.

16.25 Logo. Jeugdjourn^èl. Presenta-
tie: Dirk Chatelain.

16.35 Der Tag, an dem Anton nicht
da war. Sprookje in zes delen naar de
kinderboeken van Edith Schreiber-
Wicke. Afl. 4.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine
17.45 Ein Colt für alle Falie. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Leibwachter.
Aansl.: So lauft's richtig, verkeers-
quiz. Presentatie: Dieter Thomas
Heek.

18.58 Programma-overzicht,
19.00 Heute
19.30 (TT)Tugend mit beschrankter

Haftung. Komedie naar de roman
van Susan Berrett. De 27-jarige Loui-

sa valt door haar excentrieke gedrag
bij mannen in de smaak. Maar zelf
richt ze zich op de getrouwde Rex, die
zich nogal eens ergert aan Louisa.
Aansl. Ratschlag für Kinoganger.
Filmtip.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal
22.10 Andy Warhol. Ein amerikani-

scher Traurn. Filmportret van deze
kunstschilder.

23.10 ««ZDF JazzClub. Jazzconcert
met The Modern Jazz Quartet, be-
staande uit: John Lewis, piano, Milt
Jackson, vibrafoon, Percy Heath, bas
en Connie Kay, slagwerk.

00.10-00.15 Heute.

" Bruce McGill en Linda Hunt in de speelfilm 'Warten auf
den Mond'. (Duitsland 1 - 23.00 uur.)

Televisie
_derland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
BelgiëfTV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8.
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
>anu Sinja Mosa. Braziliaanse serie
>^'Lucelia Santos. Afl. 71.I||lj s Nieuws.j'^ Tik Tak. Animatieserie. Afl. 105.
iC5 Jacobus en Corneel. Jeugdse-
\l Afl. 15: De schilders.
{5° Liegebeest. Kinderserie. Afl.

'1 3sPomf)oerit'e'$* Rondomons. De hoeve op de, Ie heuvel, 3-delige Britse serie van
lC drew Morgan.
lj'"0 Korte film.
p ° Uitzending door derden. Licht-
m 'Jl'. een programma van de Vrijzin-
lj || Verenigingen.
o** Medededelingen. Programma-
ls ;£r2 en paardenkoersen.
%t\ Nieuws-
-554 Buren. Australische serie. Afl.
tj64- Clive raakt in een pijnlijke situa-
q ' wanneer Nikki een beroep op hem

De drie wijzen. Quiz waarin
uJ*e kandidaten moeten raden wie
fe

n de drie panelleden een juist ant-

g" Colin's sandwich. 6-delige En-
Se comedyserie met Mei Smith.

S|a 6 (slot): Angst om te winnen. Colin
dj,a9t er telkens weer in allerlei zaken
?erften mislukken- Hij is één van de-
tn d

en die de kunst van mislukking tot
1,3 ge Perfectie beheersen.
H 0 Krokant. Culinair magazine.

ofdthema: Feestmenu; Zalmpak-

ketje, feestelijke waterzooi; Chef:
Jacques Colemont; Portret: Blan-
quette de Limoux; Tafeletiquette door
Hilde Eynikel.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:

Alcohol. Afl. 3: Nog eentje voor on-
derweg.

22.50 Huizen kijken. 20-delige serie
over bouwen, verbouwen en wonen.
Afl. 20 (slot).

23.20-23.25 Coda. Weerzien, van
Bruno Bartels.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant

18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 56.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 903. Wayne onder-
neemt met hypnose een laatste po-
ging om te achterhalen wie op hem
schoot.

19.25 2x7. Tv-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.30 Nieuws.
20.00 Modem. De wankele grond.
Kunnen natuurrampen voorkomen
worden? Onderzoek n.a.v. Het Inter-
nationaal decennium voor de preven-
tie van natuurlijke rampen (1990-
-2000).

20.45 Uitzending door derden. Pro-
gramma van deKatholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

21.25 Uitgelezen. Er was eens in Bel-
gië (1918-1950). Eric Defoort praat
met drie bekende Vlaamse historici
over hun recente boeken.

22.20-22.40 Kwaliteit van A tot Z:
Denken in kwaliteit, afl. 7: Integraal
mensenwerk.

RADIO
Radio 1 : 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
11.30 Boeken-kastje-kijken. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Strijders voor Wilhelmina. Su-
rinamers die de oorlogstijd hebben
meegemaakt vertellen over hun erva-
ringen. Deel 1.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 Desktop publishing. Les 1.
19.40 Informatie over de cursus Ge-

meentewijzer.
19.50 Informatie ver de cursus Mest

en Milieu.
20.00 Journaal.
20.20 Milieubericht.
20.25 Men neme... Serie van 3 maan-

delijkse programma's over produktie
en consumptie van voedsel. Afl.: Men
neme... suiker.

RVU/HV
20.50 Ischa. Praatprogramma met

Ischa Meijer.
21.15 Eigenaardig. Column. Van-

daag: Lex Dura.
21.20 Teleac-Extra voorlichting.
21.25 Het Fantastische in de Kunst.

Les 2.
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.

Presentatie: Charles Groenhuijsen.
22.45 Geschiedenis en archeologie

van de bijbel. Les 1.
23.37-23.42 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/RTBF
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
Nouba. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten-programma. 19.20 Paar-
denkoersen. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Contacts, verkeerstips.
20.10 BEcran Témoin. La chatne.

Amereikaanse speelfilm uit 1958 van
Stanley Kramer. Een blanke en een
zwarte gevangene moeten samen ont-
snappen omdat ze aan elkaar vast ge-
ketend zijn. Aansl.: Discussie over ra-
cisme. 23.05 Weerbericht en laatste
nieuws. 23.35 Bourse. Beursberichten.
23.40-23.50 Les chrétiens dans la vie
sociale. Politieke uitzending.

België Télé 21
18.30 Espagnol con Victor. Cursus

Spaans. Les 4 en 5. 19.00 Spreek__ met ons mee. Cursus Nederlands.
' Les 5 en 6. 19.30 Journaal (met si-

multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht). 20.00 Portraits d'artis-
tes, serie portretten van artiesten. Afl.
5: Dario Fo. 21.00-23.05 Start, sport-
programma met o.a. Globe Challenge
Cup zeilen en paardesport.

TVS
16.05 TVS Infos. 16.13 Sept sur Sept.
17.10La Chance aux Chansons. 17.30
La Vérité Est Au Fond De La Marmite.
18.00 Des Chiffres et des Lettres.
18.20 Recréation. 19.00 Aventures et
Voyages. 19.30 TVS Infos et Météo.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Nouveau
Monde. 21.00 Thalassa. 22.00 Journal
Télévisé et Météo. 22.30 Gros Méchant
Show. 23.30-00.30 Libération.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Pre- i

sentatie: Catherine Keijl en Mare Ja-i
cobs. i

09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Buona Domenica. Herh.
12.15 Veronique classique.
13.00 Bonjour les clips.
14.00 Match vrije tijd.
14.30 David & David. Speelfilm, i(herh.). i
16.00 Télékids. De wasbeertjes.
16.30 Télékids. Flipper.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid- j

dagmagazine met om 17.30 uur "Nieuws en weer.
18.00 Journaal.
18.10 Uit een andere wereld. Ameri- i

kaanse serie. Afl.: Raad eens wie er i
naar aarde komt.

18.40 Dallas. Afl.: Verrijzenis.
19.30 Aanvallen. Sportquiz met Hans i

van Breukelen. De kandidaten zijn:
Stephan Boelsma en Ton van Luyn. i20.00 Match. Sportprogramma.

20.40 Robert Guillaume Show. Afl.: i
Een stuk van de steen. i

21.10 Freek de Jonge. De Stroman :
uit 1984. :

22.00 Journaal. j
22.20 Veronique Weer.
22.25 Squirm. Amerikaanse speelfilm:uit 1976 van Jeff Lieberman, Op een :

middag in september woedt er een :
hevig onweer in het vissersdorpje FlyECreek. Het is zelfs zo erg dat electrici- j
teitsmasten omwaaien.

00.00 Journaal.
00.05 Dallas. Amerikaanse serie.:

(herh.). :
00.55 Bonjour Les Clips. Videoclips. :
02.00 Speelfilm. :
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 1.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie. Les 1. (herh.).
10.10-12.20 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 2.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.40-19.55 Raamprogramma's van

de regionale studio's).
20.00 Landesspiegel. Der Nelly-

Sachs-Preistrager, Arme Linsel en
Klaus Antes in gesprek met de Poolse
dichter Andrzej Szczypiorski.

20.30 Auslandsreporter. Wiederauf-
bau am Chatt-el Arab, reportage over
de wederopbouw in Irak na de oorlog
met Iran.

21.00 Sag die Wahrheit. Spelpro-
gramma.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale. Mem Kind ist homose-

xuell, reportage over hoe ouders om-
gaan met de ontdekking dat een van
hun kinderen homosexueel is.

22.30 Buchladen. Literair magazine
met nieuw verschenen boeken. Pre-
sentatie: Manuela Reichart.

23.15 William Carlos Williams. Lan-
dartz und Dichter, filmportret van
deze Amerikaanse dichter.

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Hier en nu.
(7.30 Nws.) 7.51 Het levende
woord. 8.10 Hier en nu. 8 50 Intro-
ductie M.M. magazine met om
M.M.-pastoraal 9.07 Maandag-
morgen magazine. 12.07 Hier en
nu. 12.30 Nws. 12.32 Boer en tuin-
der. 12.55 Meded t.b.v. Land- en
Tuinb. 13.10 Hier en nu. 14.06 Ve-
ronica Nieuwsradio. (17.30
Nw5).1903 Club Veronica trend.
20 03 Geschenk van zilver gedicht.
21.03 KROs Jazz connection.
22.03 Op de eerste rang 22.50 In
het spoorvan Willibrord. 2306 Met
het oog opmorgen. 0.02 Easy liste-
ning. 2.02 AVRO's Nachtdienst.
6.02-7.00 Auto in? AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
(8 04-8 15 TROS-Aktua) 904
TROS Gouden uren. 11.04 Op vol-
le toeren. 12.04 André van Duin.
13.04 TROS Aktua. 13.15 Zwijgen
is fout. 15.04 Met muziek het hele
land door 16.04 Open huis. 16 57
EO-Metterdaad hulpverlening
17.04 Ronduit radiokrant. 18 04
Tijdsein 18.25 Kom er es uit. 18.50
Grabbelton 19.04 Jongerenkoren.
19 35 Hemelsbreed. 20.04 De bes-
ten van orkesten. 20.20 Arjan.
20.45 Begrijpt u wat u leest? 21.00-
-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen 12.04 Pays Bas 14.04 Top-
pop radio 16.04 Toppop disco-
very. 18.04 Dnespoor. 19.04 Het
steenen tijdperk 20.04 Muziek met
Meta. 22.04-24.00 Candlelight.

televisie en radio maandag

Netterland 1
"0-13.05 Nieuws voor doven en
«chthorenden.
0
'5 «Meet John Doe. Amerikaanse
teelfilm uit 1941 van Frank Capra
'er een man die door een krant
°rdt ingehuurd voor een publiciteits-
'mt, mei Gary Cooper, Barbara
knwyck, Edward Arnold e.a.
50 Neighbours. Australische serie.'5 Algemene Loterij Nederland.
30 Journaal.
40 (TT)Kunt u mij de weg naar
arnelen vertellen meneer. Serie.
y. Poeder van Poo. De Hamelaars
'jken uit Hameien te zijn weggeflo-
-1 door een pijp uit het orgel. Maar
to het ook voor de weg terug kun-

im zorgen?
30 Clip en klaar. Muziekprogram-
fc voor jongeren.
"O Journaal.
22 Maandagavond met Van Willi-
stiburg. Programma met gasten uit
"men- en buitenland, uit de film-,
'eater- en mediawereld.
22 Telebingo. Spelprogramma ter
idersteuning van de landelijke actie'eun aan Zwerfkinderen. Presenta-
B: Carl Huybrechts.
50 Brandpunt. Actualiteitenru-
fek.
20 Uitslag Telebingo.
30 Journaal.

Een jaar uit het leven. 6-dehge
Brie. Afl. 3. Joe en Jack leggen hun
J2ie bij, en Jack gaat in de familie-
zak werken.
fo/RKK
30-23.35 Advent. Mgr. Lescrau-
'9et praat met mensen uit de Am-'erdamse parochie De liefde.

Duitsland 3 SWF

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
"abel- en CAI-abonnees:"°or kanalen zie schema exploitant

' = zwart/wit programma

*" = stereo geluidsweergave
®0 = tweetalig bij stereo-app.'T = teletekst ondertiteling

08.15 Gymnastik im Alltag. Afl. 11.08.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
gie. Les 2.

09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Ungeschlechtliche Fortpflan- j

zung. Aflevering uit de serie Biologie, i17.00 Tele-Ski 90.
17.30 Telekolleg 11. Cursus psyscho- i

logie. Les 2. Herh.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Spass mit Tricks und Tips. Die

Curiosity-show, Informatief kinderpro-
gramma met spelletjes.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.:
Nachtliche Gespenster. Herh.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Elefanten und Pygmaen, re-
portage over de verdwijning van het
regenwoud in Midden-Afrika en de
gevolgen hiervan voor de Pygmeeën.

20.15 Sonde. Informatief programma
over techniek, milieu en wetenschap.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Nach Ladenschluss. Consu-
mentenrubriek, i

22.45 Wer seid ihr? Russische speel-
film uit 1989 van Dschachongir Faisij-
ew. De arts Timur wordt door een pro-
fessor van de universiteit in diens
auto teruggebracht naar zijn rayon.
Onderweg halen ze een militaire co-
lonne in.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00KRO-Klassiek op maandag-
morgen: Wiener Streichsextett met
piano. 11. Muz. voor tenor, hoorn en
piano. 11.50 Over poëzie. 12.00
Radio vierklank. (13.00 Nws).
13.50Over kunst en cultuur. 14.00

KRO-Klassiek op de maandagmid-
dag: Symf. Ork. Beierse Omroep.
15.45 In antwoord op uw schrijven-

klassiek. 16.45 Zin in muziek.
17.00 Georg Philipp Tele-
mann. 18.00 Nws. 18.02 De klas-
sieken. 19.00 De VARA matinee.
Radio Symf. Ork. en Groot Om-
roepkoor. Anna Bolena, opera van
Donizetti. 22.30 Jazz-op-vier-Aad
Bos 23.00-24.00 Het zout in de
pap.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief 9 25 Wa-
terstanden 9.30 Vrouwen en revo-
luties. 10.00 Factor 5, met om
10.00 Berichten van en over oude-
ren. 12.00 Nws. 12.05 De Franse
revolutie (2). 13.00 Nws 13.10
Faktor 5 met om 15.00 Bericht uit
het Koninkrijk en 16 00 De weten-
schap 16.30 NOS Kindermagazi-
ne 17.30 Aankoopkeuring kern-
centrale. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Faktor 5 extra. 18.20 Uitzen-
ding van de VVD. 18.30 Program-
ma voor blinden en slechtzienden.
18.40 De Vrije Gedachte. 18.55

Promoprogramma voor buitenlan-
ders. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers 20.30 Jazz
uit het historisch archief 21.00-
-21 30 Hobbyscoop.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland, gevarieerd magazine.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.35 Télé-Boutique. (Herh).
11.00 Die Fahrt nach Bamsdorf.

Oostduitse kinderfilm. Herh.
11.40 Abenteuer in Bamsdorf. Herh.
12.35 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Télé-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Gauner gegen Gauner. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Ein Meer aus Gold.
15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Zwei von der Dienststelle.

Engelse serie. Afl. : Köstliche Früch-
te. Herh.

16.30 Der Sechs-Millionen-Dollar
Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Der
diebische Roboter. Herh.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse serie.
Afl.: Lass die Sonne wieder scheinen.

18.45 RTL aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Wer zahlt schon doppeltes Löse-
geld?

20.15 Der Chef. Amerikaanse serie.
Afl.: Spitzel wider Willen.

21.10 Gelati und Amore. Italiaanse
speelfilm uit 1983 van Carlo Vanzina,
met Marina Suma, Jerry Cala, Chris-
tian de Sica e.a.

22.50 RTL aktuell.
22.55 Kuit-Tour.
23.05 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.35 Marmermagazine „M".
00.15 Catch up. Showgevechten.

Presentatie: Joe Williams.
00.50 Airwolf. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.35-01.40 Betthupferl.

SSVC
13.00 Animal Fair.
13.10 Bangers and mash.
13.15 Playbus.
13.35 Playbus.
14.00 News and Weather.
14.25 Highway to heaven. Serie.
15.15 Home and away.
15.35 Children's SSVC.
15.50 The Quack Chat show.
16.10 Brave Starr.
16.30 The satellite show.
17.00 Streetwise.
17.25 Countdown.
17.50 The Chart Show. Non-stop vi-

deos van de top-tien singles en de
muzieklijsten.

18.40 ITN News.
18.55 Survival.
19.20 Coronation Street.
19.45 About Face. Searching for se-

nor duende.
20.10 The Bill. Serie.
20.35 The Vet.
21.05 Boon. Do not forsake me.
22.00 BBC News and weather re-

port.
22.30 World in action.
22.55-00.05 Sportscene.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 General Hospital.
Afl. Der Wettlauf beginnt. Amerikaanse
familieserie. 09.20 Teletip Koenen.
Aansl. Ihr Horoskop. 09.30 Program-
ma-overzicht. 09.35 Nachbarn. Austra-
lische serie. Afl. Ein jahes Erwachen.
10.00 SAT.I BLICK. 10.05 Mr. Ed.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl. Ed,
der Lebensretter. 10.30 Der Mann weiß
zuviel. Amerikaanse western uit 1954
van André de Toth. 12.15 Teletip Test.
12.30 Glücksrad. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Programma-overzicht. 14.05 Pixi
im Wolkenkuckucksheim. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Ib und Christinehen.
Deel. 2. 14.30 Teletip Haushalt. Aansl.
Horoskop. 14.40 General Hospital.
Amerikaanse familieserie van Alan
Pultz. Afl. Eine letzte Warnung. 15.30
Happy Days. Afl. Lustig ist das Zigeu-
nerleven. Amerikaanse familieserie.
15.55 Der Goldene Schuß. 16.05 Da-
niel Boone. Amerikaanse westernserie
uit 1965 van George Marshall. Afl. Der
PreiG ist Freiheit. 17.00 SAT 1 Bliek.
17.10 Nachbarn. Australische familie-
serie uit 1985 van Mark Joffe, met Alan
Dale, Arme Haddy, VikkeBlanche, Paul
Keane e.a. Afl. Ein Schock für Lucy.
Aansl. Tekenfilm. 17.35 Teletip Fas-
hion. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Carson & Carson. Afl. Standes-
dünkel. Australische misdaadserie van
Mark Joffe, met Lorraine Bayley, Kevin
Miles, Howard Eynon e.a. 18.45SAT. 1
Bliek. 19.00 Glücksrad. 19.30 Missisip-
pi. Amerikaanse misdaadserie van Leo
Penn. Afl. Emilys Geheimnis. Deel 1.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hunter. Afl.

Opfern der Rivalen.' Deel I.Amerikaan-
se misdaadserie van Michael Preece,
met Fred.Dryer, Stepfanie Kramer, Per-
sisKhambatta e.a. 21.25 SAT. 1 Bliek.
21.30 Graf Bobby, der Schrecken des
Wilden Westens. Deel 1. Oostenrijkse
komedie uit 1965 van Paul Martin.
23.10 SAT. 1 Bliek. 23.20 News and
Stories. 00.00 So gesehen. 00.05-
-00.15 Programma-overzicht.

Eurosport
06.00 Sky. The World Business Re-

port.
06.30 Sky. European Business Chan-

nel.
07.00 Sky. The DJ. Kat Show.
09.30 Eurosport Menu.
10.00 Skiing World Cup.
11.00 Football.
12.00 Rugby League.
13.00 Skiing World Cup.
14.00 Maradona The Greatest

Player.
15.00 Surfer Magazine.
15.30 Nabisco Masters Doubles

Tennis.
19.00 NHL lee Hockey.
21.00 Eurosport. What a week!
22.00 International Motor Sport.
23.00 Boxing: Ringside Super-

bouts.
00.00-02.00 NHL lee Hockey.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
06.30 Club MTV.
07.00 VJ Kristiane Backer.
11.30 MTV at the movies.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
14.00 VJ Marcel Vanthilt.
16.00 3 from '80 At 4.
16.15 VJ Marcel Vanthilt.
16.30 Rewind '83.
18.00 Remote Control.
18.30 Club MTV.
19.00 VJ Ray Cokes.
21.00 MTV at the Movies.
21.30 Eurythmics Rockumentary
22.00 VJ Ray Cokes.
23.00 VJ Maiken Wexo.
00.00 Headbangers Ball.
02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9 02. 10.02 en 11 02 Kort
nws. 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Limburg en de We-
reld, Agenda en Muziek. 13.05,
14.02, 15.02en 16.02Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht.
17 05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Limburg op maan-
dag. 17.55 Kort nieuws 18.05-
-18 07 Aankondigingen.

BRT 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 700 Nieuws. 7.30
Nieuws, en R.V.A.-berichten). 8.00
Nieuws. 8.10 Het vliegend tapijt.
10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig met
muziek. 1155 Mediatips. 12.00
Limburg Vandaag. 13 00 Nieuws.
13.10 Pluche en plastiek. 14.00De
eerste dag. 16.00 Vooruit, achter-
uit 17 00 Limburg Vandaag. 18.10
Hitrevue 20.00 Slowtime. 21.00
Een plaat voor Margriet. 22.00
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het
donker. 23.30-6.00 Nachtradio
(om 24.00, 5.00 en 5.30 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Frühstück. 7.15
Wunschkasten 745 Veranstal-
tungskalender. 8.30 Besmnliche
Worte. 9.10 Musikexpress. 10.00-
-12.00 Gut aufgelegt. 12.15 Veran-
staltungskalender Musik bei Tisch
13.00 Frischauf. 14.05 Musikzeit
14.15 Musikzeit heute: Operette
und Musical 15.00.Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: US-Charts
17.05 Oldiekiste. 18 10 BRF-Ak-
tuell. 18 40 Jazz: Swing und Balla-
den. 20.00 Nachnchten 20.05
Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tref) nach
elf. 12.00RTLThemen 12.15Casi-
no Parade 14 00 Viva 16.00 En-
tenjagd. 17.00RTLThemen. 17.15
RTL-Musikduell. 19.00Neunzehn -Vierundzwanzig. 00 00-0100
Traumtanzer

WDR4
405 Radiowecker 559 Station-
sansage. 6.05 Morgenmelodie
9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur Sa-
che 12.07 Gut Aufgelegt. 14 05
Wirtschaft. Auf der Promenade
15.00 Café-Konzert 16 05 Heimat-
melodie 17 00 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21 00 Musik zum Traurnen.
22.30-04 05 Nachtexpress

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The mix.
14.30 Hotline.
15.30 Nino Firetto.
16.30 On The Air.
18.30 Off the Wall.
19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Touristic Magazin.
20.30 Journey into India.
21.00 Survival. People of the sea.
22.00 World News and Goodyear

Weather Report.
22.10 Wildlife On One.
22.40 Thai Panorama.
23.10 The Story of Yellowfoot.
00.10 World News and Goodyear

Weather Report.
00.20 Coca Cola Eurochart.
01.20 Time Warp.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.
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_jpiccolo S
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs / 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist, gevonden' / 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per

'plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) imsw

Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin- Piccolo's in het Limburgs
nen- en buitenschilderwerk- Dagblad zijn groot in RE-
zaamheden: 045-210020. SULTAAT! Bel: 045-719966

Personeel gevraagd

Speelautomatenexploitatie
zoekt energieke jongeman op part-time basis. Leeftijd

18-25 jr. Kennis van electronica en i.b.v. rijbewijs.
Tel. 045-443464. Tussen 10.00-17.30 uur.

Keurslagerij van Melick ,
te Hoensbroek

zoekt medewerkster voor haar verkoopteam, 4 of 5 daagse
werkweek, beloning conform slagers-CAO. Verlof en

vakantie-dagen worden in overleg geregeld. Opleiding
zowel intern als extern mogelijk. Ervaring strekt tot

aanbeveling. Deze vacature kan per 15 januari ingevuld
worden. Interesse: Bel of schrijf: Pierre van Melick, Hoofd-

straat 78, 6432 GG Hoensbroek.
Tel. 045-212651.

Hoofdstr. 78, 6432 GG Hoensbroek. Tel. 045-212651.

Dactylo Uitzendburo
zoekt Werktalent!

MEAO-be?
Wij zijn op zoek naar een administratief medewerker/ster

die minimaal 3 jaar ervaring heeft en bekend is met
geautomatiseerde loonadministratie.

Admininstratief medewerker/ster
die zelfstanding een computer kan bedienen en tussen

Kerst en Nieuwjaar beschikbaar is.
Bouwkundig kalkulator

Voor een relatie in Sittard zijn wij op zoek naar een kandi-
daat die ervaring heeft met geautomatiseerde begrotingen

Ervaren elektromonteurs en
Bankwerkers

die direkt bij diverse relaties in de omgeving van Sittard
en Geleen in de werkplaats en de buitendienst aan de slag

kunnen
Timmerlieden

die bekend zijn met machinale houtbewerking en bij een
bedrijf in Sittard willen werken.

LTS'ers metaal
Wij zijn op zoek naar kandidaten die per direkt in dag- en

eventueel ploegendiensten bij bedrijven in Echt en
Roermond kunnen gaan werken.

Leidinggevende kapaciteiten?
Voor een bedrijf in de omgeving van Geleen zijn wij op

zoek naar montagemedewerkers die las ervaring hebben.
Werken op een luchthaven?

Wij zijn op zoek naar heftruckchauffeurs, datatypistes en
produktiemedewerkers die bereid zijn om over te werken

en eventueel ploegendiensten te draaien. Deze banen
bieden naast goede toekomstmogelijkheden prima

verdiensten.
Magazijnmedewerkers/sters

die een lange periode in de dagdienst bij een bedrijf in
Echt willen werken.

Bekend met overlock?
Voor een relatie in Sittard zijn wij op zoek naar ervaren

naaisters.
Demonstratrice

die bereid is om op zondag voor een bedrijf in Beek
te werken

alle funkties m/v

Bel voor meer informatie of stap eens binnen bij Dactylo
Uitzendburo in:

Sittard, Rijksweg zuid 63. Tel. 04490-14190
Beek, Stationsstraat 9. Tel. 04490-74404 of

Kerkrade/Eygelshoven, Veldhofstraat 111, tel. 045-352059

Dactylo, dat werkt wel zo leuk

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Club 2000 in Geleen vraagt
GASTVROUW voor leiding-
gevende functie, boven de
30 jaar. Tel. 04490-42315.
Leuke BUFFETHULP gevr.
M/V met erv., voor Disco-
dancing, voor 2 dagen, Ift.
21-35 jr. Tel. 045-213350
na 12.00 uur.
HULP gevr. voor een
coffee-shop in omg. Kerkra-
de. Tel. 045-460281.
Gevr. voor Duitsland (grens-
gebied) erv. BETONTIM-
MERLIEDEN (voor ace.)
Hoog loon, tel. 080-541217.

Wij vragen een VERKOOP-
STER voor een volledige
werkweek. Bakkerij Hage-
doren Hoensbroek. Tel.
045-212660.
Constructiebedrijf Nijmegen
vraagt tegen hoog loon
LASSERS, CV-monteurs,
loodgieters en pijpfitters.
Soll. 080-240862.
GOM bedrijfsdiensten BV
zoekt SCHOONMAAK-
STERS voor opjecten in
Heerlen en Sittard. Telef.
sollic. uitsl. tussen 10.00-
-16.00 uur 045-315546.

Te huur gevraagd
Tek. ofte h. oudkl. HUISJE,
achterst. onderh. geen
bezwaar, in Heerlen of om-
gev. Br.o.nr. B- , Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
640' DP Heerlen

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur

Geleen, Burg. Lemmensstraat 11
Gerenoveerde kamers met medegebruik van douches,

toiletten en keukens. Voorzien van cv.
Huurprijzen vanaf ’ 235,- exclusief ’ 120,- voorschot

stook- en servicekosten. Direkt te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50 te 6418 CH Heerlen.
Tel.knt. 045-417085.

Te huur
Nuth, Parklaan

Diverse flatwoningen met hall, toilet, woonkamer, keuken,
3 slaapkamers, douche en berging.

Huurprijs ’ 524,80 per maand excl. voorschot stook- en
servicekosten.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50 te 6418 CH Heerlen.

Tel.knt. 045-417085.
Te huur

Studentenappartementen
Heerlen, Weltertuynstraat 67

diverse studentenappartementen met woon/slaapkamer,
kitchenette, douche en toilet.

Huurprijs ’ 308,95 excl. voorschot stook- en servicekosten
Huursubsidie mogelijk, direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Tel, kantoor: 045-417085
Te huur

Maastricht, Frankenstraat 184
Studentenkamer op de 1e verdieping aan de achterzijde

met medegebruik van keuken, douche en toilet.. Huurprijs ’ 340,- per maand mcl. ’ 85,- voorschot
energiekosten. Uitsluitend vrouwelijke studenten.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50 te 6418 CH Heerlen. Tel, knt. 045-417085.

I KAMERS te huur, met voll.
pension te Hoensbroek. Tel.
045-214804.. BOYENAPPARTEMENT

I met cv. Tel 045-454729.

■ Te huur huis, 3 slaapk.,
■ woonk., keuk., w.c, douche,- zolder, garage m. carport,

tuin, voor ml. Vondelstr. 29.. Brunssum. Tel. 045-257090

Te h. aangeb. luxe 1 pers.
APPARTEM. in Hoensbroek
t.o. station. Huurpr. ’ 500,-
-all-in. Tel. 09-49.2405-
-72747. .
Te huur APPARTEMENT in
Valkenburg. Tel. 04406-
-13178, na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
■Voor bemiddeling zoeken

wij met
Spoed

woonhuizen in-een straal
van 10 km. rond Geleen-

i Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-

vend Peters & Partners Ma-
kelaars en Taxateurs 0.g.,
Agnes Printhagenstr. 36,

6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
VOERENDAAL: Op prima
stand halfvr. woonhuis met
zeer royale tuin en bouw-
plaats voor 2 halfvr. huizen
of 1 vrijst. huis, diep doorlo-
pend achtergelegen weiland
div. gebruiksmogelijkheden.
Tot. grondopp. 4660 m2. Vr.
pr. ’350.000,00 k.k. Tel.
045-753066

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
KLIMMEN: Centraal gele-
gen verbouwde tussenwo-
ning met cv, witte keuken, li-
ving met parket en open-
haard, 4 slpk., badk., zolder,
kelder, tuin. Vr.pr.

’ 112.000,-kk 045-753066

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,5%.
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Bedrijfsruimte
HEERLEN, Stationstr. win-
kelruimte te huur, tot. opp.
ca. 100 m2., event. met bo-
yenwoning. 04490^43275.
HEERLEN, te huur Sittar-
derwg/Grasbroekerwg ca.
300 m 2bedrijfsruimte, ge-
schikt voor vele doeleinden.
O.a. kantoor, showroom,
detail etc. Inl. 04490-43275.

Kamers aangeboden/gevraagd
Kamers te huur.

Terwinselen, Schaesbergerstr. 2
Nog slechts twee woon/slaapkamer met medegebruik van

keuken, douches en toiletten.
Huurprijs’ 370,- per maand mcl. voorschotten energie- en

servicekosten.
Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Tel. kantoor: 045-417085.
Gem. ZIT/SLPK. in. eigen k.
te huur v. nette pers.
Schaesbergerweg 103
Hrl. 045-415718/725053
Te h. gemeub. KAMER met
gebr. van keuken. Schaes-
bergerweg 152, Heerlen.

SUSTEREN: te huur aang.
kamers. Tel. 04499-1615.

Centr. GELEEN ruime nw
gestoft, kamers. Gezamelijk
gebr. van keuken, badk. en
wc. Huurpr. mcl. ’ 400,- p.
mnd. Borg ’BOO,-. Br.o.nr.
B-2981 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gestoft. ZIT-SLAAPK. keuk.
v.a. ’360,-. Akerstr, N.
Hoensbroek. 045-221217. "

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Kunststof ramen en deuren.
Met 10% winterkorting. Vrij-
blijvend opmeten en prijsop-
gave. Renobouw BV 045-
-462700 bgg. 227368. Ook
zat. tot 13.00 uur.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Reparaties

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 01190-
-45230. Service binnen 24 u.

TV/VIDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- en
voorrijkosten. Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES.
645-314122. Vroko, 045-441566/461658.

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Leningen v.a. ’ 1.000, tot ’ 200.000,- mogelijk!'

Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en
deskundig advies van één van onze 95 kredietadviseurs.

Snel:
Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later

over Jcontant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengt
onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u

thuis
Gemakkelijk:

Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
vies over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij
goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later nog

over uw geld beschikken.
Discreet:

Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

Wij verstrekken geldvanaf half negen 's morgens tot negen
uur 's avonds en zaterdag van negen tot vier uur.

Bel NKB 040-122020
Kredietbemiddelingsbedr. NKB, Hertogstr. 38, Eindhoven

SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-

St'waarde^'dlS:
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.——Transacties g
Te k. geh. FRITUURINVEN-
TARIS Tel. 04490-27924 of
-21590. Pr. ’ 9.500,- mcl.

__! —— -"-~

LandDOUW
ONDERDELENBANK.
U44aj d/M>.

Te koop jonge HENNEN.
Custers, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
i

MOBIELE WARMTE
Propaan gestookte heaters

oliegestookte infra roodstra lers
elektroheaters.

WARM AANBEVOLEN
Nual 25 jaar een begrip, voor kwaliteiten service!

Auto's

Ter zake
Bij ons niets gratis maar wel SCHERPE prijzen

AX 1987/1988
BK 14, 16,19 1983 t/m 1988
FiatUno7slE 1988
Ford Escort AUTOMAAT 1984
Ford Scorpio 2.0 GL 1987
Opel Kadett 1985/1986
Peugeot2osGT 1984
Volvo 240GL combi, LPG onderb., airco 1987

Ruime keuze

Tijdens onze showdagen zijn wij het GOEDKOOPSTE
Do. 7 dcc. t/m Ma. 11 dcc. Dond. koopavond tot 20.00 uur.

CITROEN VAN ROOSMALEN
Wilhelminasingel 58-62 Maastricht. Tel. 043-215154.

f Autopartner

SUPERGARANTIE
Autopartners zijn:

Willem Bosch, Heerlen 045-740031
APK Dijcks, Susteren 04499-1505
Car-tuning, Heerlen 045-422580

Auto Gabriël, Spaubeek 04493-4340
Auto Houben, Heerlen 045-715700

Garage Smeets, Nieuwenhagen 045-315034

Te koop gevraagd div. busjes.
Toyota, Nissan Urvan, M.B. 508, 608,

Peugeot 504, 505, Toyota's 4-drs.
Tel. 045-325955/425858.

mazoa
Subari Justy 1.2 S 1988 wit
Ford Sierra 2.0 CL 1988 wit
Ford Escort 1987 blauw
Ford Fiesta KR 2 1984 rood
Nissan Sunny 1.5 GL 1986 zilver
Nissan Cherry 1.3 1986 blauw
Misubishi Cordia I.6sr 1986 zilver
Honda Civic Sedan 1.4 GL 1988 grijs
Honda Accord aero deck 1987 goud
Honda Shuttle 1.54wd 1986 blauw
Renault 5 turbo 1982 blauw
Volkswagen Golf 1.3CL 1987 grijs
Volkswagen Golf 1.3CL 1988 groen
FiatPanda34 1986 beige
Mazda323Hßl.3 1x 1988 prestige
Mazda323HBI.SGLX 1986 blauw
Mazda626Hßl.BLX 1988 wit
Mazda 323 HB sport 1987 wit
8MW316 1987 antra
Opel Record Combi 20 S 1986 rood
Mazda 323LX Combi i.j 1987 wit
Mazda 323 GLX Combi 1987 wit
Mercedes 900 dt van 1986 blauw

Autobedrijf A. Caubo b.v.
Langheckweg 2

Kerkrade, tel. 045-464646
Voorsprong in kwaliteit!!

Wetzels Auto's
Industriestr. 35, 6135 KG Sittard. Tel. 04490-10655.

Nissan Patrol verl. comb. kent.'Bs
Mercedes 2.5 Turbo dies. station '88; Mercedes 200Turbo

dies. station '87; Mercedes 300 Turbo diesel Station '85;
Mercedes 300 Turbo dies. station '85; Mercedes 300 E aut.

'85; Mercedes 230 E aut. '86; Mercedes 500 sec. '84;
Mercedes 240 dies. '79; Renault 2.5 Turbo dies. '87;

Porsche 928 aut. '80;Porsche 911 SC '80; Porsche 944 '84
Nissan ZX.3.Oi T/bar '85; Citroen 2.5 CX prestige aut. '87;

Audi Avant/200 Turbo Quatro '87; BMW 520iaut. '88; BMW
323iCE albina '86; BMW 525iaut. '85; BMW 320iBaur '84;

Ford Escort 1.4 CL '86; Ford Escort 1.3 Bravo '89; Ford
Sierra 2.0 GL aut. '83; Opel Kadett 1.3 jub.uitv. '88; Opel

Ascona 1.6SCaprio nw.; Opel Kadett 1.6i aut. '88; Camaro
Z 28; Crossfire 85; Toyota Celica 1.6 ST '86; VW Golf 1.3
R, '86; Mitsubishi Galant 2.3 Turbo dies. '84; Dodge Aries

2.2 aut. '86; Ford Sierra 2.0 Ghia '87; Fiat Argenta '84.

*Mazda 323 1.5 HB GLX autom. anthr.'BB; "Mazda 323 HB
1.5 5-drs. GLX aut. zilver '86; 'Mazda 323 1.6iHB LX

groen '87; Mazda 323 1.5 HB GLX org. uitgebouwd wit '86;
Mazda 323 1.3 HB GLX en LX '85/'B6; 'Mazda 323 1.3 HB
5-ds. zilver en groen '82/'B5; "Mazda 323 1.4 sn3aut. zilver
'80; Mazda 323 1.5GLX Sedan '88/'B7/2x'B6; Mazda 323
1.3 LX Sedan veel extra's blauw '86; Mazda 323 1.3 DX
Sedan ’ 10.950,- groen '85; Mazda 626 1.8 GLX en LX
Sedan wit en groen 2x'BB; Mazda 626 2.0 GLX Sedan

groen '83; Mazda 626 1.6 LX Sedan anthr. '85/'B4; Mazda
626 2.0 SDX Sedan groen'B2; Mazda 626 1.6 LX Coupé
anthr.'B3; Mazda 626 2.0 HB GLX blauw en wit '85/'B4;

Opel Kadett 1.3 SHB automaat groen'B7; Opel Kadett 1.3 S
HB 5-drs. blauw '80; Opel Rekord 2.0S4-deurs goud '82/

'80; Golf 1.8 G.T.I. kat. Abs de mooiste 12-'B7;Ford Escort
1.3 HB cl en 1.1 Laser 2x'B6; Volvo 360 2 L HB blauw nu

’ 12.950,- '86; Volvo 323 DL Variom. 30.000 km (mot.) '80;
Nissan Bleubird Stationcar met PS zilver '88; "Nissan

Sunny 1.6 HB automaat wit '87; Toyota Corolla 1.6 GL LB
zeer mooi wit '84; Fiat Panda 2x750 L zwart en beige '86;
Saab 900 GLE aut. met PS blauw '79. * komt nog binnen.

Occasion met Mazda-Kroongarantie.
Mazda Auto Leymborgh B.V.

Bornerweg 2-8, Limbricht, tel. 04490-15838.

ï 1?v^___,&
Auto stuk

geen geluk!
Gauw opgelost.

Huur niet duur een auto bij
Bastiaans Heerlen.
Tel. 045-724141.

I Aut#partner

SUPER
GARANTIE
2 jr. garantie op

-Uitlaten-accu's
-Schokbrekers

-Waterpomp-Radiateur
Te koop

Mercedes 230
TE zeer mooi, bwj. '84,

71.000 km. Garagebedr.
John Nievelstein,

045-225566.
Te koop

Saab 9000
Turbo 16 V '85, alle opties.

Garagebedrijf John
Nievelstein. 045-225566

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevr. SCHADEAU-
TO'S, sloop en loopauto's.
Tel. 045-753762.
In- en verkoop. Wij betalen
hoogste prijs voor alle mer-
ken AUTO's (ook schadeau-
to's) 045-416239
Te k. gevr. AUTO's alle bwj.
met of zonder APK. Tel.
045-420572
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. mooie BMW 630 CSI,
coupe, (hartge-uitv.), bwj.
'81, mr. mog.. 04492-5473.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop gevraagd PEU-
GEOT 504 en 505 en Toyo-
ta's 4-drs., v.a. '76 en alle
merken bedrijfswagens. Tel.
04755-2114.
BMW 525 E, '85, 1e eig.,
bronzit, ’13.500,-; Alfa
Sprint 1,5 QV, '85, zwart,
’8.500,-; Volvo 740 GLD,
'85, blauw, schuifd.,
’16.750,-; Volvo 740 GLE,
'84, grijs, leder inter.,
’14.250,-; Fiat Panda 60
S, '86, grijs, 1e eig.,
’8.500,-; Mercedes 280 S,
aut., '84, blauw, veel ace,
’23.500,-; Honda Civic 1.3
L, '85, blauw, ’10.750,-;
Saab 99 GL, '83, grijs, LPG,
nw.st., ’7.250,-; Mitsubishi
Galant t. D '86, wit,
’13.500,-; Ford Orion 16
GL, dcc. '83, LPG, blauw,
’7.250,-; Citroen Visa 14
TRS, '86, blauw, ’8.750,-;
Lada 2104 Combi, '85, bei-
ge, nw.st., ’5.750,-; VW
Passat 1.6 CL, '82, grijs, nw.
St„ ’ 4.500,-. 04492-3234 _
Fiat Uno, '84, ’ 6.000,-; Vol-
vo 365, '82, ’ 5.250,-; Volvo
343 '82, ’4.500,-; Völvo
343, autom., '82, ’4.750,-;
Audi 100 GL, SE, '82,
’5.500,-; Opel Kadett 1.3
S, '80, ’3.500,-; Chevrolet
Malibu, '80, ’3.000,-; Ford
Granada Combi, '80,
’3.000,-. BMW 316, '77,
’1.500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. Tel. 04492-3582_
Te k. doorlopend div. scha-
deauto's, o.a. Opel KADETT
18 S, '88; VW Golf Turbo
diesel, '86; Opel Kadett GSi,
'87; VW Golf D, '88. Autoh.
Franken V.0.F., Ganzewei-
de 59, Heerlen. 045-216475
Te koop FIAT 900 E, bestel,
bwj. '83, ’ 1.500,-. Tel. 045-
-258080.
Ford FIESTA 1100 GL m'B3,
in nw.st. en APK ’ 4.750,-.
Tel. 045-454087.
Te k. leuk dameswagentje
ESCORT 1300, type '81, i.z.
g.st., pr. ’ 4.650,-. Tel. 045-
-325984.
Ford ESCORT 1.3 bwj. '81,
5-drs., perf. st. Tel. 045-
-458126.
Ford ORION 1.6 L bwj. '85,
perf. st. Tel. 045-444584. __
FIESTA 1.1 L Bravo get.
glas alles een kleur bwj.'B3.
Hamerstr. 39 Hrl.
MAZDA 626 LX 5 deurs,
coupé, 1986, blauwmet.
Zeer mooi. Auto Gabriel,
Spaubeek, 04493-4340.
Te koop MERCEDES 280
SE, bwj. '74, i.z.g.st., APK
'90, t.e.a.b. Tel. 045-210484

Ford ESCORT 1.3 bwj. '83,
kl. wit, get. glas, sch./k. dak,
zender spoilers, brede ban-
den, trekh., APK. ’ 9.000,-.
045-314105/317100.
Ford GRANADA 2.3 Combi,
'80, LPG, onderb. kl. brons,
’3.000,-. 045-222910
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'79, APK '90, 205banden en
ATS vlgn., kl. grijs, vr.pr.
’2.750,-. Part. Columbus-
str. 47, 6413 TM Heerlen.
MAZDA 323 LX Sedan an-
traciet met. 1986, als nieuw,
47.000 km. Auto Gabriel,
Spaubeek, 04493-4340.
Opel KADETT 1.3 LS auto-
maat, bwj. '85, nw. mod.
Mgr. Hanssenstr. 6, Nieu-
wenhagen.
Opel REKORD bwj. '85, au-
tom., airco., centr. vergr.,
antr.met., LPG, i.g.st. pr.
’12.000,-. 04498-51685.
KADETT 12 S h.back '83
zeldz. mooi elke keur. mog.
Kerkraderweg 166 Hrl.
Te k. van monteur OPEL
Kadett 1.6SGL, aut., 5-drs.,
bwj. '85, div. extra's. Tel.
045-451832.
Opel KADETT 1.6 D, dcc.
'83, zilvergrijs, i.z.g.st.,
’6.750,-. 045-210565
RENAULT Fuego TX 2L,
bwj. '81, APK tot 3-'9O, i.z.g.
st. pr. ’ 3.600,- 045-352230
SAAB 99 GL, '81, blauw in
nw.st., ’ 4.750,-. 045-
-454217
Te koop Talbot HORIZON
Ultra LS 1.3, bwj. type '84, i.
z.g.st., APK 17-11-'9O,
’2.950,-. Tel. 045-323178.
Toyota COROLLA liftback,
1981, km. 83.000, pr.
’4.500,-. Tel. 04450-1528
Te koop open vrachtauto
VW.LT 28, Diesel, 6 cyl.
voor kl. rijbew. Laadverm.
1200 kg, APK 11-'9O, olie-
vrije motor, bwj. '80,
’2.950,-. Tel. 045-323178.

Te k. VW GOLF GL diesel,
gekl. glas, radio, trekh., met
revisie motor, papieren ter
inzage, geh. uitgeb., kamai,
bwj.'79, in st.v.nw. geen
roest, kl. rood. Zien is kopen
APK gek. 15-11-'9O,
’3.500,-. Tel. 045-323178
GOLF 1.3 GTi Look zeer
mooi 68.000 km. ’5.500,-.
Rotterdamstr. 24 Hrl.
Te koop VW GOLF bwj. '78,
kl- geel, i.z.g.st., pr.
’2.100,-. Tel. 045-319305.
VOLVO 360 inj. Sedan '87,
m. of z. gasinst., weg. omst.,
slechts ’15.500,- mcl. div.
extra's. Tel. 04490-12138.
VOLVO 244 DL '80, LPG,
215.000 km, vr.pr. ’3.500,-.
045-410952, na 13.00 uur.
VOLVO 343 L, '82, kl. rood,
iz.g.st., ’ 4.500,-. 045-
-420650
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook s-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto. Ook
schade-auto's. 045-462441
Loven Heerlen B.V. Gran-
dioze Occasionshow Mini-
male inruilpr. ’ 1.500,- mits
3 mnd. kenteken op naam.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
rood '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX'BB;
Mazda 626 HB 2.0 GLX,
LPG, 27-1C87; Mazda 626
HB 1.6 GLX'B7; Mazda 626
HB 2.0 GLX '86; Mazda 626
HB 2.0 GLX '84; Mazda 626
sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 sedan 1.6 DX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 323 sedan 1.3 GLX
'88; Mazda 323 sedan 1.3
GLX '86; Mazda 323 sedan
1.3 LX 2X '86; Mazda 323
sedan 1.3 GLX nw. model 3-
-10-'B5; Mazda 323 sedan
1.3 DX '83; Mazda 323 se-
dan 1.7 GLX diesel '88; 'Mazda 323 HB 1.5 Limited
'87; Mazda 323 HB 1.3 LX
'87; Mazda 323 HB 1.3 LX
3X '86; Mazda 323 HB 1.3
LX 5-drs. '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
HB 1.5 DX '85; Mazda 323
HB 1.3 DX '83; Mazda 323
HB 1.5 GLX automaat '87;
Mazda 323 HB 1.3 LX auto-
maat '86; Mazda 323 1.3DX
automaat '84; Opel Omega
1 8 LS '87; Opel Ascona 1.6
S '84; Opel Manta I.BSHB
'83; Opel Kadett 1.3 N 87;
Opel Kadett 1.2 S '84; BMW
315 '81; BMW 318 automaat
'81; Ford Escort 1.1 CL '86;
Ford Escort 1.3 '84; Ford .Escort 1.3 Laser '83; Honda
Integra 1.5 Lux '87; Mitsubi-
shi Colt 1.5 GL '87; Nissan
Bluebird 2.0, 24-6-88; Peu-
geot 205 KR '85; Peugeot
405 SR 1.6 met schuifdak
'88; Volvo DL sedan '87. Ei-
gen financiering en APK-
KEURINGSSTATION. Pa-
lemigerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.

Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
div. extra's '86; Kadet 1.2LS
antraciet '87; Kadett 1.2
goudmet. '82; Opel Corsa
schone motor rood type '88;
Corsa 1.2 S zilvermet. '84;
Siërra 2.0 Laser LPG 5-drs.
blauwmet. '85; Escort XR3I
div. extra's wit '83; Fiësta
1.1 katalys. 11.000 km 88;
Fiësta 1.1 div extra's rood-
met. '82; BMW 320 groen-
met. '82; VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud
Te koop PORSCHE 928 S
bwj. '80 kl. bordeaux als
nieuw ’37.000,-; Ford Es-
cort 1.3 GL kl. vuurrood, bwj.
'82 ’ 5.800,-; VW Golf Die-
sel bwj. '82 5-drs. in nw.st.

’ 6.800,-; Vw Passat Combi
Diesel bwj. '82 i.g.st.

’ 6.700,-; Opel Kadett 1.2 S
bwj. '83 met trekh. nw. ban-
den i.z.g.st. ’5.800,-; Ford
Taunus 1600 bwj. '77

’ 500,- mr. mog. Broekstr.
8, Obbicht. Tel. 04498-
-55824.
INKOOP auto's alle types
dir. cont. geld ’ 500,- tot
40.000, gesp. in Mercedes
tel. 045-414372.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 2.0 L
GSI '87; Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Toyota Ter-
cel '84; VW Golf 1.8 aut. s-
drs. m. '85; VW Passat CL
D. 5-bak, '82; BMW 520i, t.
'82, alle extra's; VW Golf D.
t. '81; Mitsubishi Saporro
'80; Volvo 343 GLS aut. in
nw.st. '80; Opel Ascona 20
S aut. t. '80; VW Kever, in
nw. st, '74; VW Golf '81;
Ford Fiësta 1300 S i.z.g.st.
'78; Citroen GSA '82; Audi
80 CL Turbo diesel '83; VW
Jetta LPG i.z.g.st. '81; Dat-
sun 120 AF 2coupé '78;
Opel Kadett 1200 S '81;
Ford Fiësta 1100 L Bravo
'81; Golf Diesel '79; VW Po-
lo '79 i.z.g.st. Triumph ac-
claim HLS '83; Audi 80 1e
eig. '80; A Manta GTE, i.z.g.
st voor liefhebber. Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.

Opel KADETT Edam aut.
'86; Opel Kadett 1300 GS
'86; Suzuki Alto GL '87; Su-
zuki Alto '84; Audi 100 D '84;
Audi 100 Avant type '87;
Ford Orion '85; Fiat Ritmo
60 CL '85; lada 2105 '82;
Toyota Celica '85; Toyota
Celica '84; VW Golf D '87;
VW Golf 1300 '87; Ford
Sierra 2.0 '85; BMW 316
rood '85; BMW 316 wit '85;
BMW 316 div. extra's '84;
BMW 320i4-drs. '86. Auto-
bedrijf Reubsaet, Op de Vey
47-49 Geleen. Inr. gar. fin.
Tel. 04490-44944. Uw
adres voor APK-keuring.
Alle autorep.

Te k. onder garantie en s|
vice: Mercedes 300 D, Jtorn., electr. ramen, allej
ties, type '87; Mercedes^
E, div. extra's'B6; Mercf»!
190 E div. extra's '85; OJCorsa 13 S '84; Opel ASjJ
na 16 S '82; BMW 316^1
'80; BMW 323 i Hartge «''85; Mitsubishi Galant 1
Mitsubishi Sapporo 1
Opel Ascona 16 S '80; <flAscona 18 i 4-drs. '84; JJ
nault Feugo '81; Fiat R_
65L'82; Opel Senator _
autom. '85; Corvette StijJ
Cabriolet bwj. '70, aW
voor liefhebber; tev. leJ
Oldsmobil Cabriolet bwj- 1
Manta A bwj. '73 20 £jj
extra's. Autobedr. FrV]
KEN V.O.F, Ganzeweidel
Heerlerheide. Inr., fin*!
gar. Tel. 045-216475. J
Renault 25 TX 2.2i, metj
5-bak, stuurbekr., el. raflj
radio/cass.rec. met bedfl
aan stuur, met.Wj
30.000 km, als nieuw I

’ 35.500,-; Ford Scorpiol
i CL '86 ’23.750,-; rj
Siërra 1.6 sedan div. fi
'89 5-bak ’25.500,-; Fl
Siërra 1.6 CL Sedan I
’22.500,-; Ford SiërraJlaser 5-drs '86, div. A
’16.000,-; Ford Siërra!
luxe div. ace.'B3 ’ 10.50JFord Escort 1.6 L 5-drs I
’8.500,-; Opel KadettJLS 3-drs. '87 ’16.501Opel Ascona 1.6 S J’7.400,-; Peugeot 309\re, 5-drs, 5-bak,
’14.750,-; Renault 25 1
5-bak '86 ’16.750,-: 1
nault 11 1.4 BroadwavJ
bak 5-drs '86 ’llA
VW Polo C 2-drs.

’ 9.500,-; Volvo 340 "Diesel 5-bak '85 ’ 11.50">Financieren en BOVAw
rantiebewijs. Autobedrijf
APK keuringsstation ?■ ,
DIJK & Zn. HompertswegfLandgraaf. Tel. 045-31V'
Alle keuringen toegestajü
TOYOTA Corolla diesel,"
'85 Sedan zeldzaam fjf
’9.250,-; Mercedes 30"
’7.000,-; VW TranspcJ
Benzine bwj. '81 ’2.7*
Hommert 24 Vaesn*
kruispunt Schinnen. ,
Wij geven het MEESTE^uw auto! U belt, wij kon*
045-422610, ook 's avo^ü

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. krt
sloop- en schade-aül"
Vrijw. RDW. 045-22634j>
Té k. gevr. loop-, sloop'
SCHADE-AUTO'S. Ik be»
de hoogste prijs in \jxx\w
Tel 045-254049.
Te k. gevr. LOOP-, sKjJ
en schadeauto's, v.a. i\
'tot ’5.000,-. Tel. 04*
19679/25611
Te k. gevr. sloop- en SC"
DE-AUTO'S van ’lOO,-

-’ 5.000,-. Tel. 04490-43
1̂Te k. gevr. sloop- ,

SCHADEAUTO'S. Auto51

perij Marxer, 045-72043
Te k. gevr. SCHADE- sWjj
en loopauto's, in- en *koop gebr. auto-onderde
Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires
" WEISSENFELS sneeuwkettingen, voor alle voertuig*]

ook voor extra laag profielbanden. ,
* OPTILUX rubber automatten, met opstaande rand*'

ideaal voor natte weersomstandigheden.
* BOSCH ruitewisserbladen.

* HELLA verlichtingsartikelen.
* CONTINENTAL V-snaren en u heeft nooit meer last'

piepende snaren na warme zomers. 0TOPKWALITEITS - produkten verkrijgbaar bij KEfl.K'
Vraag ook bij uw garage naaf

deze toppers!! *"

/

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Aanhangwagens
Nic DASSEN aanhangwa-
gens. Verkoop, verhuur, fa-
bricage. Stationstr. 8-10,
Kerkrade. 045-455088. Een
begrip sinds 1918.
Te koop AANHANGWA-
GENS v.a. .’750,-. Tel.
045-258080.

■ '■ " '
(Brom)fietsen

Ruime keuze in ATB fietsen,
v.a. ’ 369,-. Nu reserveren
voor de Kerst. HUUB
ARETS, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. 045-211893.

Vakantie \
ALPEN-KREUZER
vouwwagens in 5 mod*j
met kleurcombin3j3
bruin-beige-groen en 9j
orange. Nu met de bek*,
winterkorting *J’ 4.450,-. Duurder "J-j
niet....Voordeliger kan '.
Caravans 1990. Burs"
Hobby-Knaus. Nog en,
overjarige modellen me'
tra korting. Voorte"-
Brand, Gerjak, Isabelia. .
Walker. Tevens ondern°(
reparatie, remmentest .
schade-regeling. Cara |
Import Feyts. Hoofdstra3'
Amstenrade. 04492-Ij#y

Caravans
JAARSTALLING (af9$
ten) voor caravans, "J
e.d. te Sittard, ’l5O,- H
BTW. Tel. 04492-2601- I

Kontakten/Klubs ,

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m-

06-320.330.03
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéti gedachte heb^
50 c/m

06-320.323.01
Babbelbox

Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar
avontuurtje 50 ct.p.m.

06-320.330.02

Privéhuis Michelie
Klein duimpje werd een reus

bij zoveel moois en zoveel ke^
nieuw:ginger

Tel. 045-228481/045-229680
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[ ïk: I I ~-■■■%; :| I ï~ I I ~ ll' ' £1 I_^ Trainingspakken

fl| 9_( "- ■_l %^ ■ "■ ♦^ Aww V^B

[___ B_BB__BB_i clfi nUPfflMc jHt Voor de feestdagen ,J_M_flVfl___r\i-uvcian_, | «r 1 enorm assortiment |__EI_U _F%_B_II I^CS
wat een collectie -jacks +-broeken Damesblousonpakjes herenkostuums _H E_N UKIRSI. vele dessins, ~SV j.WïniCriaCkS in de moderne tegen maten 40 t/m 52 Kostuums 195.00 ffv_^_JmicrjdüKa m 4Q% korting j^ums ijio.uu TEXTIEL Jo_flH

üASO °a 4Oft 50 p||so Pantalons 59.50 GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! -____^Sl^W|
Reedsva. fcE^l ski-overalls f^\ Nu a'vanaf
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Kontakten/Klubs

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

n het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die nietfc ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Diana Escort
045-215113/226565

Party - Line
06-320.330.10

BELLEN MET ZN TIENEN TEGELIJK! 50 CPMHarty-Line Amsterdam en omgeving....o6-320.330.20
-^Carty-Line Den Haag en omgeving....o6-320.330.30

Club pin-up
meisjes. Geop. ma t/m vrijd. van 19.00 uur t/m

~^op uur, pr. Hendrikln 312, Brunssum. 045-272929.

Harry's Gaybox
06-320.330.11

Gaybox Amsterdam... 06-320.330.33
Gaybox Den Haag 06-320.33.44

«oor opwindende gesprekken en nieuwe vrienden
50 cpm

°el de ondeugendste
Lolbox

voor gezellige
(v, afspraakjes!<5jg0.330.04 - 50 et p/m

Gay Box[^tterdam beter een hete
ne l c'an een verre vriend-<5jg0j28.22 - 50 Ct/pm

Contactbureau
u Arriour, dames, trio, p-r.,rer>, kamerh., enz. Heer-

Bel je eigen
Provincieboxöabbel, klets, ratel, ■, RODDELbel voor limburg

v°6-320.330.86
v^Üeipag. 611 -50 et p/m

Bpe Nationaleoe^-üjn. Alle feestdagen"*^PgJ^Bel: 013-321395.

p Nieuw Privé
2%r 40 A, Sittard. Dage-ms 21.00 tot 5.00 uur. Tel.

s Jezebel

' res<>huis; ervaren meeste-
-1en> ,n' slavinnen, rubberi %'nfo. 13.00-20.00 uur.1K"^LeU>49o2-45749.

! Jop S&M
esteressegenot 50cm 06

vgg0.331.13
!rP'ÏPe vrouwenarrnen, 45 jr. 50 cpm 06-

Rijpe
buurvrouw, eet in aktie! 50 cpm 06

1pub La Ferme
Gui^mensstr- 73, Ingber/D^'Pen. Tel. 04450-3290.

%k79eoP- v. 11.00-2.00 u.
Mf-at. en Zond. Rijksweg

Sorf^-Vaals, plusm.

' NoorT' achter de kruisinginkeek, 1e str. links, na
d6rlim. rechtsaf naar boer-

meisjes aanw.

Sex Royal

' nr. voor 50 cent p.m.

sstrsM Maniac
seLerl9e. hete meesteres-
Oe ~^srjische SM-sex.b-320.324.12. 50 e/m.

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug

06-320.320.08
LIVE-LIVE-LIVE

Sex relax box
praat mee over sex

06-320.324.06
add.prod. 50 et p/m

S.M. Box
06-320.330.70

Talk, prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
ALLE GAATJES GEVULD
VERNIEUWD 50 et p/m 06-

-320.320.14
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06

Mooiste meisje
50 et p/m 06-

-320.320.50
Sexlijn 10

EVELIENTJE DURFT!

320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

50 et p/m

045-326191
Escortservice. All-in.

Thai privé
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.

Het kille metaal van
handboeien

heeft een heet effect op Net-
ty als ze zo met 2 heren

bezig is.
06-320.329.23 - 50 Ct p/m

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814
Meisje gevraagd.

Topsex
De lekkerste! 50 cpm 06

320.325.25
Zelf bellen met Lenie of haar
echt ontmoeten? Info 50cpm

06-320.324.94
Sex Superlijnen

Real hot! 320..320.68
Lesbi 28! 320.320.28
Lolliepop! 320.322.30
Pervers! 320.324.00
Sexburo! 320.324.01
Gay Line! 320.327.05
Teenagers 320.332.55

06- 50 ct.p.m.

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Mindy
Het heetste 06 meisje

laat je meegenieten van
haar Live telefoongesprek-

ken 06-320.323.40 (50cpm)

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

’ 50,- All-in
Katja, Brigit en Stella

Tel. 045-423608

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
Ervaren tante 50 c/m 06-

Club Margo
24 uur geopend. Meesteres
en slavinnen aanw. Rijks-
weg zuid 131 B, Geleen.

Tel. 04490-48448.

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

Waar???
Voor o.a. die

heerlijke erotische
thaise bodymassage enz.
door lieve, mooie, jonge

meisjes. Bubble bad.
Maaseikerweg 24

(A2afslag Maaseik, richting
Susteren, 350 mtr. aan

linkerzijde). Ma.do. van 12
tot 24 uur, vr. tot 20.00 uur.

04499-4346.

Natasja-Kimy
Nieuw af 10 uur ook zat. en

zond. 045-721759.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Joyce
Privé en escort ma-za v.a.
11-24 uur. Wilt u een uurtje

plezier, kom dan gewoon tot
hier. Lolita meisje aanw. Tel.
045-411766 tev meisje gevr

Gezellige
dames

charmant, discreet,
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

06-Koffieshop
Sexen en relaxen

06-320.326.44 - 50 et p/m
voor 'n stonio sexeffect

Dame zoekt gave jongeknul
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

S-E-X-
K-O-N-T-A-K-T-E-N
T-E-L-E-F-O-O-N-

-06-320.321.44
50 et p/m

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m
Anna verwent meneer terwijl

Atie met de man vrijt.
Lifesex

in 1 kamer. Jawisselen nu...
CO6-320.329.24 - 50 et p/m
Homo: zoek je een lekkere

Boy?
Gay-Date

06-320.330.18 - 50 et p/m

Club Doma-SM
Live uit Club DomaM

06-320.323.95 - 50 et p/m
Zoek ze uit die kanjers

Sex-
Afspreekßand

06-320.33021 - 50 et p/m

De Super-
Contacten-Box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op

06.320.324.30 Trouwens als
je nog andere verlangens

hebt, dan is er de beste, De
Heetste Box van NL. op

nummertje
06-320.328.29 -50 Ct p/m- Sexverbodbox
moet niet mogen, wordt
afgeschaft, nog even te

beluisteren!
06-320.332.60 - 50 Ct p/m

Tippellijn:
voor jonge meisjes?

06-320.330.66 - 50 et p/m

De Sabbelbox
Terug van weggeweest!

Beter en heter
06^320.331.69 -50 et p/m

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge., wordt op 06-320.324.60
Leuk toch? Trouwens, de- LijfSexbox, daar durven ze
ook en... jijmag best mee-

doen op
1 06-320.324.90 -50 et p/m

De vrouw in rubber beveelt.
Les in gehoorzaamheid

v00r....

Heren
06-320.326.92 - 50 et p/m

Flirt-Cafe:
meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Volop hete meiden in de

aanbieding. Bel de
Sexwinkel

06-320.326.66 - 50 et p/m

lesbi hard porno
te heet, te hard, 50 et p/m

06-320.321.99
VERA, Privé. Tel. 04754-85818.

Lekkere meid zkt.
sexcontact

SexContactüjn
06-320.320.33 - 50 et p/m
Op zoek naar sex-contact

Live-
AfspreekLijn: 06-320.320.55 - 50 et p/m

Extreme
Sexcontacten

De afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende
meid?. Hetevrouwenlijn

06-320.326.33 - 50 et p/m

Nieuw Nieuw
privé Cherry, v. ma tot wo v.

10-19 do-vr tot 22 uur.
Tel. 045-462805.

Als je vreemd wil gaan,
Tippelbox

06.320.326.66 - 50 et p/m

De Venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's en...

lesbisch
06-320.326.88 - 50 et p/m

Rijpe Natasja heeft zin in
Keukensex

06-320.327.77 - 50 Ct p/m
Homo. Die man heeft voor

de dijspieren
een nieuwe methode. Heet
bad, massage-olie en tover-

handen. Roy geniet.
06-320 .329.22 - 50 et p/m
Chantal staat op springen.

Live-Sex
06-320.328.01 - 50 et p/m

de pick-up-club
Vernocia, Verona en
Veronique zijn terug!!

06-320.326.55 - 50 et p/m
Sexvriendinnen via de

Relatielijn
06-320.329.01 - 50 et p/m

Als het zo
Bizar

wordt weet Henny niet meer
wat ze doet. Alles verandert
onder die behandeling. Ja,

toe...nog meer...
06-320.326.70 - 50 Ct p/m

Oerwoud, soul, sex, kinder-
armpje dat is

"Zoenbabwe"
troffel ritme!!

06-320.325.22 - 50 et p/m
Hoe gedwee zijn grote

kerels als Sita
Genadeloos

streng de baas speelt. Ze
temt ze...en snel.

06-320.330.17-50 et p/m
Als die jongeknul merkt wat

mannen met hem kunnen
doen, gaat de wereld open

voor al zn hete
Verlangens

06-320.326.91 - 50 et p/m
Koffie, 3 sherries en dan...

ontkleden maar voor
life-sex

Zenuwtjes en...vreemde
nieuwe sensaties...

06-320.326.71 - 50 et p/m

Sabrina Privé
043-619435.

Leuk meisje gevr.
2 blondjes met 2 knullen.

Van hetero tot

Lesbisch
Stuivertje wisselen. Wie met

wie? En...nog eens??
06-320.321.32-50 et p/m

De jongevrouw van de man
krijgt hulp van een jongen.

Hij doet zn best...tot ze
tevreden

is.. 06-320.326.93 (50 cpm)
Is elke Nederlander een

Viezerik?
Oordeel zelf: 06-320.327.26
lets bekennen? bel de tape

010-4297085.
Opwindende spelletjes met

Rijpe vrouwen
06-320.320.44

Sex-hoorspel
Ook jijkunt meedoen als het

sidderend heet...gebeurt.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m.
Zie de foto's van de dames

in Rosie Dec. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33.

100% discreet door
Codesysteem.

Voor meer dan brood alleen
de

topsexpornolijn
06-320.322.77 sex om te
overleven! sex 50 cpm

Daar zit sex in!! de
boogie-woogie-

sexlijn
06-320.330.57 voor

sexikale afspraken! 50 cpm.
Keiharde sexgesprekken bij

de
allesofniets-

sexbox
06-320.330.58 ookvoor sex

met zn tweeen 50 cpm

Net als Nancy haar nieuwe
bikini past belt de man aan.
Zo gaat ze voor hem uit de

trap op voor...bijles.
06-320.323.85

50 et p/m
De heetste meiden willen
jou voelen. Bel ze want

wrijven helpt niet
Bilbox

06.320.332.80 pm 50ct.

Hard & Streng
nieuwe SM 50c.p.m. 06

320.325.70
Vrouwen spelen

als hun vriend weg is
50c.p.m. 06

320.321.18.
Beter in bed

in het ziekenhuis!
50 c.p.m. 06.

320.323.20
Vlees stollende sexge-

sprekken bel de

Sexstijfbox
06-320.330.59, pervers
alles kan!! sex 50 ep/m

Gluren bij
de buren

Wat je altijd wilde!
50c.p.m. 06.

320.330.80
Baklap? Klapbak? Lapkab?

sex! dat vind je op de
Sexfleurbox
Sex porno grof! 06-

-320.325.20, ook apart 50cp

Diana de
Koning

De Porno ster 50 c.p.m. 06.

320.321.50
Niet te stoppen!! de
Sexmaniak-
pornobox

06-320.325.14 voor ieders
wat (sex)wils 50 ep/m

Gymles
in de kleedkamer,

50c.p.m. 06.

320.323.18.
De Sex

bambolinobox
voor gele, witte, bruine, dro-
ge, natte, hitsige, koele, ou-
de, jonge, hippe, snelle, leu-

ke, leuke, sexleden
06-320.325.34 - 50 c p/m

Contacten
Sexadvertenties,

50 c.p.m. 06.

320.321.05
Wij gaan gewoon door, wij
vinden het gewoon lekker,

jó de Sex
Tongzoenenbox
06-320.325.36 voor sex-
zoenen en meer 50 c p/m

Pornomodel
Luister naar de lijn en kijk in

het sexblad 50c.p.m. 06.

320.321.17
Geen sexzeperdü maar
zenuwverlammendsex"
sexverdoofbox

06-320.325.16 royal in alles!
knetterende sex!! 50 c p/m

naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en...
te laten gaan. Tel.

06-320.327.88 - 50 et. p/m
Weer vonden vurige bellers

van de
Orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22 -50 et p/m

Anita
privé en escort ook 's zater-

dags. Tel. 045-352543.
Kop op! Sprak ik streng, de
eerstekeer is niet altijd leuk.
06-320.325.33 - 50 et p/m

de "Beurtlijn"
"De Jachthut"

Haanrade, K'rade, Grensstr.
23, Elke, Regina, Heidi,

Heike, Areane, Rita, ma.-zo.
v. 20-04 u. 045-463943.

Sex'o'foon
Automatiek
Luister goed: de
meisjes bieden

je 'n ruime keuze!
Geef antwoord
met je telefoon!

Probeer het eens!
06-

-320.320.11
Zat. en zond. 14.00-24.00 u

Ma t/m vr. 11.00-24.00 u

Club
2000 '

Rijksweg nrd. 22, Geleen.
Tel. 04490-42315

Tev. meisjes gevraagd
Tina 18. Haar leventje van

sport en uitgaan is 't
keerpunt als ze die man

ontmoet. De
allereerste

keer. 06-320.326.72
50 et p/m

Lesbisch de hippe kleertjes
aan het haakje.
2 mooie meiden,

1 hotelkamer
1 douche... 1 handdoek

06-320.329.25 - 50 et p/m

*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

320*326*00.
Bel Judith 50 et/m 06-

Maand.-zat. 11 tot 24 uur.
Zond. 15 tot 24 uur

Privé Yvonne,
Kapelweg 4, Kerkrade 045-
-425100. Dring, meisje gevr.

Buro Yvonne
Sarina, bemid. via buro. Tev
discr. inschrijv. gevr. Vran-

gendael 154, Sittard,
04490-23203

't wordt heet, als 2 jongens
na de wedstrijd hun worstel-
partij thuis afmaken onder

de...douche...
06-320.321.33 - 50 et p/m

Een bloesje en hoge hakjes,
dat is echt alles. Zo moet ze
bedienen. Wat gebeurt er

om haar vurig te laten
gehoorzamen

06-320.330.61 - 50 et p/m

Vrouwen bellen
schaamteloos, 50c.p.m. 06-

-320.321.62.
De loopjongen misbruikt

foto's van de knappe blonde
vrouw. In zijn kamer

verdient
ze ze terug.

06-320.326.73 - 50 Ct p/m
Op haar nieuwe step?? ging

ze de buurt af en...?
"Calcutta"

06-320.320.13 - 50 et p/m
zonder vlechtjes!! ■

OOOooooh.. .AAaaah
bikkelharde, sex!
Nombre
Hombre

06-320.320.23 - 50 et p/m
ijzeren(sex)spieren,

kaarsrecht.

op de bisex-box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.38 - 50 et D/m

(Huis)dieren
Fe k. COLLIE-PUPS met
stamboom, zeer mooi. Val-
"cenburgerweg 25, Wijlre

Diversen
Te koop draadloze telefoons
va. ’ 160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek heeft een enorme
sortering werkkleding en
schoenen voor hem en voor
haar. Ook voor warmtekle-
ding en laarzen grote kollek-
tie. Grote en kleine maten
geen probleem. Werkkle-
dingshop en Dumpstore
Wijzenbeek, Corneliuslaan
24-26, Heerlen-Heerlerhei-
de. Tel. 045-220769.
Gebit gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht,
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest U
blijft komen. 045-353489.

- ' ■■■" '■ ■
Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. __
Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

tel. 045-219615
Arndts
dakservice

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Vakwerk in tegelwerk
WAND- vloer- marmer.
045-227028.
Tuinsnoeien, verzorgen, re-
noveren, enz. 045-272093.
na 18.00 uur.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.

Huw. Kennism.

Club Exclusief, privé en
escort nieuw Jacky bel privé

045-422685
Escort

045-413887
Wij zijn open ma t/m zo

11.00 tot 11.00 uur. Indus-
triestr. 13, Kerkrade-west

Elke woensdag gezellig
dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.

Radio e.d.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox
Elipson
Magnat

Als het echt héél goed moet
zijn.

Kom dan naar speciaalzaak

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Computers
Huur-koop??? FAXEN (Oki-
fax 5) al voor ’ 69,- per
maand. Krachtige P.C.'s
voor tekstverwerking en
boekhoudingen vanaf ’ 79,-
-per maand. Bel voor vrijblij-
vende Info/Demonstraties.
Brink en Canton Automati-
serings Services, Kapeller-
laan 20a, Roermond. Tel.
04750-11732.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
VIDEO'S gevraagd VHS ook
kleuren t.v.s v.a. 1981, ste-
reo-torens en ander klein-
goed 04406-12875
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- me!
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Kachels Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Nieuw en gereviseerd, gas.
kolen, hout, kachels. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21.
Klimmen. Tel. 04459-1638.
BRANDHOUT, beukehout
15 m3voor ’ 500,- aan huis
bezorgd, van Thoor, Holstr.
33, Margraten. 04458-1818.,

Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING, bijles, con-

en basisinfor-
matica. Ook in uw omge-
ving. Inl. Educatief Centrum
De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294.
Nuth. Tel. 045-242602.
Pracht. BAROK bankstel mc-
l. salontaf. Vr.pr. ’ 1.875,-
-iets moois. 045-323830.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax
Groenstr. 109, Geleen.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen
Tel. 045-751994
Te k. gevr. TRIX-EXPRESS
Marklin Fleischmann, sch.
HO. Tel. 04746-2635.
KLEUREN TV'S en Video s,
defect geen bezwaar. Tel.
045-231340.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18
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Gemakkelijk, diskreet en snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 7„ 60x 42x

3000. 7. 71. ööTO.UUU, — " n, „:,-
6.000,- - 120,- 136,- 179,-

12.000,- 195,- 234,- 266,- 351,-
18.000,- 292,- 351,- 400,- 526,-
-24.000- 389,- 468,- , 533,- 702,-
36.000,- 584,- 703,- 800,- 1053,-
50.000,- 781,- 976,- 1111,- 1463,-
_?_*,« ’.100.000.- en andere looptijd mogelij,
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.
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EXTRA LAGE LASTEN
zonder taxatie-kosten

krediet looptudin
BEDRAG MAANDEN

lehyp. 2e«n „hypoth.
360 x 240 x 180 x120x

10000'- 73>" 112'" 122>- 145--
15.000,- 110,- 168,- 183,- 218,
25-°°°.- 183>' 28V 305,- 363,
4MOO,- 293,- 450,- 489,- 582,
75.000, 550, 844, 917, 1091,
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 7,9% 2e en 3e hyp, en pers.
leningen vanaf 11,39%. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
van aflossen mogelijk. Vraag INFO.



Verpleegster
Marie-Louise vervult deze taak al
ruim tien jaar. Vóór die tijd
werkte zij als verpleegster in een
bejaardenhuis in Aken. „Het gro-
te probleem van een bejaarden-
huis is dat je de mensen maar zo
weinig aandacht kunt geven. De
Ujd om eens met de bewoners te
gaan wandelen of rustig een ge-
sprek met hen te voeren is er
nauwelijks bij. Als verpleegster
heb je nog zoveel andere taken.
Dat stoorde mij toch wel een
beetje," vertelt Marie-Louise.
„Bovendien wonen in een bejaar-
denhuis zo véél ouderen samen.
En dan is het moeilijk je aan-
dacht gelijk te verdelen."

Initiatief
Marie-Louise werd weduwe en
haar kinderen gingen het huis
uit. „Het werd zo stil, daarkon ik
helemaal niet tegen. Ik gaf mjjn
baan op en nam twee bejaarden
in huis. Particulier initiatief dus.
Ik woonde toen nog in Aken. En
heel eerlyk, ik moet je vertellen
dat het mij prima beviel. Ik had
altijd mensen bij me die ik op
mijn manier mocht verzorgen en
vertroetelen. Zo kwam van het
een het ander. Ik plaatste een ad-
vertentie en had een of meerdere
'oudjes' voor korte of langere tijd
in huis.
Vier jaar geleden verhuisde ik
naar Vaals en nam de twee be-
jaarden, die op dat moment bij
mij woonden, mee. Zn' zijn in-
middels beiden overleden. Ik be-
geleid hen trouwens totdat het
echt niet meer gaat, of ze sterven
hier, in hun 'eigen' huis. Ja, dat
laatste is al een paar keer ge-
beurd en dat doet pijn. Een van

de heren woonde al zes jaar bij
mij en is hier ook gestorven. Het
was alsof mijn eigen vader
stierf," laat Marie-Louise weten.

Ze heeft een hart van goud, Ma-
rie-Louise Bral. Dat moet wel,
want velen zullen bij het lezen
van dit verhaal denken: 'Ze zal
toch een aardige cent vragen
voor de verzorging van die 'oud-
jes. Maar dat is niet helemaal
waar. Ze laat het aan de bejaar-
den zelf of hun kinderen over
wat ze betalen. „Wat ze kunnen
missen neem ik aan."

Op het moment wonen er twee
vrouwen bh' Marie-Louise. (Zij
kan vier bejaarden huisvesten.)
Mevrouw Rademacher (91) en
een mevrouw dietotaal verlamd
is. „De laatste dame is aan het
bed gekluisterd. Zij heeft haar

kamer beneden, zodat wij haar in
de rolstoel of met bed en al de
tuin in kunnen rollen. Ik krrjg
dan de hulp van een vrijwilliger,
Hans Floris, die dit werk in zijn
vrije tijd met evenveel plezier
doet als ik. Hij staat ook paraat
als er naar de apotheek of naar
het ziekenhuis gereden moet
worden. Daar heb ik zelf niet al-
tijd de tijd voor. Bovendien moet
er steeds iemand in huis zijn. Ik
laat mijn 'oudjes' nooit alleen!"

Kerstmis
Tijdens de kerstdagen staat de
deur van huize Bral óók open
voor mensen die eenzaam zijn.
Marie-Louise: Er is altijd genoeg
in huis om een paar monden
meer te vullen. Met de feestda-
gen is het hier een komen en
gaan. Mijn kinderen, de familie
van de twee dames én mensen
die gewoon binnen komen waai-
en. ledereen is welkom! Er hangt
hier dan zon heerlijk sfeertje.
Daar geniet ik zo van," aldus Ma-
rie-Louise.
Meer inlichtingen: Marie-Louise
Bral © 04454-1668

monique corten

" Marie-Louise
Bral met
mevrouw
Rademacher,
één van 'haar
oudjes.
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VTO in gevaar door
uitblijven beslissingen

Voorzitter J. Hendriks van de
Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid heeft onlangs in Soest-
duinen de vaste commissie VTO
(vroegtijdige onderkenning van
ontwikkelingsstoornisen bij jon-
ge kinderen) van de NRV geïn-
stalleerd. Bij deze gelegenheid is
van verschillende kanten aange-
drongen op een snelle beslissing
over de verdere ontwikkeling
van de activiteiten op het gebied
VTO.

Het regeringsstandpunt over een
in 1988 uitgebracht advies is pas
in juni 1989 verschenen en het
moet nog door het parlement
worden behandeld. Hendriks zei
dat de tijd dringt. Op 1 januari
1990 moet de stimuleringsrege-
ling voor de VTO-samenwer-
kingsverbanden ingaan. Als een
uitspraak van de Tweede Kamer
nog lang uitblijft komt volgens

hem een groot aantal samenwer
kingsverbanden in ernstige pro
blemen

De vaste commissie volgt de lan-
delijke commissie VTO op die in
1976 is ingesteld en die was on-
dergebracht bij de interdeparte-
mentale stuurgroep gehandicap-
tenbeleid. Intussen zijn er in 55
van de 59 regio's VTO-samen-
werkingsverbanden en -teams
gestart of in voorbreiding.
Vroegtijdige onderkenning van
ontwikkelingsstoornissen kan
veel onnodige schade, leed en
verergering van problemen voor-
komen, zei Hendriks.

Ongerust
Hy herinnerde eraan dat Neder-
land 1,2 miljoen kinderen van 0
tot 7 jaar telt. Bij 5 tot 10 procent
van de kinderen die jaarlijks

worden geboren bestaat de kans
op een verstandelijke, zintuige-
lijke en/of lichamelijke stoornis.
De percentages zijn hoger als
ook de emotionele en gedrags-
problemen er bij worden betrok-
ken. Ongeruste ouders moeten
gemakkelijk terecht kunnen bij
teams waarin verschillende des-
kundigen samenwerken.

Over het standpunt van het vori-
ge kabinet zei Hendriks dat het
voor eendubbeltje op de eerste
rang wilde zitten. In plaats van
de geadviseerde negen miljoen
voor de kosten van coördinatie
en administratieve ondersteu-
ning wilde het maar drie miljoen
uittrekken voor een stimule-
ringsregeling.

VTO is niet alleen in het belang
van ouders en kind, aldus Hen-
driks, maar leidt er ook toe dater

in de gezondheidszorg doelmati-
ger wordt gewerkt, dat onnodige
kosten worden bespaard en dat
meer kwaliteit wordt geleverd.

Hij deed dan ook een dringend
beroep op kabinet en Tweede
Kamer, op korte termijn duide-
lijkheid te verschaffen en de be-
nodigde middelen voor VTO-sa-
menwerking beschikbaar te stel-
len. Zijn pleidooi werd onder-
steund door vertegenwoordigers
van de ouders en deVTO-coördi-
natoren.

Onbekend
De adjunct-directeur van de Ver-
eniging Samenwerkende Ouder-
en Patiëntenorganisaties
(VSOP), H.L. Roelofsz-Beltman,
zei dat veel ouders nog nooit van
VTO of het bestaan van VTO-
teams hebben gehoord. Pu-
blieksinformatie met adressen is
er nog nauwelijks geweest. De
VSOP heeft vorig jaar met steun
van de overheid bij wijze van
proef de folder „Ongerust? Bel
gerust!" verspreid. Maar de opla-
ge - 10.000 exemplaren - vormde
gezien de omvang van de doel-
groep (de ouders van 1,2 miljoen
kinderen) een druppel op een
gloeiende plaat, aldus Roelofsz.

vrouw

Privé-verpleegster Marie-Louise Bral:

'Mijn huis is net een
klein bejaardenhuis'

Als kinderen van bejaarde ouders sta jevaak met de rug te-
gen de muur. Wat te doen met 'oma ofopa' als jemet het ge-
zin op vakantie gaat? Wat te doen als de verzorging van je
bejaarde vader of moeder gewoon te veel wordt? Waar moe-
ten de bejaarde oudersnaar toe als ze nietmeer voor zich zelf
kunnen zorgen? En zo kunnen we nog even doorgaan met
vragen stellen.

Naar het bejaardenhuis; is ge-
makkelijk gezegd. Maar vaak
willen de 'oudjes' dat niet. Het
kan trouwens ook niet altijd, om-
dat het te duur, of omdat er geen
plaats is. En, een bejaarde vader
of moeder aan hun lot overlaten
doet toch niemand.

Marie-Louise Bral (43) uit Vaals
heeft hier echter dé oplossing
voor gevonden. Wat haar betreft
is het geen noodzaak dat oude-
ren persé naar een bejaardenhuis
gaan.Kinderen hoeven zich geen
zorgen te maken als ze op vakan-
tie willen, want zij vangtvader of
moeder voor korte oflangere tijd
op. „Ik verzorg hen liefdevol in
mijn huis, ze hebben een eigen
kamer en ze genietenvan de hui-
selijke sfeer. Het is zelfs al een
keer voorgevallen dat een dame,
die voor drie weken bij mij lo-
geerde, omdat haar kinderen op
vakantie gingen, hier gebleven
is."

'Mama, wat is tongzoenen ?'
Of we de Pin Up Club voor hem
wilden opnemen. Daan (10) had
zijn schoolvriendjes er stiekem
over horen gniffelen en was reu-
ze benieuwd wat dat nou wel was
voor een 'seksprogramma'. Tja,
wat doe je dan als ouder, anno
1989?
Toegegeven, er zwierf weleens
een verdwaalde Playboy, com-
pleet met uitklapbare blote juf,
door het huis. Die hield ik ook
niet ergens hoog in een kast ver-
borgen voor het hevig geïnteres-
seerde kroost, maar de Pin-Up
Club, ging dat nou net niet een
beetje te ver?

Het is een van dievragen dieeeu-
wig gesteld zullen blijven wor-
den: Hoe vertel ik het mijn kin-
deren? Wat vertel ik ze, en wan-
neer? En wat is wel en wat is niet
(nu al) goed voor ze? Als ouder
blijf je tobben, wat dat betreft.

Er zijn boeken, wat heet, biblio-
theken vol geschreven over sek-
suele voorlichting. Met en zon-
der de overbekende, waarschu-
wende vingers. Meestal met in-
gewikkelde, ontwijkende om-
schrijvingen, ook al zat er soms
geen moeilijk woord tussen.
Aan die onafzienbare rij stichte-
lijke geschriften kan een nieuw
circa 75 pagina's tellend werkje
worden toegevoegd, want zo
lang de vragen gesteld blijven
worden, zolang ook blijven er
schriftelijke antwoorden komen.
Seks, wat is dat? (Uitgeverij Zo-
mer & Keuning, f16,90) heet het
drukwerkje. Het is geschreven
door een niet nader geïntrodu-
ceerdeKitty van Rossum (Wie is
ze? Wat doet ze? Met wejke auto-
riteit schrijft ze?). Ze is schrijf-
ster (van wat?) en moeder van
drie kinderen, maar dan houdt
de informatie op.

Het boekje onderscheidt zich
van vergelijkbare vakliteratuur
door de simpeleverteltrant en de
levendige dialogen. De zaken die
met seks te maken hebben wor-
den niet alleen begrijpelijk om-
schreven, er worden gesprekken
(met kinderen) weergegeven als
voorbeeld hoe met je leergierige
kroost over seks moet (zou kun-
nen) praten. Citaten van kinde-
ren verluchtigen het geheel.

„Ik zou dat niet willen hebben
hoor, zon piemeltje. Lijkt me
niet lekker zitten in je onder-
broek," Marieke (4).
Kinderen kennen (nog) geen
grenzen, als het gaat om het ont-
dekken van seks. Want ze weten
vaak niet eens dat ze daar mee
bezig zijn. Die grenzen worden
door ons, ouderen, getrokken,
schrijft Kitty van Rossum te-
recht. Kinderen zyn alleen maar
nieuwsgierig.
Maar ja, danroepen ze op defiets
in het voorbijgaan tegen een
oude vrouw „Lekker neuken,
hè!" als ze in de vieze woorden-

fase zitten. Of ze hebben een
tampon uit het doosje in de bad-
kamer gehaald en komen daar
mee naar binnen. Je bent blij dat
er net geen visite is, maar wat
doe je dan?

In Seks, wat is dat? worden dit
soort situaties beschreven in dia-
loogvorm tussen kind en ouder.
Bij voorbeeld: „Mama, wat is
tongzoenen?"
„Als twee grote mensen elkaar
heel erg lief vinden, kunnen ze
tongzoenen. Dan vinden ze het
een fijn gevoel als ze met hun
tong in eikaars mond gaan."
„Hè, wat vies."
„Nee hoor, dat is helemaal niet
vies als je elkaar erg liefvindt."
„Vind jij papa lief?" „Ja." „Ga je
dan ook met 'm tongzoenen?'
„Ja, soms wel."
„O mam, mag Carolien vanmid
dag bij me spelen?"

Zo dus. En Kitty van Rossum
concludeert: Als je dochtertje al-
dusreageert, is het duidelijk dat
ze genoegen neemt met het ant-
woord op haar vraag. Meer wil ze
op dit moment niet weten.

„Wat moet ik anders zeggen? M'n
vader zegt het zelf ook zo vaak.
Als de auto niet start zegt-ie ook
'kut."
Want dat is ook nog een misver-
stand, datjemeteen alles, dehele
hoed en de rand, zou moeten ver-
tellen. Vaak zijn kinderen al te-
vreden met een antwoord waar-
uit nog tien andere vragen zou-
den kunnen worden gedestil-
leerd. „Kinderen vragen niet om
een moeilijke, technische uitleg
van het voortplantingssysteem,"
schrijftKitty van Rossum.

„Vaak zijn ze, als ze gevraagd
nebben waarom meisjes later
wel kinderen kunnen krijgen en
jongensniet, al tevreden met het
antwoord dat meisjes later mama
worden en jongenspapa."

Dan zie jedat ze doktertje spelen,
of ze zitten, waar familie bij zit,
met hun hand in hun broek. Hoe
reageer je? Seks, wat is dat, gaat
op een aantal van dat soort situa-
ties in. Het geeft meer een alge-
mene handleiding, zodat zelf
bruikbare antwoorden kunnen
worden bedacht.

„Dan heeft je moeder een eitje
gegeten en daar komen dan
armpjes en beentjes aan. En een
hoofdje," aldus Hanneke (4).

Die Pin-Up Club voor Daan heb-
ben we inderdaad opgenomen en
later laten zien. Toen er een Bra-
ziliaans, met talrijke billen en
borsten gevuld strand enige tijd
in beeld was, riep Guus (7), die
ook mocht kijken, opeens geë-
motioneerd: „Kijk eens Daan!!!
Daar! Die man met die grote
hoed, daar hangen allemaal pop-
petjes aan!!!"

" Seksuele voorlichting, vele ouders weten niet hoe en wanneer ze het hun kinderen moe-
ten vertellen.

Dertig
vragen

over DES.
'Wat kunnen de gevolgen val
DES zijnvoor dochters? Kunne
DES-dochters kinderen krijgen
Wat moet een DES-onderzoek il
houden? Wat moet je doen als j
weet dat je een DES-zoon bent
Hoe kom je erachter of je m<
DES te maken hebt gehad?

De nieuwe voorlichtingsfoldei
'30 vragen over DES' van d
Stichting DES-Aktiegroep is oi
langs verschenen. De foldi
geeft antwoorden op vragen ov<
de gezondheidsrisico'svan DEf
moeders, -dochters en -zonen.
De afkorting van DES is: Di<
ithylstilboestrol, een hormooi
preparaat dat tussen 1947 en 197
in Nederland aan 200.000 t<
400.000 zwangere vrouwen wei
.voorgeschreven ter voorkomin
.van een miskraam. In 1971 wei
.echter ontdekt dat DES vagina
'kanker kan veroorzaken bij d
dochters die uit deze zwangeir
schappen geboren zijn. De laat
ste jarenzijn nog meer gevolgef
aan het licht gekomen, zow«
voor moerders, als voor dochter
en zonen. Vruchtbaarheidsstooi
nissen bij dochters en zoneii
zwangerschapscomplicaties bil
dochters en verhoogd risico oP
borstkanker bij moeders. |
Met name voor artsen, apotb.4
kers, vrouwengezondheidsceij
tra, ziekenhuizen, schoolartse»!
en anderen die werkzaam zijn ii
de gezondheidszorg is de foldei
van groot belang. Zij worde^
maar al te vaak geconfronteerd
met vragen over de risico's vaw
DES.

De DES-Aktiegroep zet ziel
sinds 1981 in voor de opsporinM
voorlichting en opvang va_
DES-betrokkenen. Tevefll
speelt de aktiegroep een rol in d 1
voorlichting naar artsen. D 1
nieuwe folder is tot stand geko
men dankzij de financiële steUi
van Het Praeventiefonds. Vana
1990 zullen de werkzaamhede'
van de Stichting DES Akttö
groep gefinancierd worden do<4
het Ministerie van WVC en dfl
Nederlandse Kankerbestrijding;

De nieuwe folder is verkrijgbaa
bij de Stichting DES Aktiegroel
® 030-312331.

Jodelkoningin
Olga Lowina
met 65 'een
toffe meid'

„Oud? Ik? Ben je betoeterd! l\
voel me een jonge meid." Jodel^koningin Olga Lowina is zojuA
65 jaar geworden. „SpringleveiA
en in blakende gezondheid," vel j
zekert de Rotterdamse. „Onlang a
schreef een krant dat ik doo^
was. Toen ik die journalistbeid',
en zei dat ie met de hemel sprak;
schrok ie zich zelf bijna dood
Eigen schuld. Moet ie zulke oO e
zin maar niet opschrijven. Maau
intussen had Lou, mijn man, *"de nodige droeve telefoontjes gei
had. Stoppen met werken? Ni£t'
meer op de bühne staan? M^'ï
mijn temperament? Schei tod1,
uit! Ik barst van het werk. LC11
Marty, mijn man - hij is tachtig' I
slaat zelfs regelmatig optreden' i
af. Die engel beschermt me al* 1
een afgod," aldus Olga Lowina- <

Ze jodelt nog voornamelijk vo"
een publiek van ouderen. Ma*1
ze heeft bij de-discojeugd eet"
zelfde soort positie verworve'
als destijds de Zangeres Zond^
Naam na het succes met de dis'
co-stamper Mexico, Mexic"
Olga Heléna Lowina, is een èe
liefde gast in de grote discotb6-

ken van het land. „Soms korn^jongeren met een geopend*
beurs naar me toe en bieden rr>'
geld aan voor nog een toegift."

(ADVERTENTIE)
/

Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante ._ „ j_

corsetterie en ■* ''85** '*J

(045)257848

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSIF

(ADVERTENTIE) s
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Dranje in 'braadpan'
ui Van onze sportredactie

ROME - In de
braadpan van
Europa moet
het Neder-
lands elftal vol-
gend jaar juni
het hoofd zien
koel te houden.
Meer dan de te-

achtereenvol-, s Egypte (12 juni) en het
f het EK nog bekende En-
and (16) en lerland (21),
j"dt in de eerste ronde deberende hitte van Sicilië en
eindere mate Sardinië de

;°tste tegenstander van de
Fanje-equipe.

Frits Kessel ging een
J* 'ater met bondscoach Thijs Li-;Bts al weer op pad om op Siciliër^ls te bezichtigen en de leefom-
u te leren kennen. DeU*V is als de dood dat in juni de

in de braadpan slaat. „Dit isj^jjtisch.Sicilië is nog veel erger
Argentinië. Ga maar na: een

van soms 40 graden,ramp wat betreft de hygiëne en
Van allesen iedereenverlaten".

te u
i[ "ondsarts zal de technische staf
jljj e commissie die de voorberei-
I Ji°P het WK in de portefeuille
.i,^ adviseren om vier ao vijf da-
jlh, Y°or het openingsduel tegent -aJ? a^ naar Palermo te reizen.
il» §er is medisch gezien niet no-
'Be °r de wedstrijd op Sardinië
iet

n Engeland is een lang verblijf
sL n°odzakelijk. Je zou dus op Si-
ij. e tenten permanent opkunnen
W' Vanwege de hygiëne is het

noodzakelijk dat je alles,
<!(/ dan ook alles vanuit Neder-« meesleept. Je zal volledig self-
iJ; 0rting moeten zijn. Alles watje

'noet aanschaffen, is riskant".

" Overzicht van de
loting in het Pallazzo
dello Sport.

Discipline
repfns Kessel zullen het duo Li-
>6ls /De Ruiter en souffleur Mi-

er een zware taak aan hebben

de discipline te handhaven. „Eén
onvoorzichtigheid, één verkeerde
hap voedsel kan fataal zijn. Voorts
zal het vochtverbruik en de arbei-
d/rust verhouding goed in de gaten
gehouden moeten worden. De tech-
nische stafzal geweldig nauwkeurig
moeten bekijken wie aan rust toe is.
En trainen zal je 's ochtends vroeg
om een uur of acht of laat op de dag
moeten doen. Overdag kun je eigen-
lijk alleen maar binnenblijven".

Libregts en diens adviseur Michels
zetten in Rome nauwelijks vraagte-
kens bij bij de toekomstige duik in
de Siciliaanse braadpan. „Ach",
grapte Libregts. „Zo kom je nog
eens ergens. Misschien moeten we
ons trainingskamp maar op Texel

opslaan en daar wat hoogtezonnen
ophangen". En Michels, ouderwets
kortaf: „Niks aan de hand. We heb-
ben voldoende tijd om ons voor te
bereiden".

Wat de sportieve aspecten betreft,
kwam er geen enkele klacht over de
lippen van de Nederlandse afvaardi-
ging. De mogelijkheid op verlen-
ging van het Italiaanse avontuur is,
temeer daar ook de nummers drie in
de poules nog een ticket kunnen be-
machtigen, ruimschoots aanwezig.
„We hadden het slechter kunnen
treffen", perste Libregts eruit.

Makkelijk
„Die hitte is niet prettig, maar daar

heeft lerland net zoveel last van. En-
geland en lerland zijn geen onbe-
kenden voor ons, we hoeven er de
boeken van het EK maar op na te
slaan. Egypte? Daar weet ik niks
van. Komt nog wel. Ik vind het al
lang best dat we niet in bijvoorbeeld
Milaan zijn terechtgekomen met
Westduitsland of in de groep van
België. Wij hebben het aanmerke-
lijk makkelijker". En daaraan haas-
tig toevoegend: „Op papier al-
thans".

Het ontbreken in 'Girone F' van een
uitgesproken titelfavoriet en een
onberekenbare Zuid-Amerikaanse
opponent als Uruguay of Colombia,
deed het Nederlandse gezelschap
glunderen. Niemand van de Neder-

landse KNVB-clan zei het hardop,
maar de Europese kampioen van '88
hoeft, tenzij de zonnesteek collec-
tief toeslaat, de in het Pallazzo dello
Sport gegeven voorzet alleen nog
maar in te koppen om zich te kwali-
ficeren voor de tweede omloop.

Daarna kan Oranje afko.elen in Ge-
nua, Bologna of Milaan en gaat Ita-
lia '90 voor zestien ploegen echt van
start. Dan pas slaat devlam voor het
Nederlands elftal waarschijnlijk
ook figuurlijk in de pan.

9 Zie verder pagina's 15 en 20
Het weekeinde van...

Tppop met de schoen van Sofia Loren

Poppenkast in
het Pallazzo

Van onze sportredactie

*r, driftig getimmerd om'jg ben-i 1 kunstwerk van de wei-
"""io pJJdenswaardige kunstenaar

n>froli op tijd voltooid te krij-p ej
et dnftig genoeg, blijkt later

Vr ,fn stakende bouwvakkers
:(*leerioen' Binnen 6000 mensen,

V°or een av°ndje uit, op de
*°ot nJ^Urnalisten na dan, en eenPodium dat er zijn mag. Het

ROME - Rare jongens, die Romeinen. Het kostte drie
miljoen en het was er niet aan af te zien. AVRO's Top-
pop met de presenterende ijdeltuit Pippo Baudo in de
rol van Adje Visser, daar leek het wel wat op. En later
FIFA-secretaris Joseph S. Blatter als presentator van
het Songfestival. Zoiets. Een poppenkast voor grote
mensen kortom, geldverslindend, door anderhalf mil-
joen mensen rechtstreeks gevolgd en met één echt leuk
voorval: filmdiva Sofia Loren (borsten vooruit, beeldig
rood mantelpakje) verliest tijdens de WK-loting in het
Romeinse Pallazzo dello Sport haar schoen. Buiten
beeld...

logo van 200 vierkante meter
springt het meest in het oog, de
38.000 spijkers die 300 arbeiders in
de vloeren hebben geramd, het
minst. Jammer dat het bord waarop
later het speelschema in beeld ge-
bracht moest worden, niet werkt.
En ook nooit zou werken.
Amerikanen kunnen het, zo bewees
het spektakel voorafgaande aan de

Olympische Spelen van Los Ange-
les. Koreanen ook. Italianen niet.
Pracht, ja, praal, ook, maar leuk en
flitsend, nee. Baudo spreekt, bij-
voorbeeld, China, Finland, de Ver-
enigde Staten, Argentinië en
Australië plus de overige 84 kijken-
de naties thuis aan de buis, alleen in
het Italiaans toe, het programma
loopt uit en de stakende camera-
mensen van de RAI blijken vervan-
gen te zijn door huisfotografen.

Blunder na blunder en de hele we-
reld kijkt mee.
Ook de fameuze Juventus-suppor-
ter Luciano Pavarotti moet zijn
meerdere erkennen in een slappe
regisseur en een prietpratende pre-
sentator. Mooi was het wel, het op-
treden van de gezellige dikzak. Pa-
varotti zingt, natuurlijk, 'O' sole
mio', zeg maar 'Tulpen uit Amster-
dam', en schrikt de in slaap gesuk-
kelde aanwezigen wakker met zijn

versie van 'Nessun Donna' uit de
opera 'Turandot' van Giacomo Puc-
cini. Een onduidelijk bandje, on-
zichtbaar door rookwolken waar ze
bij AVRO's Toppop jaloers op zul-
len zijn, doet vervolgens alle pret
weer teniet.
Sofia Loren, beschermvrouwe van
Italia '90 zorgt nog even voor op-
schudding door temidden van de
AS Roma-aanhangers te verklaren
dat ze fan van Maradona is dat mag,
als Napolitaanse en valt voorts
slechts op door het vérliezen van
haar muiltje. Loren blijft, dank zij
een snelle ingreep, verreweg zijn
beste, van Pippo Baudo op de been.
En de loting? De loting duurde lang.
FIFA-man Blatter kon niet op frau-
de betrapt worden, sterren van toen
als Bobby Moore, Karl-Heinz Rum-
menigge, Bruno Conti en de popu-
lairste van het spul, Pelé, evenmin.
Leuk, voor de neutrale toeschouwer
althans, wordt het pas als na de ope-
ning van het laatste balletje de 1100
journalisten in de arena en de cata-
comben worden losgelaten. Plan-
tenbakken vallen om, bondscoa-
ches uit alle windstreken worden
overvallen, bewakers breekt het
angstzweet uit en chaos regeert.
„Alleen Sofia Loren zou hier niet
platgedrukt worden", weet een Ne-
derlandse journalist met oog voor
vrouwelijk schoon. Dat kan nog wat
worden, straksvan 8 juni tot en met
8 juli 1990.

" Joseph Blatter en Sophia Loren, hoofdrolspelers tijdens cha-
otische WK-loting.

Gene Gerards biedt Oranje
trainingskamp op Kreta aan

door frits schils
HERAKLION (Kreta) - Het is zeer wel
mogelijk dat het Nederlands Elftal
zich op het Griekse eiland Kreta in de
Middellandse Zee zal voorbereiden op
de WK-toernooi in Italië. Namens de
Kretenzische eredivisionist OFI heeft
de Limburgse trainer van de club uit
Heraklion, Gêne Gerards, bondstrai-
ner Thijs Libregts daartoe de nieuwe
trainingsaccommodatie van OFI aan-
geboden. Libregts heeft het aanbod
van OFI in beraad gehouden.

Gerards zal op de kortst mogelijke termijn -
wellichtvandaag al- met Libregts in contact
treden om alle bijzonderheden die verband
houden met de uitnodiging toe te lichten. Bij
het aanbod van het unieke complex aan
Oranje is OFI ervan uitgegaan dat Nederland
erin geïnteresseerd is zich 'ver' van de Ita-
liaanse drukte maar toch relatief dichtbij het
strijdtoneel op het wereldtoernooi te prepa-
reren. Andere belangrijke factor is dat het
klimaat op Kreta zomers vrijwel identiek is
aan dat op Sardinië en Sicilië. Het kan er dus
smoorheet zijn.

Het trainingskamp dat zijn weerga in Grie-
kenland niet kent, is genoemd naar clubeige-
naar (Thodoros) Vardinoyannis, een steenrij-
ke reder en grootindustrieel, die de hypermo-
derne voorziening ook helemaal bekostigd
heeft. Het ligt acht kilometer ten westen van
Heraküon in het gehucht Skafidara, 'óp zon
500 meter afstand van de Middellandse Zee.
De totale kosten van het centrum bedragen ’19,5 miljoen. Het trainingskamp dat twee
maanden geleden geopend werd, omvat drie
voetbalvelden, een turnzaal, zwembad, drie
basketbalvelden en een grotendeels uit mar-

Mer opgetrokken gebouw, waarin naast sau-
na, gymzaal en tal van fysiotherapeutische
voorzieningen nog een kantine en kantoren
ondergebracht zijn. Momenteel wordt er nog
een hotel bijgebouwd.
Gêne Gerards: „Ik heb ThijsLibregts enkele
weken geleden al duidelijk gemaakt dat -vooropgesteld dat Oranje naar het zuiden van
Italië moest uitwijken - het gewoon ideaal is
om hier, op Kreta, in allerust aan de voorbe-
reiding te werken. Het centrum ligt in een
heuvelachtige, onbewoonde omgeving en

het is goed afgeschermd.Libregts toonde op
rechte belangstelling."
Aangezien het hotel in het trainingskamp
nog niet voltooid is, zou de Nederlandse selectiebij een eventuele komst naar Kreta bui
ten het kamp haar intrek moeten nemen. Volgens Gerards is dat hoegenaamd geen probleem, aangezien in de periferie van He
raklion wel tien rustig gesitueerde vijfster
renstrandhotels beschikbaar zijn. Het fraai
ste heetAgapi Beach, op zon halvekilometei
van Heraklion, dat over alle maar denkbarsfaciliteiten beschikt.

" De enige gave grasmat van Kreta, ook wel de trots van OFI: het Vardi-
noyannis-sportcentrum bij Heraklion dat door de Griekse eredivisieclub alstrainingsaccommodatie aan Oranje aangeboden is.

Groot voordeel
Een groot voordeel ziet de PSV-
aanvoerder in het feit dat het sta-
dion alle wedstrijden uitver-
kocht zal zijn. „Gelukkig ging
iedereen er van uit dat West-
Duitsland daarzou spelen. Ik ge-
loof nooit dat België zoveel pu-
bliek naar dat stadion had kun-

nen trekken". Gerald Vanenbug,
de geblesseerde middenvelder,
vindt het vooruitlopen en het be-
oordelen van tegenstanders aan
de hand van de loting allemaal
koffiedik kijken. „Als je deel-
neemt aan de wereldkampioen-
schappen, moet je gewoon alles
winnen. En als je een misstap
maakt, kun alleen maar hopen
dat het in de eersteronde is en de
schade beperkt kan blijven. De
rest, alle omstandigheden, zijn
voor iedereen gelijk. We weten
dat het op de Italiaanse eilanden
heet is en dat de velden mogelijk
hard zijn. Met die problematiek
hebben de anderen ook af te re-
kenen. Ik hou van warm weer.
Dus wat mij betreft is die loting
niet slecht".
Romario de Souza Faria had wel
een uitgesproken voorkeur. „Ik
had veel liever in Milaan ge-
speeld. In dat grote stadion vol
publiek. Dan voel ik mij het best
op mijn gemak. Ik denk Milaan
meer voetbalstad is dan bijvoor-
beeld Turijn. Over de tegenstan-
ders kan ik kort zijn. Zweden zal
de moeilijkste tegenstander zijn,
maar Schotland zal niet veel on-
derdoen voor het elftal van Lars-
son en Pettersson. Costa Rica is
voor Brazilië een open boek. Ik
heb er twee keer tegen gespeeld
en we wonnen met 3-0 en 6-1. Ik
scoorde in totaal vijf treffers. De
moeilijkste poule lijkt me die
van Argentinië".

Wat dat betreft week de kleine
doelpuntenmaker af van de me-
ning van zijn collega's, die una-
niem de Belgie-poule als zwaar-
ste betitelden en West-Duitsland
als grootste mazzelaar tijdens de
loting. „Ik heb mijn ogen goed de
kost gegeven, maar ik heb geen
goocheltrucjes kunnen ontdek-
ken", meende PSV-coach Hans
Dorjee in dat opzicht.
Voor Jozef Chovanec is Italië
duidelijk favoriet in de poule
waarin hij met Tsjechoslowakije
zal uitkomen. „De overige drie
tegenstanders zijn aan elkaar ge-
waagd denk ik. Het Oostenrijks
voetbal ken ik goed; onze landen
ontlopen elkaar niet viel. De Ver-
enigde Staten daarentegen ken
ik alleen van televisie. Ik heb
twee kwalificatiewedstrijden ge-
zien en ik moet bekennen dat die
ploeg toen een goede indruk ach-
terliet".

Fortuna bekert
moeizaam

verder
SITTARD/VENRAY - De beide
Limburgse profclubs, Fortuna en
Roda JC, hebben onder bijzonder
slechte omstandigheden hun beker-
wedstrijden moeten afwerken. Za-
terdag werd het duel Fortuna-Hee-
renyeen na 35 minuten gestaakt,
doordat de mist in De Baandert te
dicht werd. Gisteren wist de ploeg
pas na 120 minuten slecht voetbal
en strafschoppen toch de volgende
ronde te bereiken.

Roda JC kwam dit weekeinde nog
niet zover. De wedstrijd tegen de
amateurs van Venray werd na een
kwartier in de tweede helft ge-
staakt, eveneens vanwege de mist.
Het duel zal op een nader te bepalen
datum in zijn geheel worden over-
gespeeld.
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Nederlands elftal
in kleine stadions

ROME - Nederland speelt in de eer-
ste ronde twee wedstrijden( Egypte,
lerland) in het stadion van Palermo,
één (Engeland) op het veld van
Cagliari. De belangrijkste gegevens
van de beide stadions: Palermo: sta-
dion La Favorita, capaciteit: 36.982
(12.087 overdekt), gebouwd in 1932.
Gemiddelde temparatuur in juni: 25
graden. In Palermo worden drie
wedstrijden gespeeld, alle in de eer-
ste ronde. Cagliari: stadion Sant'E-
lia, capaciteit: 40.117 (2.460 over-
dekt), gebouwd in 1970. Gemiddel-
de temparatuur in juni 26 graden. In
Cagliari worden drie wedstrijden
gespeeld, alle in de eerste ronden.

Eric Gereis: 'Nederland met twee
vingers in de neus ronde verder'

Internationals
tevreden

door fred sochacki
EINDHOVEN - Bij PSV was zaterdagavond om meerdere
redenen algehele tevredenheid over de WK-loting. Niet in
de laatste plaats vanwege het feit dat door de importantie
van de gebeurtenis die middag in Rome de bekerontmoe-
ting tussen PSV en Veendam (3-0) in het niet viel. Daar-
door bleven heel wat pijnlijke vragen achterwege omtrent
de blamabele vertoning in het Philipsstadion en kon met-
een overgegaan worden tot de orde van de dag.

Hans van Breukelen was de eer-
ste die ruiterlijk toegaf blij te
kunnen zijn over de loting te pra-
ten en niet bij het bekergerom-
mel te hoeven stilstaan. „Ik zou
echt niet weten wat ik daarover
nog had moeten zeggen". De na-
tionale doelman had dan ook an-
derhalfuur lang de tijd gehad om
over Engeland, lerland, Egypte
en de Italiaanse eilanden na te
denken.
„Geen slechte loting", vind ik.
„Engeland en lerland is bekend
terrein voor ons, terwijl van
Egypte wel niemand iets af zal
weten. Een goed resultaat in
onze openingswedstrijd tegen
Egypte zou de basis kunnen vor-
men voor het verdere verloop
van het toernooi. Tegen Enge-
land en lerland zijn we zeker niet
kansloos. De afgelopen EK heeft
dat nog eens onderstreept".

Eric Gerets glimlachte meewa-
rig. „Met twee vingers in de neus
bereiken jullie de volgende ron-
de", voorspelde het Belgische lid
van PSV's bonte stoet WK-gan-
gers. En voegde meteen eraan
toe hoe het een en ander in zijn
werk zou gaan. „Twee punten te-
gen Egypte, een puntendeling
met Engeland en één of twee
punten tegen lerland". Gerets'
voorspellingskunsten lieten hem
in de steek toen de Belgische
poule ter sprake kwam. „Niet
makkelijk". Het antwoord borg
niet meer de nuchtere constate-
ring van voorheen in zich maar
leek meer op een pijnlijke zucht.
En pijnlijk zou het in Verona
best wel eens kunnen worden,
realiseerde ook Gerets zich. „Het
zijn geen zachte eitjes. Zeker
Uruguay en Zuid-Korea niet. En
de Spanjaarden kunnen er ook
wat van. Ik ben er zelf ook niet
vies van, maar in tegestelling tot
tegenstanders als Engeland bij-
voorbeeld is het risico van een
doodschop van achterlangs in
Verona beduidend groter".

13

(ADVERTENTIE)

Gezocht
Vrouw, 40, HBO, zoekt i.v.m. verh. (liefst zelfst.) baan in Z.-L.

Ruime erv., breed inzetbaar. Flexibel, organisatorisch, stressbestendig,
represent, en goede contactuele eigensch. Affiniteit met PR-market.

en reclame. Vraag uitgeb. cv. via postbus 307, 6440 AH Brunssum.



sport

scorebord

eredivisie

Volendam-Feyenoord ( 9.000) 2-0
Vitesse-Ajax (13.000, uitv.) 1-1

Ajax 17 8 6 3 22 33-15
Volendam 17 9 4 4 22 28-19
PSV 15 9 3' 3 21 50-20
RodaJC 16 7 7 2 21 24-16
Vitesse 17 8 5 4 21 28-15
Twente 15 5 9 1 19 18-14
Fortuna Sittard 16 5 7 4 17 14-15
Den Haag 16 7 2 7 16 32-32
Utrecht 16 7 2 7 16 19-25
MVV 16 5 6 5 16 23-31
RKC 16 5 5 6 15 20-24
Sparta 16 5 4 7 14 23-30
Groningen 14 3 7 4 13 18-20
NEC 16 4 5 7 13 20-31
Willem II 16 4 4 8 12 22-27
Feyenoord 17 3 6 8 12 23-30
BW Den Bosch 16 2 6 8 10 12-22
Haarlem 16 2 4 10 8 16-37

Woensdag, 19.30 uur
Groningen-Twente

Zaterdag, 19.30 uur
PSV-Haarlem
MVV-Groningen

Zondag, 14.30 uur
Ajax-NEC
Den Haag-Roda JC
RKC-Feyenoord
Volendam-Fortuna Sittard
Sparta-Willem II
Twente-BVV Den Bosch
Vitesse-Utrecht

eerste divisie
Vrijdag, 19.30 uur
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles

Zaterdag, 19.30 uur
SW-NAC (18.00, stadion Feyenoord)
Cambuur Leeuwarden-Heracles
Veendam-Helmond Sport
DS '79-Eindhoven
Telstar-WV

Zondag, 14.30 uur
RBC-Heerenveen
De Graafschap-Wageningen
Excelsior-Emmen

knvb-beker

Wageningen-Utrecht (7.000) 1-0
Twente-Helmond Sport (1.700) 2-1
BW Den Bosch-VVV (1.500) 1-0n.v.
PSV-Veendam (5.500) 3-0
FortunaSittard-Heerenveen

(2.000) 1-1 F. w.n.s.
SW-Telstar (2.400) 5-1
Emmen-RKC (1.680) 2-2 E. w.n.s.
NEC-Excelsior (1.000) 2-1
Den Haag-Groningen (5.500) 2-3
Venray Roda JC

(3.ooo)gestaakt bij 0-0 stand
Halsteren-NAC (3.706) 2-1
PEC Zwolle-Willem II (1.000) 0-1

Woensdag, 19.30 uur
Eindhoven-Ajax (Philips Stadion)
Haarlem - Vitesse
Achilles '94 - Volendam
Feyenoord - Spakenburg

scoreverloop
EREDIVISIE
Voltndam - Feyenoord 2-0 (0-0). 51. Van
Loon 1-0; 79. Pastoor 2-0. Scheidsrechter:
Luinge.
Volendam: Schilder; Van Loon, Stelten-
pool, Binken (65. Kromheer) en Bakker;
Zwarthoed, Pastoor en Sier; Steur, Vermes
en Berghuis.
Feyenoord: Hiele; Lokhoff, Brands, Troost
en Heus; Metgod, Van Geel en Blinker (18.
Mulder); Kipnch. Keur en Smolarek (55.
Blackson).
Vitesse - Ajax 1-1 (0-1). 32. Witschge 0-1: 54.
Hilgers 1-1. Scheidsrechter: Blankenstein.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
Bos en Vermeulen; Straal, Van den Brom
en Eijer; Latuheru, Hilgers en Van Arum
(46. Koolhof).
Ajax: Storm; Blind, Wouters, Vink en
Frank de Boer; Winter, Willems en Witsch-
ge; Van 't Schip (73. Fischer), Pettersson en
Roy.

topscorers
EREDIVISIE
1. Romario (PSV) 14; 2. Kieft (PSV) 10; 3.
Van der Laan (Den Haag) en Berghuis (Vo-
lendam) 9; 5. Van den Brom (Vitesse), Van
Geel (Feyenoord), Hoekstra (RKC), Hout-
man (Sparta), Nielsen (Twente), Loggie
(Willem II) en Hilgers (Vitesse) 8.

scoreverloop
KNVB-beker
Tweede ronde
PSV - Veendam 3-0 (1-0). 41. Kieft 1-0; 74.
Kieft 2-0; 90. Romano 3-0. Scheidsrechter:
Blom.
NEC - Excelsior 2-1 (2-1). 15. Janssen 1-0; 21.
Lok 1-1 (cd); 40. Arts 2-1 (strafschop).
Scheidsrechter: Wegereef.
SVV - Telstar 5-1 (2-0). 6. Tebbenhoff 1-0; 20.
Gorré 2-0; 72. Van Duyvenbode 2-1; 75. Van
Velzen 3-1; 80. Breetveld 4-1; 89. Breetveld
5-1. Scheidsrechter: Van Vliet.
Halsteren - NAC 2-1 n.v. (1-1, 0-0). 71 Moer-
kens 1-0: 86. Saaman 1-1; 104. Voorbraak
2-1. Scheidsrechter: Klootwijk.
Emmen - RKC 2-2 n.v. (1-2, 2-2). Emmen
wint na strafschoppen (4-2). 1. Moniz 0-1; 8.
Schaap 1-1; 23. De Wijs 1-2; 59. De Jonge 2-2.
Scheidsrechter: Overkleeft.
PEC Zwolle - Willem II 0-1 (0-0). 81. Loggie
0-1. Scheidsrechter: Van Swieten.
Wageningen - Utrecht 1-0(0-0). 68 Vink 1-0.
Scheidsrechter: Houben.
Twente - Helmond Sport 2-1 (0-1). 6 Van
den Dungen 0-1; 52. Gaasbeek 1-1; 58. Gaas-
beek 2-1. Scheidsrechter: Modderman.
Den Haag - Groningen 2-3 (0-1). 7. Eijkel-
karap 0-1; 46. Groeleken 0-2; 48. Van der
Laan 1-2; 71. Meijer 1-3; 76. Van der Laan
2-3. Scheidsrechter: Uilenberg.

kaarten
Rood: Van Geel (Feyenoord, 2x geel).
Geel: Steur (Volendam), Blackson en Lok-
hoff (Feyenoord); Vink Wageningen), De
Kruyff (Utrecht), De Koning, Elzinga en
Paus (Twente), Kreekels (Helmond Sport),
Van Eek en Willems (BW Den Bosch),
Rejnierse, Boere en Polman (VVV), Ver-
beek (heerenveen), Liesdek en Mordang
(Fortuna Sittard), Brouwer en Otte (Tel-
star), Van, den Wildenberg en Spaans (Em-
men), Gouda en Jalink (RKC), Osinga (Ex-
celsior), Lems (Den Haag), Sinkgraven
(Groningen). Van der Heuvel en Franken
(Halsteren), De Jong en Dik (NAC).

oefenvoetbal
Cambuur L. - Cambuur Leeuwarden (2e
klasse zondagamateurs) 14-0(4-0). Doelpun-
ten: Koopman 5, Carbo 4, Crüden, Huitema
2, Keizer 1.
Zwaluwen VI. (2e klasse zaterdagamateurs)- Sparta 2-5 (1-3). Doelpunten Zwaluwen:
Boekholt, Fokkinga; Sparta: Vurens 2, San-
del, Van den Berg, Snoei.
SVBO (hoofdklasse zondag) - Heracles 0-0.
Stevo (hoofdklasse zondag) - Go Ahead
Eagles 1-2 (1-0). Doelpunten Go Ahead
Eagles: Pelleboer, Decheiver; Stevo: Oude
Wesselink.

buitenland
BELGIE
Anderlecht - Beveren 1-0
SintTruiden- Club Brugge 1-4
Beerschot - Germinal Ekeren 1-0
Charleroi - Antwerp 3-3
Racing Mechelen - Waregem 0-0
Lokeren-Club Luik 1-1
Cercle Brugge - Lierse 1-2
Standard - Gent 1-1
Kortijk- KV Mechelen 0-0
Stand: Anderlecht 16-24; Club Brugge 16-
-24; KV Mechelen 16-24;Antwerp 15-19; Cer-
cle Brugge 16-18; Lokeren 16-17; Standard
16-17;Lierse 16-16;Kortrijk 16-16; Gent 15-
-15; Germinal Ekeren 16-14;Charleroi 16-14;
Beveren 16-13; Club Luik 16-13; Beerschot
15-12; Waregem 15-10; Racing Mechelen 16-
-9; Sint Truiden 16- 9.

ENGELAND
Charlton - Millwall 1-1
Coventry - Arsenal 0-1
Liverpool - Aston Villa 1-1
Manchester United - Crystal Palace 1-2
Nottingham Forest - Norwich 0-1
Queens Park Rangers - Chelsea 4-2
Sheffield Wednesday - Luton 1-1
Southampton-ManchesterCity 2-1
Tottenham - Everton 2-1
Wimbledon - Derby 1-1
Stand: Arsenal 17-33; Liverpool 17-31; As-
ton Villa 17-31; Norwich 17-28; Southamp-
ton 17-27; Chelsea 17-27; Derby 17-25; Tot-
tenham 17-25; Everton 17-24; Coventry 17-
-23; Nott. Forest 17-22; Manch. United 16-21;
Queens Park R. 17-21; Wimbledon 17-20;
Luton 17-19; Crystal Palace 17-19; Millwall
17-18; Sheff. Wednesday 18-17; Charlton 17-
-16; Manch. City 17-15.

ITALIË
Ascoli - Lazio 0-0
Atalanta - Udinese 1-0
Bari - Napoli , 1-1
Bologna - Lecce 2-1
Verona - Fiorentina 1-0
Inter Milan - Genova 1-0
Juventus - Cesena 1-1
AS Roma - Cremonese 3-2
Sampdoria-AC Milan 1-1
Stand: Napoli 15-23: Inter Milan 15-20;
Sampdoria 15-19; AC Milan 15-19;AS Roma
15-19; Juventus 15-18; Atalanta 15-18; Bo-
logna 15-17; Bari 15-15; Lazio 15-14; Lecce
15-13; Fiorentina 15-12; Udinese 15-12; Ce-
sena 15-12; Genua 15-11; Cremonese 15-10;
Ascoli 15-9; Verona 15-9.

FRANKRIJK
St. Etienne - Monaco 0-2
Caen - Brest 2-1
Toulouse - Auxerre 1-1
Nice-Lyon 1-0
Metz - Marseille 3-2
Montpellier- Paris SG 2-0
Racing Paris - Nantes 2-1
Sochaux - Bordeaux 2-0
Lille-Cannes 2-1
Toulon - Mulhouse 2-1
Stand: Bordeaux 22-34; Marseille 22-31; So-
chaux 22-26; Monaco 22-25; Toulouse 22-24;
Paris SG 22-23; Lyon 21-22; St. Etienne 22-
-22; Toulon 22-22; Nantes 21-21; Lille 22-21;
Auxerre 22-20; Caen 22-20; Metz 22-19; Can-
nes 22-19; Brest 22-19; Montpellier 22-18;
Racing Paris 22-18; Mulhouse 22-17; Nice
22-17.

DUITSLAND
Homburg-München 1-3
Mannheim - Stuttgart 2-1
Nürnberg - St. Pauli 0-1
Karlsruhe - Kaiserslautern 0-0
Köln - Uerdingen 0-1
Hamburg-Bochum 1-4
Dortmund - Bremen 4-1
Frankfurt - Düsseldorf 2-0
Mönchengladbach - Leverkusen 1-1
Stand: München 20-27; Eintracht Frankfurt
20-27; Leverkusen 20-27; Köln 20-25; Stutt-
gart 20-23; Dortmund 20-21; Nürnberg 20-
-20; Bremen 20-20; Uerdingen 20-20; Mann-
heim 20-19; Bochum 20-19; Karlsruhe 20-18;
St. Pauli 20-18; Hamburg 20-17; Kaiserslau-
tern 20-16; Düsseldorf 20-15; Homburg 20-
-14; Mönchengladbach 20-14.

Tweede liga
Schalke-Alemannia Aachen 3-1

SPANJE
Celta - Logrones 0-1
Tenerife - Atletico Madrid 2-3
Real Sociedad - Gijon 1-2
Rayo Vallecano - Valencia 2-2
Barcelona - Cadiz 5-0
Mallorca - Malaga 2-0
Castellon - Sevilla 3-1
Oviedo - Athletic Bilbao 1-0
Osasuna - Zaragoza 2-0
Real Madrid - Valladolid 4-0
Stand: Real Madrid 15-23; Barcelona 15-19;
Oviedo 15-19; Osasuna 15-19; Valencia 15-
-19; Atl. Madrid 15-19; Real Sociedad 15-18;
Mallorca 15-17; Logrones 15-16; Zaragoza
15-15; Athl. Bilbao 15-14; Malaga 15-14; Se-
villa 15-13;Castellon 15-13;Gijon 15-12; Val-
ladolid 15-11; Cadiz 15-11; Tenerife 15-11;
Celta 15-9; Vallecano 15-8.

toto/lotto
Lotto 49
Winnende getallen: 13-26-27-31-35-39. Re-
servegetal: 2. Deelnemers: 540.167; prijzen-
bedrag: f. 1.187.622.00.
Toto 49
Juiste kolom: 3-2-1-1-2-3-3-1-1-1-3-1. Deelne-
mers: 29.491; prijzenbedrag: f. 100.377,00.
Toto-gelijk 49
Winnende wedstrijden: 7-10-23-24-28. Toe-
gevoegd: 3. Deelnemers: 2.650; prijzenbe-
drag: f. 10.819,00.
Cijferspel
28 74 15
Belgische lotto
Winnende getallen: 4-16-20-24-25-35. Reser-
vegetal: 7.
Joker
849855 6
Duitse lotto
Winnende getallen: 2-15-24-33-37-46. Reser-
vegetal: 6.
Spiel 77
18 9 4 8 4 4.

KV Mechelen
achterhaald

BRUSSEL - KV Mechelen is in de
voetbalcompetitie van België van
de eerste naar de derde plaats ge-
zakt. De ploeg van trainer Krol, die
opnieuw niet verder kwam dan een
gelijk spel - 0-0 bij Kortrijk - moest
Anderlecht en Club Brugge laten
voorgaan. Na 16 speeldagenhebben
de drie koplopers allemaal 24 pun-
ten, de ploeg uit Brussel heeft de
beste doelcijfers.

De inspanningen in Europees ver-
band hebben een zware wissel ge-
trokken op de betrokken clubs uit
de Bundesliga. De batterijtjes van
WerderBremen, I.FCKöln en Ham-
burger SV bleken zaterdag in de
competitie leeg. Dat euvel was al
eerder merkbaar geworden bij Vfß
Stuttgart.
De helden waren drie dagen later
weer schlemielen. Door de neder-
laag van Köln en het gelijkspel (1-1)
van lijstaanvoerder Leverkusen,
vrijdag al in een heuse topper tegen
hekkesluiter Borussia Mön-
chengladbach, nestelde Bayern
München zich weer op de eerste
plaats.

Eigen doelpunt
doet VVV das om

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

DEN BOSCH - „Ze hebben hon-
derd procent arbeid verricht. Bo-
vendien denk ik dat we verdiend ge-
wonnen hebben". Den Bosch-trai-
ner Rinus Israël ondervond met die
constatering geen tegenspraak. De
overwinning van zijn ploeg in de be-
kerwedstrijd tegen VVV was wel op
zijn plaats maar bijzonder fortuin-
lijk tot stand gekomen. Vijf miftu-
ten voor het einde van de tweede
verlenging gleed WV-spits Jeroen
Boere de bal uit een nauwelijks ge-
vaarlijk lijkende voorzet van John
Willems in eigen doel.

In de verdere slotfase, toen doelman
Roox vrijwel uitsluitend in het Bos-
sche strafschopgebied opereerde,

was de thuisclub dichter bij 2-0 dan
VVV bij de gelijkmaker.
Hoe dan ook. Na 120 minuten stond
WV met lege handen. Persoonlijke
pech was er voor Frans Nijssen. De
aanvoerder van de Venlose ploeg
moest na een half uur met een ge-
broken neusbeen het strijdperk ver-
laten toen hij tijdens een sliding de
schoenzool van een Bosschenaar
voluit in het gezicht kreeg. Tot dat

tijdstip had VW de thuisclub aar-
dig onder controle kunnen houden.
Behalve een schot van Peter Ba-
rendse had de thuisclub niets drei-
gends laten zien.

Ook VVV was spaarzaam met zijn
aanvallende akties en beperkte zich
tot tempodrukkend combinatie-
voetbal in de breedte en richting
eigen doel. Grote dirigent bij dit

concept was Remy Reynierse in een
soort libero-positie. Na de hervat-
ting liet VVV een kwartiertje lang
heel even de tanden zien. Stewart
leek na twaalf minuten te gaan sco-
ren maar zijn schuiver trof de lin-
kerschoen van doelman Jan van
Grinsven. In de rebound knalde
Marcel Peters te gehaast en dus on-
besuisd over. Daarbij bleef het on-
danks een thuiscluboverwicht in de
hoekschoppenverhouding (15-3), al
was Den Bosch acht minuten voor
tijd door Barendse, wiens inzet de
onderkant van de lat trof, dicht bij
de beslissende treffer.

Die kwam pas tegen het einde van
de extra timing tot stand. Doeke
Hulshuizen vond dat zijn ploeg keu-
rig overeind was gebleven: „We wa-

Den Bosch -VVV 1-0 (na verleng
Score: 115. Boere 1-0(eigen doelp'
Toeschouwers: 1.500. Scheidsred
Van de Ende. Gele kaarten: Reynjl
Boere, Polman (alle drie van V
Van Eek en Willems (Den Bosch)
Den Bosch: Van Grinsven, Bults,
der Linden, Van Eek. Goossens,
Gier, Barendse, Willems, Grim
Van Cuyk), Van Schijndel (79. <gens), De Meyer.
VVV: Roox, Nijssen (30. LenW
Polman, Reynierse, Rutten, Dri#
(66. Derix), Peters, Verberne,
Mierlo, Boere, Stewart.

ren aanvankelijk zelfs de beterv
ballende ploeg. Door het uitva
van Nijssen was de organisatie*
zoek maar daarvan wist Den B<
niet te profiteren. Jammer, al
door een eigen doelpunt wordt
geschakeld."

-^

Vanderlijde
ongeslagen in
Bundesliga

GELSENKIRCHEN - Arnold
Vanderlijde constateerde het za-
terdagavond in het sportcent-
ruim Schürenkamp in Gelsen-
kirchen met voldoening. „Ik ben
in vijf seizoenen nog steeds on-
geslagen in de Bundesliga." De
vaststelling kwam nadat hij even
tevoren voor zon 1500 toeschou-
wers in de vrijwel uitverkochte
hal de Amerikaanse zwaarge-
wicht Randall Crippen drie ron-
den had duidelijk gemaakt dat
alleen stootkracht geen goede
bokser maakt.
Vanderlijde, wiens club Lever-
kusen in derangschikking nu de
tweede plaats inneemt, bekende
ruiterlijk dat hij het treffen met
de 21-jarige in de Bondsrepu-
bliek gestationeerde Amerikaan-

se militaire politieman met enige
zorg tegemoet had gezien. „Een
paar weken geleden sloeg hij
Bernd Schnieders verschrikke-
lijk zwaar knock out, nadat hij
eerder ook al een partij in de eer-
ste ronde had beslist. Omdat ik
ook mijn twee partijen van dit
seizoen al vrij snel beëindigde,
was dit natuurlijkeen spektakel-
stuk. Jezag het aan opkomstvan
het publiek."

In het vedergewicht won Herts
(Utrecht/Gelsenkirchen) op pun-
ten van Meyer (Leverkusen).

" TOKYO - Mark Breland (VSt)
heeft zijn wereldkampioenschap
boksen in het weltergewicht
(WBA-versie) met succes verde-
digd. De Amerikaan versloeg
zijn Japanse uitdager Fujio Oza-
ki door interventie van de
scheidsrechter in de vierde ron-
de. In Reno (VSt) bleef de Mexi-
caan Jorge „Maromero" Paez
wereldkampioen in het vederge-
wicht (versie IBF).

" Arnold Vanderlijde
(rechts) scoort met 'n rechtse
directe in de strijd tegen de

Amerikaan Crippen.

Raas biedt Ampler
profcontract aan

OOST-BERLIJN - Jan Raas
heeft vorige week vrijdag in
Oost-Berlijn een gesprek gehad
met de Oostduitse wielerama-
teur Uwe Ampler. De Nederland-
se ploegleider heeft de 26-jarige
Ampler, wereldkampioen en
drievoudig winnaar van de Vre-
deskoers, een aanbod gedaan. De
Zeeuw hoopt dat de mondelinge
afspraken binnen veertien dagen

schriftelijk bekrachtigd worden

Voordat Ampler een beslissing
neemt wil hij eerst met zijn
vrouw en zijn vader overleggen.
Hij wil de overstap naar het prof-
metier maken, maar niet als
knecht. Ampler: „Het gaat mij
niet alleen om het geld, ik moet
ook de kans krijgen aan grote
wedstrijden deel te nemen."

Hoewel de overgang naar de be-
roepsrenners van Ampler enige
aanpassing vergt, denktRaas dat
de Oostduitser de oplossing is
voor de Bucklerploeg in de grote
ronden. „Het is niet uitgesloten
dat hij volgend jaar al aan de
Ronde van Frankrijk deel-
neemt," aldus Raas.

Een landgenoot van Ampler,
Olaf Ludwig, staat op het punt
een verbintenis met de ploeg van
Hennie Kuiper te ondertekenen.
Begin deze week onderhandelt
de 29-jarige amateur in Stuttgart
met het management van de
Westduitse wielerploeg.

Eaters troeven
Utrecht af

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - In tegenstelling tot de
uitwedstrijden leveren de thuis-
wedstrijden Smoke Eaters nog al-
tijd winst op. De forse 8-4 ( 4-2, 1-1,
3-1) zege gisteravond in Geleen op
Utrecht geeft het team weer moed
en vertrouwen, waardoor de weg
naar de tweede plaats - nog in han-
denvan Utrecht - open is. De achter-
stand is inmiddels geslonken tot
drie punten.

Tumultueus was de slotfase van dit
voor Smoke Eaters zo belangrijke
duel. Utrecht veranderde in een
knokploeg. Aanvaller Collard werd
van het ijs gestuurd. Hij sloeg Eater-
verdediger Peter-Paul van Rooy
met de stick in de nek. Van Rooy
hervatte later de strijd. Houben en
Caplan (beiden Eaters) verlieten ge-

blesseerd het ijs. Ondanks de fraaie
zege jagen de Eaters met wisselend
succes in de slotfase van de beker-
competitie op de belangrijke twee-
de plaats.
Het gemis aan een afmaker wordt
iedere wedstrijd groter en is voel-
baar. Volgens voorzitter Henk
Quadflieg onderhandelt Smoke
Eaters momenteel met spelers voor
eventuele versterking. Er zouden al
drie nieuwe buitenlanders in Ge-
leen gearriveerd zijn. Russell (Nij-
megen) zou naar verluidt een van de
kandidaten zijn. „Namen weet ik
nog niet", vertelde Quadflieg desge-
vraagd. „Daarvoor moet je bij het
management zijn". Manager Notten
hulde zich echter in stilzwijgen.

Smoke Eaters opende goed en nam
via Louwers snel een 1-0 voor-
sprong. Utrecht, niet de mindere

van de thuisclub, kwam gelijk door
een afstandschot van Collard. Op-
nieuw was het Louwers die de
Eaters op een 2-1 voorsprong zette.
Toen Van Steen 3-1 scoorde werden
de gasten door de Eaters overklast.
Van Steen verhuisde echter naar de
strafbank en de bezoekers profiteer-
den via Houck: 3-2. De zwak leiden-
de scheidsrechter Hoekstra stuurde
twee Utrechters naar de strafbank
en Smoke Eaters liep door een doel-
punt van Buckeridge uit naar 4-2.
De eerste minuten van de tweede
periode waren voor Utrecht en
dankzij doelman Boogaard bleef
Smoke Eaters in die fase overeind.
Eenmaal uit de greep van Utrecht
liepen zij zelfs uit naar een 5-2 voor-
sprong door een doelpunt van Van
Steen (ass. Pellegrims). Smoke
Eaters hield de partij stevig in han-
den, al scoorde Houck voor de
Utrechtenaren tegen: 5-3. In de laat-
ste twintig minuten werd Utrecht
door de Smoke Eaters overspeeld.
Houben, Mollen en Louwers teken-
den voor 8-4. De vierde Utrechttref-
fer schreefDurcole op zijn naam.
Overige uitslagen: Groningen - Heerenveen
4-4 (3-1 0-2 1-1); Rotterdam - Den Bosch 15-1
(5-0 4-1 6-0). Stand: Rotterdam 20-36;
Utrecht 20-26; Nijmegen 20-25; Smoke
Eaters 20-23; Tilburg 20-20; Heerenveen 20-
-14; Groningen 20-12; Den Bosch 20-4.

Nog geen sponsor voor ploeg Hermans VVBW wil geld zien van Orbe

Peter Harings in ongewiss
Van onze sportredactie " ü

ROOSENDAAL/SAN SEBASTIAN - Het begint te spanl |
voor de groep Nederlandse renners met wie trainer-manaI
Albert Stofberg momenteel in Spanje verblijft. De coureii;
die dit jaar onder contract van Orbea-Paternina stonden, wac
ten al enkele maanden vergeefs op hun geld. De nieuwe gr< I
renners (waaronder Peter Harings, Johan van der Velde |
amateur Theo Akkermans) die inmiddels een voorcontracW i
Stofberg tekenden, weten momenteel al evenmin waar zij I „
toe zijn.

Ofschoon daar nogal terughoudend
over wordt gedaan, is inmiddels be-
kend dat de salarisachterstand van
de groep Nijboer, Beuker, Hermans
inmiddels vier tot zes maanden be-
draagt. Gerrit Vixseboxse, secreta-
ris van de Vereniging van Beroeps
Wielrenners (VVBW) en juridisch
onderlegd, bekijkt momenteel of hij
beslag kan laten leggen op een
bankgarantie van Orbea.

Voor een juridische affaire wordt
het kort dag, want in principe moe-
ten op 1 januari de bankgaranties
weer van de bonden naar de betref-
fende sponsors worden terugge-
stort. „Zo is het hier, maar niet in
Spanje," aldus Stofberg vanuit zn
huis nabij San Sebastian. Die bank-
garantie, dat is allemaal geklets. Zo
werkt dat niet in Spanje. Het is in-
derdaad zo dat er jongens nog op
geld wachten. Maar als je daardoor
nu ineens paniekerig gaat doen, ver-
pest je de zaak alleen nog maar
meer. Zodoende blijven we hier
keurig bij elkaar in de hoop dat er
alsnog sponsorcontracten kunnen
worden afgesloten en we aldus nog
een leuke kerst kunnen gaan vie-
ren."

Veurink naar
Duitse club

LANDGRAAF - Landgraaf-bok-
ser Marco Veurink heeft zijn te-
leurstelling omtrent de verloren
Nederlandse titel in het zwaar
welter snel opzij gezet. Met het in
de' Bundesliga uitkomende
Hueckelhoven heeft hij een con-
tract voor vijf wedstrijden afge-
sloten. Afgelopen zaterdag bok-
ste hij voor deze vereniging zijn
eerste competitiewedstrijd tegen
Tus Gerisheim. In zijn partij te-
gen Hahn was Veurink heer en
meester en sloeg de Duitser in de
eerste ronde k.o. Hueckelhoven
won dit competitietreffen van
Gerisheim met 10-8.

Halten
Stofberg zelf zegt er voor 99,9 pro-
cent van overtuigd te zijn dat het
gaat lukken, ook al dringt de tijd.
„Het is zo gemakkelijk voor mij om
nu samen met Hermans weg te lo-
pen. Hermans kan overal onderdak
komen, maar hij blijft en ik ook, om
tot het laatste moment als kopman
eventuele sponsors over de streep te
trekken. Kijk, er zijn Spanjaarden
weggelopen. Lejareta bijvoorbeeld,
ratten die het zinkend schip verla-
ten. Maar Hermans niet en dat waar-
deer ik erg in hem. Als hij zou ver-
trekken, zou de boel waarschijnlijk
bekeken zijn. Nu heb ik er nog alle
vertrouwen in."
René Beuker, vanuit de wieier-
school van Stofberg nabij San Se-
bastian, aarzelend: „Het is een mis-
tige zaak, inderdaad. Maar ik geloof
nog in een goede afloop. Mijn salari-
sachterstand bedraagt op dit mo-
ment overigens nog maar een
maand of twee. Als het niet lukt met
Stofberg en een nieuwe sponsor,
dan ga ik met Hermans naar een an-
dere ploeg. De belangstelling is
groot, met name in Spanje."

Nietig
De overeenkomsten die de nieuwe-
lingen (o.a. Harings) in de Stofberg-
groep hebben getekend, zullen nie-
tig worden verklaard als er niet als-
nog snel een sponsor voor de groep,
die in twee ploegen zou worden op-
gedeeld, zal worden gevonden.
Theo Akkermans, winnaar van het
regelmatigheidsklassement (Gazel-
le-trofee) bij de amateurs vorig jaar:
„Datgene wat ik heb getekend is in-
derdaad nog niet meer dan een
voorcontract. Als de ploeg rond
komt met een sponsor, ben ik be-

roepsrenner. Ze zijn er nog st<
mee bezig, dus ik wacht maar ai

Zoals de zaken er nu voorstaan,
len de contracten nog wel niet
der gekomen zijn dan San Se'
tian. Zonder stempel van een si
sor heeft het weinig zin de over*
komsten ter goedkeuring aan
Spaanse bond voor te leggen.
Vixseboxse: „Aan die voorcont
ten kan ik niks doen. Navraag b
me geleerd dat er in Spanje (
premies worden afgedragen 1

zaken als sociale verzekeringen-
kan, als die jongens dan weer in
derland komen, problemen geV'

Wielercomité
pleiten voor

FICP-punten
Van onze sportredactie ►DEN BOSCH - Middels een te f

rijden criteriumkampioenschap;
de Vereniging Organisatoren
roepswielrenwedstrrjden (VOB) <kijken of het mogelijk is opg''
men te worden in het FICP-pufll
waarderingsstelsel. De FICP-I'
ten, die de VOB op die manier'f
haar leden wil binnen halen, zijll»
dig om de belangstelling voö'<
criteriums bij de profrenners W'
muleren.
Op de algemene ledenvergad'
gingDen Bosch werd het conce!I
grote lijnen goedgekeurd. De j<stelling van de nationale berö i
renner-wedstrijdkalender gaf 'veel problemen. Ook in '90 Z^[
twee wedstrijden in het kader 'de wereldbeker worden verref
de Amstel Gold Race op 21 apr
deploegentijdrit om de GP de V
beration in Eindhoven op 16 '■tember. Dè wedstrijdkalender
gint op 1 maart met de Grote *
Wielerrevue en eindigt op 30 '■tember met een criterium in
burg. Hoogtepunt verder nog de
op de weg op 24 juni en de pro'1
de van Nederland van 13 tot en!
18 augustus. Verder vrijwel l")
criteriums wat de klok slaat- 1
seizoen telt er daarvan in 1990't
weer een kleine veertig.

sport kor

" TILBURG - Hans Spaan heeft ij
schouwburg van Tilburg de ho"1
motorsportonderscheiding van
KNMV gekregen. De onlangs
trouwde Castricummer werd do"
Koninklijke Nederlandse Motorj*
Bond geëerd met de Hans de "
fort-beker, die jaarlijks aan de ov
lendste motorsporter wordt
reikt. Spaan kreeg de onderschei
niet alleen doorzijn uitstekende fjj
taten in de strijd om de wereld
125cc van dit seizoen, waarin de
derlander als tweede eindigde. SP
won dit jaar vier Grote Prijzen, *onder die van Assen.

sport in cijfers
CYCLO-CROSS
Gexto (Spa): 1.Daniël (Fra), 2. Chanton
0.52, 3. Martinez 0.57, 4. Ben Slenter 1.04,
5. Thielemans 1.22.
Yurre (Spa): 1. Hric (Tsj), 2. Richard
0.28, 3. Chanton 0.38, 4. Hautekeete 0.52,
5. Kluge 1.10, 11. Stamsnijder 2.32.
Hilversum: 1. Gerritsen (Hooglander-
veen), 2. Kuijper 0.07, 3. De Vos 0.11, 4
Van Beek 1.04, 5. Martens 2.05.
Hoorn: 1. Kuyper, 2. Stofmeel 1.10, 3.
Van Beek z.t., 4. Vierhouten 1.40, 5. Van
de Brink 1.43.
Essen (B): 1. Van Dijck (Bel) 1 uur en 5
min., 2. De Roose op 0.05, 3. Kools op
0.22, 4. Lambrechts, 5. Van Bouwel, 6.
Rudy de Bic,7. EddyDe Bic, 19. Frijters,
21. Jac van der Poel.
Zonnebeke (B): 1. Van Dijcjt 1.01 uur, 2
Messelis, 3. Van Itterbeek, 4. De Rey, 5
Geert de Vlaeminck, 11. Wieme.
Kayl (Lux): 1. Paul Herrijgers (B), 2.
Vervaet, 3. Van den Abeele, Eddie de
Bic, 5. Noël van der Leij, 13. Harks, 14.
Pascal Alleleyn. Junioren: 1. H. Schuier,
8. Ralf Aarts, 9. Maurice Alleleyn.

MOTORCROSS
Geneve, stadioncross: halve finale: 1.
Van den Berk, Yamaha, 2. Cooper (VSt)
Suzuki, 3. Ward (VSt) Suzuki, 4. Kie-
drowski (VSt) Honda, 5. Craig (VSt) Ka-
kwasaki, 6. Leisk (Aus) Honda. Finale:
1. Cooper, 2. Guedard (Fra) Kawasaki, 3.

Van den Berk, 4. Kiedrowski, 5. CraifS*
Ryan (VSt) Honda.

ZWEMMEN
Sabadell, Europa Cup: Vrouwen: "
vrij: 1. Marianne Muis 55,23, 2. Osyö
(BrD) 56,11, 3. Schulze (DDR) 56.21 *Jvrij: 1. Marianne Muis 1.58,57, 2. OrW
(BrD) 2.00,22. 3. Schulze 2.00,62. »'vlinder: 1. Brienesse 1.01,49, 2. Scartg
rough (GBr) z.t., 3. Miteva (Bul) 1.02.0J
200 wissel: 1. Marianne Muis 2.14,03,^
Herbst 2.14.26, 3. Zoller 2.16,71. 4 x 1?
vrij: 1. Nederland (Mildred Muis 56A
Van der Plaats 55,48, Brienesse 55^Marianne Muis 54,12) 3.41,25 (Ned. 5
cord. Het oude was 3.41,89), 2. £>V'
3.44,98, 3. Bondsrepublliek 3.47,70. * ,
100 wissel: 1. DDR (Eichhorst. BrenO^
Nord en Schulze) 4.09,12, 2. Nederig
(Elzerman 1.03,37, Brienesse 1 ü%j'
Moes 1.12,10, Marianne Muis 54.»,.
4.11,44, 3. Sovjetunie 4.12,02. Eind.stai 1.,
1. DDR 242,50, 2. Nederland 222. ' I
Groot-Brittannië 213, 4. BondsreP j
bliek 208, 5. Italië 197,5, 6. SovjetUn g
188,7. Denemarken 168, 8. Spanje l5
Tsjechoslowakije 156, 10. Bulgarije l?^Mannen: eindstand: 1. Bondsrepub" |
251, 2. Sovjetunie 212, 3. DDR 210.
Groot-Brittannië 194,5, 5. Spanje l»6' r
Italië 180, 7. Nederland 129, 8. ZwitjJ.
land 113, 9. Noorwegen 107, 10. Bu»
rije 105. ,
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Varianten
jan trainer/coach kan honderd va-mten per week bedenken, maar
ie persoonlijke vorm van de
este spelers teruggezakt is tot

01 h
n°°fdklasse amateurniveaue alles op. De enigen die nog

klein beetje herkenbaar speel-n waren Duut en doelman Hesp.
e ts een steunpilaar als Liesdek
ilri Vana^ de eerste minuut vertwij-naar zijn goede doen te zoeken.

er >,le anSe heeft ons weer eens
£d," oordeelde Berger, doelendV net feit dat Hesp tijdens de straf-

n°Ppenreeks zijn ploeg in de racea gehouden door twee elfmeter-
Q PPen te stoppen. „Soms komt het
Oph at twee °* drie spelers nieten in wedstrijd zitten, heel af
er u we^ eens dat vijfmensen on-
en uUn bunnen spelen, maar dat
o
n heel elftal dat overkomt heb ik

e J. n°oit meegemaakt. Als ik heel
'o

hen, dan had Heerenveen ge-
°n moeten winnen, zaterdag was

dat halve uur ook al een nationale
ramp."

Curve
Hoe dan ook, de negatieve prestatie-
curve zal de oefenmeester zwaar op
de maag liggen. De eerste helft van
het seizoen werd zijn ploeg gedra-
gen door de verdediging, onder lei-
ding van Hesp, Duut en Liesdek.
Langzaam, maar heel zeker sluipt
evenwel de onzekerheid ook in dat
deel van het team. Niet verwonder-
lijk omdat de rest van het elftal al
wedstrijdenlang aantoont nauwe-
lijks over het vereiste niveau te be-
schikken. Gevolg van al dat gebrek
aan zelfvertrouwen was een partij
flipperkastvoetbal die zijn weerga
niet kende. Duut probeerde aanval-
lend nogwat impulsen te geven, iets
wat in de 39e minuut eindelijk re-
sultaten opleverde. Na een solo van
de verdediger mocht Custers het
werk afmaken: 1-0. Zeker na die
treffer leek het erop dat de thuis-
club eindelijk orde op zaken zou
gaan stellen, maar toen de doelpun-
ten uitbleven viel Fortuna na rust
weer ver terug. Het zeker niet sterke
Heerenveen rook kansen. Invaller
Griffith zorgde keer op keer voor
gevaar en kon slechts met handen
en voeten worden afgestopt. Eén
keer lukt dat niet, waardoor Ver-
beek de verdiende gelijkmaker kon
scoren. Vanaf dat moment tot het
einde van de verlenging was het
simpel toevalsvoetbal, waarin For-
tuna zich het sterkste toonde in het
missen van kansen.

Het spectaculaire toetje van iedere
bekervoetbalwedstrijd, de straf-
schoppen, werd een succes voor de
eredivisieclub. De uitgelezen moge-
lijkheid voor iedere keeper om zich
positief te onderscheiden. Ook voor
Ruud Hesp, hoewel de ex-Haarlem-
doelman zich de laatste maanden
bij voortduring zodanig in de kijker
speelt dat de roep om zijn debuut in
de selectie voor het Nederlands elf-
tal steeds luiderklinkt. Na het stop-
pen van de twee penalties, waar-
door zijn ploeg nog een ronde in het
bekertoernooi mag meedoen, zullen
die geluiden terecht nog sterker op-
klinken.

Palermo en Cagliari
niet bang voor fans

Van onze sportredactie
Pal ~De burgemeester van
het Am°' Leo Luca Orlando, zalUranje-legioen met open ar-'en ontvangen, maar de fansve n er goed aan Qm gnel eeneuwe tekst te verzinnen voorvn nieuwe lijflied. De regels"e gaan zelfs naar Sicilia, want
k,T/IJn met banS voor de mafia'

in de komende maanden
de i T 6;1 negatieve publiciteit indLi , pers rondom het Ne-aerlands elftal zorgen. „Zon lied.een belediging voor de bevol-
n "g.van mün stad. Zoals u het
dr, .o

zou vinden als ik u een'Ugsdealer of een stavengooier
vad noemeil"- meende de burger-

zelden naar Malta in november

Over het gevaar dat het Neder-
landse legioen met zich mee kan
brengen, zei Orlando zaterdag-
middag het volgende: „In Paler-
mo zijn we gewend moelijker
problemen op te lossen. Ik denk
dat de drie landen die in Palermo
spelen juist tot de beschaafdste
van de wereld behoren. Men
heeft mij verteld dat op het EK
Nederland-lerland een groot
feest was voor alle fans. Zo moet
het er in Palermo straks ook aan
toe gaan. De inwoners van mijn
stad verheugen zich zeer op het
WK".

to ,WK-c°rnUé van Palermooonde zich zeer verheugd metst! iot EgyPte en Nederlandjonden zelfs op de verlanglijst.
faa land vanwege de sportieveam, die zeker veel respons zal'"gen van de vele Milan-fans op
Afr-t' En EgyPte- omdat het
in,

se leg'oen in een paar"Ur per boot uit Cairo kan ko-
darf' Het Nederlands elftal moet«n ook rekening houden metgrote aanhang van de tegen-pander bij de openingswed-
strijd. Ook lerland kan op een
dBofi°i legioen rekenen, getuigeue bOOO fans diehun ploeg verge-

Het organisatiecomité verwacht
dat de Nederlandse fans in
Cagliari voor meer overlast zul-
len zorgen. Hoofdorganisator
Luca di Montezemolo wilde niet
klagen over de loting: „Wij zien
ons nu gesteld voor het zwaarste
examen dat we maar konden
krijgen. Het wordt heel belang-
rijk dat in Cagliari bij Engeland-
Nederland al onze richtlijnen
worden uitgevoerd. Ik ben er
niet bang voor dat er iets mis
gaat. Want het is een uitdaging
voor iedereen en we zijn zeer
goed gewaarschuwd. Het is spor-
tief gezien een van de mooiste
wedstrijden die in de eerste ron-
deworden gespeeld, laten we dat
vooral niet vergeten".

Riek Hilgers geeft Vitesse vleugels

Ajax blijft met
moeite overeind

'var?po HAAG " wilco van Buuren
oeu r)

*">en Haag is definitief afge-
oeth ,Voor het spelen van betaald

Uöm BiJ de 27-jarige libero, in de

" 'üi er door trainer Co Adriaanse bij
je nm ** weggehaald in ruil voor Kon

'l eu to°de, is een afwijking bij beide
* Pgewrichten geconstateerd.

:6ENSCHEDE - John Nijenhuis
«aan r»en nrieniscus-operatie onder-
tijg Pc sP.eler van FC Twente was ali| *e hjd uitgeschakeld na een opera-aan zijn enkel.

f'cern ~ Nigeria heeft boos gerea-
tfrik °P het besluit van de FIFA hetii iet Kaanse land het recht te ontnemen
6rs wereldkampioenschap voor spe-

t)e pjp^ 1 Jaar in 1991 te organiseren.
testn strafte Nigeria daarmee voor
6rg . mcl met leeftijden van voetbal-fêld e.r.Werden te oude spelers opge-
h o ," HJdens het toernooi van dit jaarSchotland.

Van onze sportredactie
ARNHEM - Wankelend naar het
einde. Ajax mocht met het 1-1 gelij-
ke spel spel bij Vitesse niet moppe-
ren, al had trainer Leo Beenhakker
het toch voornamelijk over een dui-
delijk puntverlies. De trainer ba-
seerde dezevisie louter op de eerste
helft waarin zijn gehavende ploeg
(Menzo en Larsson ontbraken we-
gens blessures) inderdaad domi-
neerde en via de teruggekeerde Ri-
chard Witschge een voorsprong
nam. De schoten van De Boer en
Pettersson op het houtwerk illu-
streerden het betere spel van de
Ajacieden zonder twijfel.

Maar, gezien het speltakelstuk dat
Vitesse in de tweede helft opvoerde,
kon Beenhakker zijn woorden niet
meer rechtvaardigen. De Arnhem-

mers misten eerst een strafschop
(Van den Brom), kwamen vervol-
gens door de pijlsnelle Riek Hilgers
op gelijk hoogte en zagen ook nog
eens een inzet van laatstgenoemde
op depaal belanden. De" kleine Riek
Hilgers (1.62 m) begint onderhand
de sensatie van de eredivisie te wor-

den. Twee seizoenen geleden voet-
balde hij nog bij Hatert in de derde
klasse KNVB.

Feyenoord
In Volendam verloor Feyenoord,
dat meer leiders buiten het veld

heeft dan erop, met 0-2. Het vertrek
van aanvoerder Van Geel, twee gele
en dus een rode kaart na 32 minu-
ten, beroofde het elftal van een
moeilijk te missen schakel.
Volendam scoorde in de tweede
helft uit spelhervattingenvan Frank
Berghuis. Hij legde de bal op het
hoofd van de lange Van Loon. Om-
dat de even rijzige Metgod opzij
stapte, leidde Volendam. Daarna
vergat Feyenoord alles op het ge-
bied van verstandig voetbal, maar
Volendam profiteerde pas laat.
Weer na een vrije trap van Berghuis;
Pastoor gaf na de drie-kwart red-
ding van Hiele het laatste tikje. „De
emmer met ellende is blijkbaar nog
niet leeg", verzuchtte Pim Verbeek,
die de afzijdige Bengtsson op de tri-
bune wist. „Mijn collega begint pas
volgende week met zijn werk."

SPEELSCHEMA WK VOETBAL
datum plaats groep tegenstanders

1 8-6 Milaan B Argentinië - Cameroun
2 9-6 Bari B Sovjetunie - Roemenië
3 9-6 Rome A Italië - Oostenrijk
4 9-6 Bologna D Ver. Arab. Emiraten - Colombia
5 10-6 Florence A Verenigde Staten - Tsjechoslowakije
6 10-6 Turijn C Brazilië - Zweden
7 10-6 Milaan D Bondsrepubliek - Joegoslavië
8 11-6 Genua C Costa Rica - Schotland
9 11-6 Cagliari F Engeland - lerland

10 12-6 Verona E België - Zuidkorea
11 12-6 Palermo F Nederland - Egypte
12 13-6 Udine E Uruguay - Spanje
13 13-6 Napels B Argentinië - Sovjetunie
14 14-6 Bologna D Joegoslavië - Colombia
15 14-6 Rome A Italië - Verenigde Staten
16 14-6 Bari B Cameroun - Roemenië
17 '15-6 Florence A Oostenrijk - Tsjechoslowakije
18 15-6 Milaan D Bondsrepubliek - Ver. Arab. Emiraten
19 16-6 Turijn C Brazilië - Costa Rica
20 16-6 Genua C Zweden - Schotland
21 16-6 Cagliari F Engeland - Nederland
22 17-8 Palermo F lerland - Egypte
23 17-8 Verona E België - Uruguay
24 17-8 Udine E Zuidkorea - Spanje
25 18-6 Napels B Argentinië - Roemenië
26 18-6 Bari B Cameroun - Sovjetunie
27 19-6 Milaan D Bondsrepubliek - Colombia
28 19-6 Bologna D Joegoslavië - Ver. Arab. Emiraten
29 19-6 Rome A Italië - Tsjechoslowakije
30 19-6 Florence A Oostenrijk - Verenigde Staten
31 20-6 Turijn C Brazili - Schotland
32 20-6 Genua C Zweden - Costa Rica
33 21-6 Verona E België - Spanje
34 21-6 Udine E Zuidkorea - Uruguay
35 21-6 Cagliari F Engeland - Egypte
36 21-6 Palermo F lerland - Nederland

sport

Ploeg Berger ondanks slecht spel naar volgende bekerronde

Fortuna strompelt verder
door bert groothand

fITTARD - De buit was binnen, maar in het hele Fortuna-
jirup was werkelijk niemand te vinden die daar ook maar een
l 'ein beetje enthousiast over kon worden. De ploeg van Hanerger had ten koste van Heerenveen na strafschoppen de der-.e ronde van de KNVB-beker bereikt, maar het spel waarmee
j}t gebeurd was, leek werkelijk nergens op. Berger kon er na
loop alleen nog maar cynische grappen over maken. „Ik hoop
at We in een thuiswedstrijd Halsteren loten. Als ze dan geveld
°rden door een griepaanval, die amateurs hebben toch geen
übarts, dan hebben we misschienkans om de volgende ronde■ halen."
ets kon de trainer nog opvrolij-kt" ?^et zoals de toeschouwers ook
einig reden tot uitbundigheid had--n. Eerst waren ze zaterdagavondar De Baandert gekomen, om na[ minuten flipperkastvoetbal on-
[ richter zake naar huis gestuurd

De steeds dichter wor-nde mist had verder spelen op dat
fnent volslagen onmogelijk ge-

Voor de neutrale toeschou-.■r niet al te bezwaarlijk, omdat heteau dat van een matige amateur-
niet had kunnen ontstijgen,«teren kregen deploegen een her-

ring. Weer onder zeer mistige
tandigheden en met een matige

"Wieke belangstelling. ZaterdagFortuna begonnen met Duut in
sPits en Mordang als voorstop-

" gisteren had Berger weer een
truc uit de hoge hoed ge-

arfiT^' an Helmond mocht van de;«k toekijken, Custers mocht met-

' Meedoen, net als Brusselers die
geblesseerde Frijns kwam ver-

leen. Daarnaast debuteerde Win-, op de linkervleugel, iets
nij zeker verdienstelijk deed.

" Ruud Hesp in staat van paraatheid voor de aanval van de onzichtbare tegenstander.
Foto: FRANS RADE

Nieuwe datum
Het vinden van een nieuwe datum
voor de herhaling tegen Venray,
was voor Roda JC-trainer JanReker
aanvankelijk een groter probleem
dan het toch wel teleurstellende op-
treden van zijn ploeg. Komende
woensdag zóu kunnen. Een vrij
weekend is voorts 6-7 januari. De
beslissing valt waarschijnlijk
vandaag.
„Spelen in het eerste weekeindevan
het nieuwe jaar vind ik overigens
absoluut niet goed", aldus de oefen-
meester. „Een paar dagen eerder
hervatten wij immers pas de trai-
ning. Eerder kan niet, want de
kerstvacantie die daaraan vooraf-
gaat is toch al kort genoeg.Op 24 de-
cember, een week na de visite aan
FC Den Haag, hebben wij ook nog
de uitwedstrijd tegen Sparta op het
programma. Het is absurd, dat wij
niet een dag eerder tegen de Rotter-
dammers aan de slag kunnen, ge-
woon omdat zij beweren dat zij zon-
dags meer publiek krijgen dan za-
terdags. Gevolg is, dat wij daardoor
pas enkele uren vóór de kerstnacht
thuis zijn."

Hofman

Venray - Roda JC 0-0 (gestaakt in 59ste
minuut wegens dichte mist). Toeschou-
wers: 3.000. Scheidsrechter: Lammers.
Venray: Jacobs, Poels, John Viever-
mans, Spee, Beerkens, Meulendijks
Wim Vievermans, Lenssen, Van Dijck
Philipsen, Léon Vievermans.
Roda JC: Bolesta, Verhagen, Hanssen
Fraser, Diliberto, Broeders, Blattler.
Trost, Van deLuer, Van Loen, Groenen
dijk.

sing aan de kant) ook volgende
week nog niet in actie komt. Hof-
mans teamgenoten ondervonden
gisteren overigens, dat de gastheren
terecht een reputatie als cupfighter
hebben. Schakelden zij immers in
de vorige ronde immers niet AZ'67
uit en waren zij ook in vorige seizoe-
nen niet menigmaal de gelijke of
zelfs nog de betere van een club uit
ere- of eerste divisie?

De vroegtijdig afgebroken ontmoe-
ting met de hoofdklasse-amateurs
uit Venray impliceert tevens, dat
René Hofman (vanwege een schor-

„Venray is zó zelfbewust, dat het
niet opkijkt tegen een tegenstan-
der", zei trainer Ruud Wouters van
den Oudenweijer. „Wij willen altijd
zo vroeg mogelijk een tik uitdelen.
Bijna was het ook nu weer gelukt,
maar dan had de strafschop uiter-
aard benut moeten worden."
De penalty was het gevolg van een
overtreding van Roda-verdediger
Verhagen. In een vroeg stadium be-
lette hij Léon Vievermans op een
niet reglementair toegestane wijze
de doorbraak richting doel. Ex-NE-
C'er John Vievermans, broer van
Léon Vievermans, zou wraak ne-
men. Echter, vanaf elf meter schoot
hij te zacht.
Zonder echt gevaarlijk te worden
toonde Venray zich gedurende het
verdere verloop van de eerste helft
zeker niet de mindere van Roda JC.
Toch waren achtereenvolgens Van
Loen, Groenendijk en weer Van
Loen (na een corner van zijn eerder-
genoemde ploeggenoot) dichter bij
0-1 dan bij een omgekeerde score.
De mooiste actie van de Kerkrade-
naren vond plaats in het begin van
de tweede helft. Via John van Loen
en Pierre Blattler werd Eric van de
Luer in stelling gebracht, maar hij
mikte te hoog. Aan de achterkant
van het andere doel hebben de toe-
schouwers dat alleen van horen zeg-
gen meegekregen...

Fortuna speelt
zonder licht

SITTARD - De mist was zater-
dagavond niet de enige belem-
merende factor bij de wedstrijd
Fortuna-Heerenveen. 's Middags
was bij het proefdraaien van de
lichtinstallatie van De Baandert
de hoofdkabel van één van de
lichtmasten doorgebrand.

Scheidsrechter Egbertzen vond
dit evenwel geen reden de wed-
strijd af te gelasten. Dat werd an-

ders toen na een half uur de mist
zo dicht werd dat Egbertzen zijn
grensrechter aan de donkere zij-
kapt niet meer kon ontwaren.
Het publiek was toen het zich op
het spel al geheel kwijt.

Vervolg op de poulewedstrijden
Tweede ronde
(tussen haakjes: wedstrijdnummer, plaats en aanvangstijd)
23 juni (37, Napels, 17.00): nr 1 groep B - nr 3 groep A, C ofD.
23 juni (38, Bari, 21.00): A2-C2.
24 juni (39, Turijn, 17.00): C 1 - A, B of C 3.
24 juni (40, Milaan, 21.00): D 1 - B, E of F 3.
25 juni (41, Genua, 17.00): F 2 - B 2.
25 juni (42, Rome, 21.00): A 1 - C, D ofE 3.
26 juni (43, Verona, 17.00): E 1 - D 2.
26 juni (44, Bologna, 21.00): F 1 - E 2.

Kwartfinales
30 juni (45, Florence, 17.OU): winnaar 39 - winnaar 43.
30 juni (46, Rome, 21.00): winnaar 41 - winnaar 42.

1 juli (47, .Milaan, 17.00): winnaar 38 - winnaar 40.

1 juli (48, Napels, 21.00): winnaar 37 - winnaar 44

Halve finales
3 juli (49, Napels, 20.00): winnaar 45 - winnaar 46
4 juli (50, Turijn, 20.00): winnaar 47 - winnaar 48

Om derde plaats
7 juli Bari, 20.00: verliezer 49 - verliezer 50

Finale
8 juli Olympisch stadion Rome, 20.00: winnaar 49 - winnaar
50.

Schimmenspel in Veinar vroegtijdig afgelopen

Roda JC moet
op herhaling

door wiel verheesen
VENRAY - De stand was nog steeds 0-0 toen scheidsrechter
Lammers de bekerstrijd tussen Venray en Roda JC in de nege-
nenvijftigste minuut beëindigde. Dichte mist maakte verder
spelen onmogelijk. Meer dan een door Roda-keeper Bolesta in
de achtste minuut onschadelijk gemaakte strafschop, alsmede
een handvol vage kansen voor beide ploegen hadden de bijna
drieduizend toeschouwers tot aan het slotsignaal niet te zien
gekregen. Ook vóór het vroegtijdig einde was het duel in de
Peel al lang een schimmenspel.

De wedstrijd zal op een nader te be-
palen datum (over de volle negentig
minuten!) opnieuw worden vastge-
steld. De winnaar kwalificeert zich
voor de derde bekerronde, die in het
weekeinde van 13-14 januari plaats-
vindt.
Roda JC is overigens in de jaren
tachtig al vaker door soortgelijke
weersomstandigheden als gisteren
verplicht geworden tot gedwongen
opkomst van herhalingsoefeningen.
Dat gebeurde onder andere tegen
Veendam alsook eens tegen Fortu-
na Sittard. „Gelukkig zijn er dit keer
geen gele kaarten uitgedeeld", aldus
Rodatrainer Jan Reker. „Die zou-
den meegeteld hebben, ook nu de
wedstrijd als niet gespeeld wordt
beschouwd."

Speelschema Oranje
ROME - Het speelschema van het Nederlands elftal in het WK voet-
bal volgend jaar:
Nederland-Egypte 12 juniPalermo (21.00)
Engeland-Nederland 16juniCagliari (21.00)
lerland-Nederland 21 juni Palermo (21.00)

— 1 LOTING WK VOETBAL 1990|

I groep aI 1: ItalfÖ I groepnl 13: Bondsrepubliek (m^\| groep A| 2:Oostenrlk |GHOEPD[ 14: Joegoslavië \^W3: Verenigde Staten 15: Ver. Arab. Emiraten
4:TsJechos owaklje 16: Colombia

GROEP Bi 5: Argentinië iGROEPEl 17: België Bs^VJZu ' 6: Cameroun ' ' 18: Zuklkorea tT^/7^7: Sovjetunie 19: Uruguay H^-Z/r*/
.. ;__ _.. 8:Roemenie 20:Spanje M Uf

GROEP C| 9:Braziliö IGROEP F I 21: Engeland ÊjÊ
10:Zweden 22: Ierland nn
11:Costa Rica 23: Nederland j-H
12: Schotland 24:Egypte / //

De nummers een en twee van elke groep gaan over naar de tweede ronde. Van de zes landen die
in hun respectieve groepen op de derde plaats eindigen, gaan er vier over. Het behaalde aantal
punten is daarvoor doorslaggevend, vervolgens het doelsaldo. Vanaf zaterdag 23 juni hebben
alle wedstrijden een nummer.
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bulletin

RESERVE KLASSEN

Tweede klasse C
Wilhelmina 3-SVM2 0-3

Tweede klasse D
Wittenhorst 2-Venlose B. 2 3-0
SC Irene2-Helden 2 1-2

le klasse C
Wijnandia-Heerlen 3 2-0
te klasse H
Griendtsveen-DIS 2-1
le klasse I
MXC 3-RKVVL 3 gest. 1-0
le klasse J
RKTSV 2-RKDFC 2 1-0
le klasse K
RKMS V 3-Megacles 3 1-3

TWEEDE KLASSEN

2B
RKUVC2-RKVCL3 0-1
2C
RKUVC 3-Banholtia 2 1-1
2E
RKSVG-Vijlen 3 3-1
2J
De Leeuw 2-Jabeek 1-3
2N
Linne 2-RKSNA 2-2

DERDE KLASSEN

3A ,
RKBFC 3-SV Itteren2 2-2
3C
RKVCL 4-SC Caberg 5 3-3
3D
Vilt 3-Schimmert 3 1-3
31
Limburgia4-Doenrade2 1-1
3J
BVC 2-Schimmert 4 2-2
DeLeeuw 4-Born 4 0-1
3K
Almania 5-Urmondia4 3-2
3L
Caesar 5-Susteren 5 1-1
EVVS-DVO 4 4-1
3M
Brachterbeek-PSV 4 2-0
Maasbracht 3-MHD 2 2-2

VIERDE KLASSEN

4B
Meerssen 6-SC Biesland 4 2-0
Scharn 6-Amelie 4 5-3
4D
Meerssen7-Rapid 8 1-7
4E
Leonidas 6-Standaard 2-7
4F
Willem I 5-MVV 4 5-7
4G
Reym. B. 2-RKIW 2 4-1
4J
WDZ 5-Simpelveld 6 0-2
4L
Eik'veld 3-Miranda 4 1-0
4S
RKBSV 6-Dieteren 2 2-1
4T
lason6-SVMS 1-3
Lindenheuvel 7-N. Einde 5 2-1
4U
Linnes-Maasbracht4 2-4
St. Joost 3-RKVVB 2 3-1
4V
Vlodrop 3-Maasbracht 5 3-2
4W
Brachterbeek 3-Vesta 6 0-4
4AA
DESM 5-Moesel 4 5-3
4Z 1
SVNB-DVO 6 2-1
De Leeuw 6-VKC 7 0-4

le klasse noord
FC SteyI-Reuver 1-2
3A
Sportcl. 2-OVCS 2 4-0

3C
De Ster 2-LHBMC 4-1
3D
Linne-SHH 5-0
3E
Lottum-SSS'IB 2 3-1

Swolgense 8.-Heythuysen 3-0
Heidebloem-Maastr. B. 3-1
Geertr. 8.-Amicitas 0-1
WDZ-DBSV n.v.4-3
DAMES

RKDEV-SSS '18 1-0
Quick 8.-Merefeldia 9-0
RKHVC-Sportclub '25 . 3-2
Heksenberg-Heilust 4-0
SC WW'2B-Rapid 4-1

Landelijke Hoofdklasse
Excelsior-Roda JC 3-0
Sparta-PSV 1-3

le Klasse D
Eindhoven-Helmond Sp. 5-0
De Graafschap-NEC 0-2

Provinciaal
Hoofdklasse
EHC-Almania 1-3
Heer-Megacles 6-3
Swalmen-VVV 03 0-0
Blenck-RKWL 1-0
Sportclub'2s-De Ster 2-0
Panningen-Volharding 2-0
Eerste klasse A Noord
Helden-HBSV 7-1
Venl. 8.-Rios 4-4
Wittenhorst-RKMSV 5-1
Sparta'lB-SSS'IB 0-2
Merefeldia-W'mina 1-0

Eerste klasse A Zuid
Scharn-Gr. Ster 0- 5
KVC Oranje-Bekkerv. 0-10
Kolonia-RKBSV 1- 1
L'heuvel-Voerend. 0- 1

Groep 1
SVN-Simpelveld 1-0
SVM-Meerssen 6-2 "Minor-Limburgia 3-2 'Groep 2 'Victoria-SC Irene 2-2
FCV-Wanssum 8-0
RKVB-MVC '19 2-2
RKSVN-Montagnards 6-3
Tiglieja-PSV'3S 2-6 'am mmmmmwmmrmrm
DAMES !
Eerste Divisie " i
Hermes-DWS 16-12 j
Animo-Auto Caubo/lason

17-17 j
Tachos-Wings 20-12 "Delmach/Caesar-Bevo 8-17 (
Stand:
VGZ/Sittardia 5-10 ]
Tachos 6-10 ;
Animo 6-8 y
Hermes 5-6 <
Auto Caubo lason 5-5 <
Noav 6-5 j
DWS 5-4 j
Bevo 6- 4 iWings 5- 2 ]
Delmach/Caesar 7-2 j

Tweede Divisie I
Herschi/V en L 2-Merefeldia 1

15-14 1
Posterholt-EBHV 15- 7 1
Swift A2-SVM 10-13 2
AAC-Achilles 12-10 1
Loreal-Esca 14-12 I
Stand: I
<SVM fi_l9. I

Posterholt 6-10
Loreal 6-10
AAC 5-6
Herschi/Ven L 2 6-6
Achilles 7-6
Esca 6-5
Merefeldia 6-2
EBHV 6-2
Swift A 2 6-1

Derde Divisie
Swift H-Zephyr 18-8
Rapiditas-Heel 19-19
HVV-Haelen 12-11
Stand:
Kwantum Blauw Wit 4 -8
Rapiditas 5 -7
Swift H 5-6
PSV 2 5 -6
Heel 5 -5
Haelen 4 -2
Zephyr 5 -2
HW 5 -2

HEREN
Eredivisie
Aalsmeer-Hengelo 26-17
E en O-Tachos 20-20
Hellas-Esca 29-23
VGZ/Sittardia-Hermes 26-13
Swift A-Kwanturn Blauw Wit

20-18
Bevo-Herschi V en L 18-25

Stand:
VGZ/Sittardia 10-18
Tachos 10-17
E en O 10-15
Hermes 10-12
Herschi/V en L 10-10
Aalsmeer 10-10
Esca 10-10
Kwantum Blauw Wit 10- 9
Hellas 10-6
Swift A. 10-6
Hengelo 10- 5
Bevo 10- 2
Eerste divisie
Noav-UDSV 19-13
Holbox/Swift-EDH 18-15
Laren-Pius X 17-19
VGZ/Sittardia 2-Quintus 20-17
Tongelre-Loreal 19-13

Stand:
Tongelre 9-16
Holbox/Swift 9-15
UDSV 9-14
Loreal 9-10
EDH 9-9
VGZ/Sittardia 2 9-8
Noav 10- 8
Saturnus 9-7
PiusX 9- 7
Laren 9-3
Quintus 9- 3
Tweede Divisie
PSV-AAC 22-19
UDI-UGHV 21-19
Rapiditas-SVM 12-18
de Gazellen-Kwantum/81.W.2

18-18
Batouwe-Herschi V en L 2

17-16
Stand:
de Gazellen 6-11
SVM 6-10
PSV 6-8
AAC 6-8
Kwantum Blauw Wit 2 6-6
UDI 6- 6
Rapiditas 6-6
Batouwe 6-5
UGHV 6-0
Herschi/V en L 2 6- 0
Derde Divisie
Jupiter-Blerick 14—14
Bergeyk-Meteoor 15-28
Holbox/Swift 2-Tremeg 22-13
Apollo-DVC 12-21
Vios-Aristos 17-19

Stand:
Meteoor 6-10
Holbox/Swift 2 6-9
DVC 6-9
Jupiter 6- 7
Blerick 6-7
Vios 6-6
Bergeyk 6-4
Aristos 6-4
Tremeg 6-2
Apollo 6- 2

Dames.
Provinciale klasse.
Sibbe-Ospel 16-6
Maasbr.-Kerkrade 13-8
Sittardia 2-Polaris 13-9
lason 2-Born 5-7
Loreal 2-Break Out 11-9
le klasse A.
Blerick-BevO 2 13-11
Grathem-Heel 2 13- 4
DES-Rapiditas 2 11-12
Eksplosion-Vesta 7- 4
le klasse B.
BSV-Hellas 6-12
Minor-Caesar 2 18- 7
Schinnen-Margraten 8-21
Sittardia 3-lason 3 7-17
SHV-Filarskis 5- 4
2e klasse A.
Haelen 2-Merefeldia 3 19-7
Bevo 3-Loreal 3 9-8
2e klasse B.
SVM2-Noav2 9-12
Merefeldia 2-Herten 14- 7
Auickly H.-Posterh.2 8-10
2e klasse C.
Wijnandia-Wilskr.2 11-14
Marsna-Be Quick 2 20- 2
Hellas 2-Hoensbr. 11-13
2e klasse D.
Vilt-Margr.2 15- 8
Roda-Gulpen 5-12
Break Out 2-MVC 2 16-12
3e klasse A.
Blerick 2-Eksplosion 2 5- 9
Manual-Popeye 5-14
3e klasse B.
Grathem2-Linne 12-4
Maasbr.2-Strampr. 24-8
Hercules-Sitt.s 9-9
3e klasse C.
Limb.-Patrick 2 14- 6
Sitt.4-IVS2 9-11
3e klasse D.
01ympia2-Juliana 15-11
Roda2-Adio 8-11
Vebios-Break Out 3 12- 4

Heren.
Pronvinciale klasse.
Kerkrade-Polaris 15-17
Herten-Loreal 2 14-16
Zwart Wit-BSV 16-21
Schinnen-Haslou 14—12
Eksplosion-Swift 3 17-13
Ceasar-HBS 19-20
le klasse A.
Blerick 2-Herten 2 13-14
Wittenh.-Bevo 2 12-13
Vesta-Vios2 27-14
Posterh.-Rapiditas 2 21-13
le klasse B.
Hoensbr.-Sitt.3 19-10
Minor-Wilskr. 22-22
Voerend.-Noav 2 24-18
2e klasse A.
Breeton Sp.-Rapidit.4 22-11
Hercules-Bevo 3 13-12
Loreal 4-Merefeldia 21-24
Manual-Alcides 22-13
2e klasse B.
Grathem-HBS2 23-16
Stramproy-Blerick 14-18
Born-Befair 15-15
Ze klasse C.
Wijnandia-Blauw W.4 18-14
SVM2-Caesar2 13-15
Schinnen 2-V.enL.3 21-25
2e klasse D.
Heerlen-Olympia 18-21
Marsna-Voerendaal 2 15-17
Minor2-Kerkrade 2 12-24
lason-Gulpen 14-15
3e klasse A.
Blerick 3-Beatrix 22-13
BeFair 2-Grathem 2 8-19
Breeton Sp.2-Vesta 2 14-24
Linne-Merefeldia 2 14-15
3e klasse B.
BeQuick-BreakOut2 21-17
.\IVC-Polaris2 18-25
Filarskis-BSV2 28-18
lason 2-ATSV 2 15-15

i _~_V~mrwamfrmmrm

'. Ie klasse A.
ï Yerna 2-Mat.Vaus 2-6
! Stern 8.-Kollefit 7-4
J Kanaries-Billy 8.2 1-5
J Bro.wapen-Wiegert 1-1

■ Sphinx 2-Gulpen 5-31 BillY 8.-Up Quelle 1-8
_

Hemelke-Loontjes 6-1
Ie klasse B.

i Bouwf.2-Kolonia 4-0
i Meyers 2-Heilust 5-2
l Marath.2-Meetp. 0-1

Gr.Ster-Oberye 9-4
i Vissers A.-Vaals 1-2
1 Theunissen-Le Soleil I—4
5 Antwan-Hoensbr. 4—5
i Ie klasse C.
5 Theunissen 2-PSM 3-6,
1 Knoteraer-Sjuffelke 2-2
2 Geleen-De Zwaluw 3-5
l Phoenix-Brunssum 2 2-7- GroenW-Bongo B. 3->8

Teddyb.-CP/Letro 2-4
2e klasse A.

1 Delta-AllWhites 2-3> T1874-Sjork 1-5

* Pottemen.-Hemelke 2 7-4

* Bastings 3-Sjefke 4-4
Flaterke-Stap In 2 6-5

5 Diekske-Mat Vaes 2 6-1> 2e klasse B.
Maasvog.-H.Anders 2 4-5
Sport M.-Delta 2 8-2
H.Anders 2-Pottebr. 0-3

J Bastings 5-Up Quelle 2 0-4[ KaanenM.-La Bohème 5-3
> Bastings 4-Maasv. 3-2
2 Kaanen M-Sport M. 0-9J Delta 2-Bastings 5 6-1
) 2e klasse C.
~> DWS Boys-Canton R.3 5-3

' Rood W.-Jabeek 1-1

' Vissers A.2-Keelk.Kl.2 6-3
? Gr.Ster 2-Quelle 2-8

' Laumen 2-Hadow .4-2' 2e klasse D.
Leeuwenh.-Stamp.3 2—4

jRoodW.2-Heilust2 4-2
> Vaals 3-Eendr. 2-2
) de Joffer-CantonR.4 17-3
j Le Soleil 2-Marebos 3-2
j 2e klasse E.

Born-Canton R.2 6-6
Phoenix 2-AEV Intern. 3-3
Lacroix-Wagter W. 2-5

5 SZV-Putherß.2 5-1
j Haantj.2-Zw.Schaap 2-3
1 2e klasse F.
) Brunss.3-Postw. 2-2
) Meetp.2-Puth.B. 5-2
j Teddyber.2-CP/Letro 2 2-3
j Jabeek 2-Marebos 2 2-3
1 Geleen 2-Oberye 2 2-2
j Hanckm.-Egor2- 0-6
; 3e klasse A.
j Sternß.2-Boheme2 5-6- H.Anders 3-Bovens 0-4

Erka-Voliere 4—4
l AZVVM.-deHeeg2 14-2
J Loontjes 3-Pottebr.2 4-
-5 3e klasse B.

deKilo-Maasboys 3-1

' H.Anders 4-Pottebr.3 1-1, AZZVM.2-Mattiniß. 6-3
5 Kaanen M.2-SPV.MVV 1-5

3e klasse C., Sphinx 3-Sjork 3 10-3
r) Pottemen.2-Delta 3 3-8
3 3e klasse D.
3 Yerna3-Sjefke 2 gest. 6-3
5 Sphinx 4-Gulpert 2 1-2
5 3e klasse E.
3 Kolonia 2-Genne K. 7- 2
5 Theinussen 3-Fort.2 0- 2
jRood W.3-Kerkrw. 0- 1
j Sportcl.3-Quelle 2 2-12- Laumen 4-Cosmos 2 2-0

3e klasse F.
1 Laumen 6-Kolonia 3 6-43 Sportcl.2-Auelle 3 12-03 Vissers 3-Eendr.2 0-31 Soleil 3-Anker 8.2 11-4

' Paco-Laumen 7 6-4
3e klasse G.. Bekkers 3-PSM 2 3-3
Sjuffelke 2-Sante 1-4! Bouwk.2-Beek 4-9

j Bom 2-Keigel 2 5-3
3e klasse H.

[ Bom 3-Keigel 3 0-2
[ Bouwk.3-Neerbeek 2-7

JCnoter.2-Sante2 2-1
,3eklasse I.; Teddyber.3-Oberye 2 4-1

* Egor 3-Tilly 8.2 1-2
3e klasse J.
Egor4-EAVlnter.2 2-2
Puthß.4-SZV2 2-1

> Tillyß.-Sitt.B.4 3-2
1 Groen W.3-Meetp.3 3-4
)4eklasse A.
fDeKilo 2-Stap In 3 12- 3
I SportM.3-Eysden6 3- 2

Maasb.2-Flaterke 2 1-24
4e klasse B.i Vici-Sjefke3 6- 0

< Sircolo-Eysden 7 4-4
l Keer 2-Flaterke 3 6- 2

Tornado 8.2-Spv.MW 2 3-11
;4e klasse C.

' H.Anders 5-Wiegert 2 4-5
Boemerang-Boheme 3 2-2

'4e klasse D.
[ Paco 2-Driessen B. 5-5

Joffer2-Sportcl.4 9-2

' Cuypertje-Soleil 4 3-6
I Gr.Ster3-Holz 2 3-2

4e klasse E.
; Jabee-k 3-Bouwk.4 10-1

' Haant.4-Aztecs 4-6
i Meetp.4-Likopa 2 6-2

Postw.3-Groen W.4 2-4, Adveo 5-Jabeek 3 3-0
;4eklasse F.
; SZV3-Postw.4 3-6

Haantj.ö-Zw.Schaap 3 7-2
: Phoenix 3-DWC 7-3:Knoter.3-Puth 8.5 4-2

Dames.
Wierts-Meetpoint 2-5
HAnders-Bouwk. 5-5
Bouwk.-H.Anders 0-4
Jeugd.
Cosmos-Hercules 6-2
Beker.
Beek-MatVaes 1-3
Brikske-Hilton. 10-1
Sitt.B.-Geleen 4-1
Marath.-Theunissen 4-2
Cosmos-SZV 2-0
Eysden-Quelle 7-2
Yerna-Phoenix 4-1
H.Anders-Bouwk. 2-3
Gulpen-DWSBoys 3-2
Standen,
leklasse A.
Sphinx 2 12-18
Wiegert 12-16
Brouwerswapen 12-15
Stern Boys 12-15
Loontjes 12-14
Mat Vaes 12-14
Billy Billy's 12-13
Gulpen 12-13
Hemelke 12-13
Kanaries 12-10
Up Quelle 12-10
Billy Billy's 2 12- 8 1
Yerna 2 12- 7 :
Kollefit 12- 2 'le klasse B.
Meetpoint 12-21 ''Bouwfonds 2 12-21 ]
Vaals 12-18I
Le Soleil 12-14
Meyers 2 12-13 1
Theunissen 11-12 1
Vissers Aut. 12-12 1
Heilust 12-12 1
Kolonia 12-12'.
Hoensbroek 12-10 1
Marathon 2 12- 7 1
Antwan 12- 6 1
GroeneSter 11—4 J
Oberye 12- 4 1
le klasse C.
Sjuffelke 12-20 1
Brunssum 2 12-19 !
Sitt.Boys 11-17 !
Knoteraer 12-15 <
CP/Letro 12-15 1
PSM 12-13 !
Bongo Boys 11-11 'Phoenix 12-11 1
Geleen 12-10 'Teddyberen 12-12 1
DeKeigel 10-8 <Zwaluw 12- 8 1
Groen Wit 12- 5 M
Thpi.nitrar,') 19_ lïl '

Eredivisie dames.
Zaan-Tonegido 3-1
Etiflex-Lycurgus 3-0
Salora-Brother/M 0-3
Gevamy-P.Zoomers 3-0
Stand.
AveroOS 7-14
Brother/Martinus 7-14
Gevamy/WC . 8-14
Longa's96- 8
Vezeno/Zaan'69 7- 8
Deltalloyd/AMVJ 6- 6
P.Zoomers/DA 8- 6
ATC 6- 4
Etiflex/Ommen 7- 4
Lycurgus 7- 2
Tonegido/V 7- 2
Salora/Drachten 8- 2
Ie divisie B.
VCE-Flamingo'2 3-0
EAVV-Tonegido 2 3-1
Pancr.b.-Activia 1-3
Gevamy 2-Symmachia 3-0
Letro-Hovoc 3-1
TDK-Nokia 3-1
Stand.
TDK/Brevok 8-24
Letro/Oikos 9-20
Actlvia 8-18
Pancr.bank/VCH 10-15
EAVV 8-12
Symmachia 8-12
VCE/Boxmeer 8-12
Gevamy/VVC 2 8-10
Nokia/Valbovol 8-10
Tonegido/V 2 8- 6
Hovoc 9- 6
Flamingo's 8- 5
2e divisie C.
DVO-Udenhout 2-3
Peelpush-Sarto 1-3
Pancr.b.2-Facopa 3-1
Rooyse-Nashua 3-1
Torpedo-Civitas 3-0
Dr.Pepper-Rapid 0-3
Stand.
Rapid 8-24
Sarto/Pellikaan 8-23
Facopa VC Weert 8-18
DVO 8-17
Pancr.bank/VCH 2 8-15
Péelpush 8-14
Nashua/VCG 8- 9
Civitas 8- 7
Torpedo 8- 6
Udenhout 8- 6
RooyseVK 8- 3
Dr.Pepper/WereDi 8- 2
3e divisie E.
VCE-Rapid 2 0-3
Dynamic-Moonen 0-3
Pancr.b.3-Bach 3-0
Rooyse 2-Nuvoc 2-3
Letro 2-Datak 3-1
Sonderm.-Jokers 3-1
Stand.
Pancr.bank/VCH 3 9-26
Moonen Papier/VVK 8-20
Letro/Oikos2 9-17
Sondermeyer/SVL 8-15
Bach SV 8-14
Datak/VCL 8-12
Jokers 8-1
Rapid 2 8-10
Dynamic 8- 8
Nuvoc 8- 7
RooyseVK2 8- 7
VCE/PSV 8- 0
3e divisie F.
VOY-Morres 3-1
Oduiphus-Swinta 3-0
Mytilus-AKS 3-0
Tonney L-Datak 2 3-2
TDK 2-Set Up 3-0
Stand.
Odulphus 8-24
TDK/Brevok 2 8-19
AKS 8-16
Mytilus 8-16
VOY 8-14
Morres/Hulst 8-10
Set Up/P 8-10
Tonney Leynse/EVVC 8- 9
Datak/VCL 2 8- 8
IKS'72 8- 7
Swinta 8- 6
Sarto/Pellikaan 2 8- 5
Eredivisie Heren.
Acco-TDK 3-0
Brezan-Nashua 3-1
P.Zoomers-Reflex 3-1
Stand.
TDK/Brevok 7-12
Normis/Orion 5-10
Brother/Martinus 6- 8
Deltalloyd/AMVJ 6- 8
Rentokil/ZVH 6- 8
Acco/Dos 7- 8
Nashua/VCG 7- 8
Detach/Animo 5- 4
Brezan/SSS 7- 4
P.Zoomers/DA 7- 4
Reflex 7- 2
Gevamy/VVC 6- 0
Ie divisie B.
Datak/VCL-Radius 3-1
EAW-Varel/CVV 0-3
Odulphus-Miniware 1-3
Vrevok-Nashua2 1-3
USS-Rijnmond 3-1
Tornado-Linne 2-3
St—iD.
Varel/CW 8-21
EAVV 8-18
Linne 8-17
Miniware/HBC 8-17
Radius 8-13
USS 8-10
Vrevok 8-10
Nashua/VCG 2 8- 9
Tornado 8- 8
Datak/VCL 8- 7
Odulphus 8- 7
Rijnmond 8- 7
2e divisie C.
Datak 2-Gevamy 2 0-3
Sup.Roosend.-Moonen 3-1
Pancr.b.-Jola 2-3
Velden-Peelpush 2-3
Polaris-BCS Comp.S. 0-3
Activia-Tartwijk 3-1
Stand.
BCS Comp.Serv/DS 8-19
Super/Roosendaal 8-19
Avtivia 8-17
Péelpush 9-17
Velden 8-16
Gevamy/VVC 2 8-14
Jola/Olympus 8-13
Pancr.bank/VCH 9-11
v.Tartwijk/VCH 8- 9
Moonen Papier/VVK 8- 8
Polans 8- 4
Datak/VCL 2 8- 0
3e divisie E.
VCE-Rapid ' 1-3
Wevoc-Furos 3-1
Pancr.b.2-Miniware2 3-1
Rooyse-Horn 3-1
Ledub-Vocas 2-3
Facopa-SEC 3-0
Stand.
Rooyse VK 8-23
Vocas 8-21
Pancr.bank/VCH 2 9-21
Ledub 8-19
VC Hom 9-15
Facopa VC Weert 8-12
Rapid B^lo
Wevoc/WH 8-10
Miniware/HBC 2 8- 9
VCE 8- 5
Furos 8- 2
SEC/V 8- 0

District Zuid-Limburg
Dames
Promotieklasse
Dynamic 2-Furos 3-0
SEC-Rapid 3 3-2
VCV-Jokers 2 3-0
Pancr.B.4-Furos 2 3-2
BSV-Muvoc 2-3
EPV-Sittardia 3-2
Ie klasse A
Dynamic 3-VC Sjoahn 3-2.
EPV 3-SEC 2 3-0
Spartak A-AMVJ 0-3
Sp en Sp-Dovoc 0-3
Grovoc-Datak/VCL 3 3-0
Ie klasse B
NAC-Fiscus 3-2
VCV 2-Jokers 3 1-3
EPV 2-Volharding 2-3
Vluco-Avanti 2-3
Heeg-Datak/VCL 4 1-3
2e klasse A
Rapid 4-Furos4 2-3
Elsloo 2-Mutiara/M 3-1
VCV S-Sn pn Sn 9 3-1

Grovoc 2-Datak/VCL 5 0-3
2eklasse B
Nivoc 2-Avoc 2 2-3
Elan-SEC 3 3-0
Furos 3-Volharding 2 0-3
BSV 3-Sittardia3 3-0
Jokers 5-Sittardia 2 0-3
2eklasse C
NAC2-Muvoc2 0-3
Nivoc-Avoc 0-3
Elan2-Helpoort 0-3
Spartak A 2-AMVJ 2 0-3
Vluco 2-Avanti 2 0-3
Jokers^-Heeg 2 3-0
Beker
Vluco-Heeg 3-0
Heren
Promotieklasse
Elsloo-Fiscus 3-1
Datak/VCL 3-BSV 3-0
VCV-SEC 2 3-0
Helpoort-Avanti 2 3-1
Vluco-Avanti 1-3
Grovoc-Sittardia 0-3
le klasse A
Dovoc-Spartak A 3-2
Datak/VCL 4-Sp en Sp 3-1
Pancr.B 5-SEC 3 1-3
Pancr.B 3-AMVJ 2-3
Furos 3-Muvoc 0-3
le klasse B
Datak/VCL 5-Jokers 1-3
VCV 2-Jokers 2 3-0
Pancr.B 4-Volharding 2-3
Vluco 2-EPV 3-2
2e klasse A
Datak/VCL 6-BSV 2 3-0
Elan-Mavoc/B 1-3
Furos 4-AMVJ 2 3-1
Vluco 4-Muvoc 2 3-2
2e klasse B
VCV3-SpenSp2 3-1
Pancr.B 6-Volharding 2 1-3
Vluco 3-Avanti 3 2-3
Sjoahn 3-Nivoc 0-3
2e klasse C
Balrammers-Fiscus 2 3-2
Avoc-Jokers 3 2-3
Heipoort 2-EPV2 1-3
Heeg-Bastion 3-0
3e klasse A
Phoenix-Muvoc3 3-0
Heipoort 3-SEC 4 3-1
Pancr.B 7-Avoc 3 3-1
Sjoahn 4-Nivoc 2 3-0
3e klasse B
NAC 2-EPV3 2-3
Avoc 2-Jokers 4 3-0
Pancr.B 8-Volharding 3 3-1
Grovoc 2-Sittardia4 3-0
Heeg 2-Sittardia 3 0-3
Jeugdcompetitie
Meisjes
A 1Furos-AMVJ 0-3
A 2 Grovoc-Sittardia 3-0
A 2 Dynamic-Rapid 0-3
B
VCV-Jokers 0-3
Grovoc 2-Datak/VCL 2 3-0
BSV-Muvoc 1-3
WS-Furos 2 3-1
Jongens A
Datak/VCL-SEC 1-3
Furos-AMVJ 1-3
Jongens B 1
Pancr.B 2-AMVJ 3-0
Vluco-Rapid 3-1
Jongens B 2
Pancr.B 3-Rapid 2 3-0
Jokers-Heeg 2 3-0
SEC 2-Volharding 2-3
Jeugd C
Sittardia 2-Sittardia 3-0
VCV-Jokers 3-0
WS-Rapid 3-2
Furos-Avanti 2 3-0

Hoofdklasse A
Grathem-Dos 2-A
Montfort-Stift 4-2
Roggel-Odiha 6-0
Boekoel-Paerdstal 6-0
OVU-Blaakven 4-2
le klasse B
Ster-Carambola 6-0
Maneslust-Veldpoort 6-0
Odilia 2-OVS 2-4
OVU 3-Crescendo 4-2
Boekoel 2-Robic 4-2
2e klasse A
Maasbracht 2-Ketelbink 6-2
Roermond-Allerhand 4—4
Crescendo 2-Taverne 8-0
Wessem 2-Montfort4 4-4
ONA-Walhalla 6-2
2e klasse D
Meijel 2-Horn 7-1
Prairie-Veldpoort 2 0-8
TOP 2-Ihternos 2 6-2
Wessem 3-Heel 2-6
Karot-ONA 2 1-7
2e klasse E
Robic2-OVT 4-4
Haelen-Beegden 3 4—4
Montfort 5-Maneslust 2 3-5
KOT3-Casmo 6-2
Thorn 2-Pumpke 4-4
2e klasse G
Robic 3-Ramona 2 2-6
Taverne 2-OVU 4 4-4
Joppe 3-Swalmen 2 6-2
Brand'sQ.-TOP3 6-2
KOT4-Odiüa4 ' 4-4
2e klasse H
Oranjet.-OVS 2 7-1
Hoek 3-Brand's Q. 2 4-4
Crescendo 3-Prairie 2 4-4
Amicia-Montfort 6 2-6
DDD2-DES 4-4
3e klasse A
Centrum-Boekoel 3 4-4
Buggenum-Posterholt 0-8
Sport-DOS 2 3-5
Beegden 4-Joppe 4 6-2
Ketelbink 2-DDD 3 2-6
3e klasse B
DOS3-DDD4 4-4
Graanbeurs-Maneslust 3 6-2
Bergske-Roermond 2 2-6
Klumpke-Crescendo4 5-3
Paerdstal 2-Meijel 3 3-5
3e klasse C
DMB-Thorn 3 5-3
Wilhelminahof 2-Internos 3

6-2
Klumpke3-Roggel4 6-2
Tramhalte 2-Nunhem 3 0-8
Graanbeurs 2-Vriendenkr.2

5-3
3e klasse E
ABC-Sport2 4-4
Tramhalte 3-Amicia 3 4-4
Heel 3-DMB 2 2-6
Maasbracht 3-Baexem 2 6-2
Ramona 3-Casino 2 4-4
3e klasse G
Pumpke 2-Stevel2 7-1
Los Band 2-Herkenb.3 2-6
Avanti 3-Volharding 4-4
Karot 3-Klumpke 4 4—4
M'Beek 3-Ster 3 2-6
4e klasse A
ONA 3-Paerdstal 3 2-6
Ketelbink 4-Allerhand 3 4-4
Montfort 7-Veld 4-4
Veldpoort 4-DLV 2 4-4
Stift3-Vlodrop2 4-4
4e klasse B
Ritho-Horn 2 2-6
Baexem 4-Wessem 5 4-4
Joppe5-Leveroy 2 8-0
Veldpoort 5-Odilia 6 7-1
Genoa-Doorstoters 4—4
4e klasse C
DLV 3-Graanbeurs 3 0-8
Ankerplaats-Karot 4 4—4
Hoek 4-Wilhelmmahof 3 8-0
Internos4-TOPS 4-4
Graaf 2-Smids 6-2
4e klasse E
Walhalla 3-M'Beek 4 4-4
Stift 4-Tramhalte 5 4-4
Swalmen 4-Buggenum 2 4-4
Allerhand 4-Hoek 5 4-4
OVT 2-DMB 3 4-4
4e klasse F
Casino 3-Stift 5 6-2
Pumpke 3-Klumpke 5 2T6
DLV5-Graanbeurs 4 4-4
OVU 5-Grathem 4 6-2
Touche-Haelen 3 0-8
4e klasse G
Doorstoters 2-ONA 4 6-2
Grathem 5-KOT 5 4-4
TOP 6-Paerdstal 4 2-6
Herkenb.4-Swalmen 5 8-0
Horn3-Centrum3 4-4
4e klasse H
Vlodrop 3-Karot 5 6-2

Grathem6-Graaf3 6-2
Maneslust5-Joppe6 4-4
Sport4-ABC 3 6-2
De dubbele cijfers
Kader 38/2
GCoxMontfort 18,45
Ev.d. Beek DOS 16,66
J van Eek Roggel 15.66
L Hendrickx Boekoel 15,00
H VerdönschotStift 13,18
E Schmitz DOS 10,72
A Duisters Grathem 10,00
JBurhenne OVU 10,00
Libre
A Smeets Maneslust 12,14
G Sillen De Ster 12,08
District Zuid-Limburg
Standen.
Klasse 18.
N.Klossen 2 10-44
Schaesberg2 10-44
St.Bavo2 10-44
Sociëteit 2 10-39
Keizer 10-38
Vriendenkring 10-36
Volkshuis2 10-34
BCH7O 10-31
BBC 10-26
Carambool 10-25
Brouwersw. 10-24
klasse IC.
Academie 10-45
N.Klossen 10-45
St.Heerlen 10-44
St.Bavo 10-41
Eendracht 10-35
Apollo 10-34
Waubach 10-32
Schaesberg3 10-29
Zw.Bl.Bock v 10-29
Juliana 10-27
Schaesberg4 10-24
Klasse 2C.
St Heerlen 2 10-54
St.Hoger 2 10-42
'tKlosje 10-40
Lambertus 10-39
BCV 10-35
N.Klossen 3 10-34
Sehaesberg 5 10-34
Sibbe 10-30
Los Band 2 10-27
Volkshuis3 10-25
Beatrix 10-25
klasse 2D.
BBC 2 10-53
Keizer 2 10-50
Gebr.Hofke2 10-37
Carambool 3 10-35
Sehaesberg 6 10-34
In 't Ven 10-33
DJB 10-30
Voerendaal 10-30
Brunssum 2 10-29
Los Band 10-29
'tHoefijzer 10-25
klasse 2E.
Eikhagen 10-44
Hoefijzer 10-43
Carambool 2 10-39
N.Klossen 4 10-38
M.Gewanden 10-36
Sehaesberg7 10-35
Vriendenring 2 10-34
Brunssum 10-33
Z.81.80ck2 10-30
Keizer 3 10-29
ABC 10-24
klasse 2F.
St.Hoger 10-60
SehaesbergB 10-42
Gebr.Hofke 10-38
OHVZ 10-38
N.Klossens 10-38
Hoefijzer 3 10-37
Op'tKantje 10-31
Waubach2 10-3.0
Z.81.80ck3 10-29
Ransdaal 10-29
Schinnen 10-13
klasse 3C.
Irene 11-64
DJB 3 11-60
intVen 2 11-58
Weusenr. 11-58
ABP 11-52
ABC 2 11-51
Juliana 2 11-48
St.Hoger4 11-46
Sehaesberg9 11-44
N.Klossen6 11-41
Treffers 11-35
Carambool 4 11-37
klasse 4C.
Gebr.Hofke 3 10-59'/i
Zwaantje 2 10-56
Treffers 2 10-55
Irene 2 10-52
Int Ven 3 10-48
Keizer 6 10-44
M.Gewanden 2 10-40
BBC 3 10-38
Vriendenkring 3 10-38
BCH7O 4 10-32V2
Brunssum 3 10-32
klasse 4D.
DJB 5 10-63
BCH7O 2 10-55
Eikhagen2 10-53
DDK3 10-46
Weustenr.2 10-45
Beatrix 3 10-45
N.KlossenB 10-44
't Hoefijzer 4 " 10-39
ABC 3 10-39
Klimmen 10-33
BCV 2 10-33
klasse 4E.
Touche 9-60
N.Klossen7 9-56
Beatrix 2 9-52
DDK 2 9-42
't Zwaantje 9—41
Br.wapen 2 9-37
Apollo 2 9-33
DJB 4 9-32
AcAdemie 2 9-32
Cebusta 9-20
klasse 4F.
Eendracht 9-58
ABC 4 9-57
Eikhagen 3 9-54
BCH 70 3 9-45
Waubach 3 9-40
N.Klossen9 9-38
Sibbe3 9-33
Keizer 5 , 9-29
'tKlosje 2 9-29
'tZwaantje 3 9-22
klasse SC.
Sehaesb.lo 9-63
in 't Ven 4 9-55
Keizer 7 9-55
DJB 6 9-49
Eikhagen 4 9-38
N.Klossen 10 9-34
Carambool 6 9-30
Irene 3 ü-28
Beatrix 4 9-25
't Hoefijzer 5 9-24

District Maastricht en Om-
streken KNBB
Cl
Vilt-Kot 3^l
Sjaan-Klavertje Vier 7-0
Rheingold-Keizer 5-2
Noorbeek-Ulestraten 1-6
Klussers-Vriendenkring 7-0
MBV-Heer 2-5
VC Heer 2-Berceuse 0-7
Ulestraten 2-Geulle 6-1
C2A
Aayt Wolder-Ulestr.3 7-0
Vriendenkr.2-DOT 5-2
Voliere-Bunde 5-2
Heukske-Keer , 7-0
Rheingold 2-Haverput 5-2
Vilt 2-MBV 2 2-5
C2B
MBV 3-Eijsden 7-0
Gronsv.-Rheingold3 7-0
Keer 2-Op deKlos 2 2-5
Bunde2-KOT2 2-5
DOT 2-Ketsers 5-2
Ulestr.4-Heer4 2-5
C2C
BC Heer 5-Ridder 0-7
Haverput 2-Altijd R. 0-7
KOT3-Klossers2 2-5
Op deKlos 3-Concordia 5-2
Ulestr.s-Itteren 7-0
C2D
Itteren 2-Eendracht 5-2
Eijsden 2-St.Geertruid 5-2
Banholt-Heer 5-2
Op deKlos 4-Nazareth 7-0
Noorbeek 2-Gronsveld 2 5-2
Rheingold 4-KOT 4 0-7
C3A
Aayt Wolder 2-Rheing.s 7-2
Itteren 3-Heiikske 9 7-9

Duuker-Volière 2 9-0
Keernel-Sport 3-6
Eendracht 2-B'Home José 2-7
C3B
Eijsden 2-Op deKlos 5 5-4
Berceüse 2-BC Oost , 2-7
Borgharen-GeuüVe 2 2-7
Wolder 2-AaytWolder 3 4-5
Diekske-Bookvink 2 7-2
C3C
Ketsers 2-Mergell. 5-4
Victone-Banholt 2 7-2
Heer 2-St.Geertruid 2 4-5
Klavertje V.2-Heugem 4-5
KOT 5-Eijsden 3 3-6
Eijsden 3-Keer 4 4-5
C4A
Haverput 3-Klossers 3 5-4
Duuker 2-Rheingold 6 9-0
B'Home José 2-Heukske 3 9-0
Aayt Wolder 4-BC Sjaan 3 2-7
BCM 2-BC Sabena 2 0-9
C4B
Noorbeek 3-Waalsen 0-9
Heukske4-B'HomeJose3 7-2
Rheingold 7-Borgh.2 2-7
Berceüse 3-Haverput 4 2-7
Concordia 2-Bookvink 4 4-5
C4C
Harmoniezaal-Sport 2 5—4
Ketsers 3-Ridder 2 7-2
Victorie 2-Duuker 3 4-5
Nuzureth2-Noorbeek4 0-9
Wolder 3-Keemel 3 3-6
C4D
Eijsden 4-BC Oost 2 7-2
St.Geertr.3-Noorbeek 5 4-5
Banholt 3-Rheingold 8 7-2
DOT3-Harmoniez.2 5-4
Eijsden 4-00 Heer4 5-4
CSA
Victorie 3-Aayt W01d.5 2-7
Nazaroth3-MBV4 7-2
St.Geertr.4-Bookvink 5 9-0
Eijsden 5-Borgh.3 4-5
CSB
Keizer 2-Berceuse 5 7-2
Ketsers 4-Mergell.2 5-4
Klavertje V.4-Diekske 2 2-7
Heer 5-Heugem 2 6-3
BAM2-DES 7-2
CSC
Vriendenkr.3-Keemel 4 7-2
Ulestr.6-DES 2 5-4
Volière 3-Keizer 3 7-2
Noorbeek 6-Klossers 5 2-7
Altijd Raak 2-Vilt 3 7-2
Mergell.3-Vriendenkr.4 7-2
Db-A
KOT-Nazareth 5-2
Rheingold-Heer 0-7
BCM 2-Sjaan 7-0
Vriendenkr.-Heukske 2 2-5
Berceuse-MBV 1-6
Eendracht-Volière 5-2
Heer-Keizer 2 2-5
Db-B
Keizer-Heer 2 0-7
Gronsveld-Vriendenkr.3 3-4
MBV 2-Noorbeek 3^l
Heukske-Vriendenkr.2 3-4
DOT-BCM 7-0
Heer2-Wapen v.Berg 5-2

Nederlandse Golfbiljart
Bond
Ereklasse
SNA-BVE 3-3
Br.Taveerne-Maasgolf 0-6
Pappegay-BAolders 1-5
Hollandia-Berger B. 2-4
Maasvallei^GßC Kloth 4-2
Pint-Krietje 4-2
District Midden-Limburg
Hoofdklasse
BVO-Kwartel 5-1
Madeira-Riva 2-4
Jagersl.-Dennenoord 4-2
Grens-Bl.Pantal. 3-3
Inrit-BVO 2 2-4
le klasse
.OBKK-Hook 3-3
Hukske-Oad Hael 4-2
BYE 2-Jagerslust 2 6-0
Heytse-Berg 2-4
Lantaarn-SNA 2 2-4
2e klasse
BVO 3-Lantaarn 2 4-2
Klöss-Breer 2-4
BCW-Gevelke 3-3
Hoove-BVE 3 3-3
Jachthuis-Hukske2 4-2
3e klasse
Riva 2-OBKK 2 2-4
Kwartel 2-Meijel 4-2
Dennenoord 2-BVN 2-4
Berg 2-Zwaan 2—i
Breer 2-DenTup 2-4
Standen
Ereklasse
Maasgolf 7-13
SNA 7-12
Pint 7-11
Bergeroder Balke 7- 9
Brand Taveerne 7- 9
Biej Aolders 7- 6
GBC Kloth 7- 6
Pappegay 7- 5
Maasvallei 7- 4
BYE 7- 4
Hollandia 7- 3
Krietje 7- 2
Hoofdklasse
BVO 9-18
Riva 9-13
BVO 2 9-12
Kwartel 9-10
Jagerslust 9- 9
Black Pantalona 9- 8
Madeira 9- 7
Grens 9- 6
Dennenoord 9- 4
Inrit 9- 3
le klasse
OBKK 9-15
Lantaarn 8-11
BYE 2 9-11
Hukske 9-11
SNA 2 9- 9
Hook 9- 8
Jagerslust2 8- 7
Heytse 8- 6
Berg 8- 6
AodHael 9- 2
2e klasse
Breer 8-15
BVO 3 9-13
Lantaarn 2 9-12
Gevelke 9- 9
Hoove 9- 9
BCW 9- 7
Jachthuis 8- 7
BYE 2 8- 6
Klöss . 8- 5
Hukske 2 9- 3
3e klasse
BVN 8-15
DenTup 9-13
OBKK 2 8-11
Kwartel 2 8-11
Riva 2 8-10
Zwaan 8-10
Berg 2 8- 9
Dennenoord 2 8-6
Meijel 8- 3
Sjinderskoel 8- 2
Breer 2 9- 0
District Weert
Hoofdklasse
Schuttersh.-Vuuld. 4-2
BCB-GBC Leike 2-4
Royal-Graswinkel 4-2
Stamgasten-Luchtp. 2-4
le klasse
Vriendenboom-Anker 2-4
Spijk-Ruyul 2 4-2
Anker 2-BCB 2 2-4
2e klasse
Swing Mill-Hook 4-2
Gruswink.2-Hoppers 3-3
GBC Leike 2-Spijk 2 4-2
Anker 3-Bach.Club 2-4
Standen
GBC Leike 8-13
Dennenoord'B9 7-12
BCB 8-11
Royal 8-11
Vuulderke 8- 9
Schuttershoeve 8- 8
Luchtpost 8- 7
Graswinkel 8- 5
Vuulderke 2 7- 2
Stamgasten 8- 0
le klasse
Anker 6-11
BCB 2 6-10
Anker 2 6- 6
Spijk 6- 6
Vriendenboom 6- 5
Rnval ?. 6-4

Luchtpost 2 6- 0
2e klasse
Swing Mill 7-13
Spijk 2 7-10
Bachelor Club 7- 9
Hoppers 6- 8
Graswinkel 2 7- 7
Anker 3 8- 7
GBC Leike 2 6- 5
Hook 7- 3
SwingMiU2 7- 0
District Echt
Hoofdklasse
Deelgaard-Centrum 4-8
Greuske 2-Heukske 3-9
Putbr.B-GBC Slek 5-7
Village-Greuske 5-7
Heukske 2-GBC Montl'. 3-9
le klasse
O.Genoegen 2-Kerkz. 4- 8
GBC Montf. 2-Barbou 7- 5
O.Gen.2-GBC Spee 3- 9
GBC Hingen-Zuul 2-10
Kerkzieht-Deelg.2 5- 7

GBC Montf.3-Stoba 2 9-3
B.Aolders2-Putb.B.2 11-1
Stoba-Village2 7-5
GBC Spee 2-Awt Deetere 4-8
Paerdstal-Donck 8-4
Standen
Hoofdklasse
GBC Slek 8-14
Heukske 8-14
GBCMontfort 8-12
Greuske 8- 8
Centrum 8- 8
Putbroeker Boys 8- 7
Deelgaard 8- 6
Village 8- 4
Heukske 2 8- 4
Greuske2 8- 3
le klasse
GBC Spee 8-13
Zuul 8-11
Deelgaard 2 . 8-11
Centrum 2 8-11
GBC Montfort 2 8-10
Ons Genoegen 8- 9
Kerkzicht -8- 8
GBC Hingen 8- 4
Barbou 7- 1
Ons Genoegen 2 7-0
2e klasse
BiejAolders2 9-18
GBC Slek 2 " 9-16
Awt Deetere 9-14
GBC Montfort 3 9-13
GBCStoba 10-11
Village 2 9-10
Putbroeker Boys 2 9-6
Paerdstal 9- 6
GBC Spee 2 9- 3
DeDonck 9- 3
GBCStoba2 9- 0

District De Oude Mijnstreek
Hoofdklas
Stern-Pint 2 3-2
Olympia-Kroon 4—l
BGK-Tolhoes 4-1
Overbroek-Hanneman 2-3
OBK-AGKirk 2-3
le klas
Eikske-Broenssem 4-1
Kloth 2-Trefpunt 3-2
Groene Dal-Olympia 2 4—l
Bocholtz-Sjutt 3-2
2e klas
ENBK-Pumpje 0-5
Trefpunt 2-Hoeskamer 4-1
Op 't Gaat-D'rSjörk 1-4
Pint3-Voelender 4-1
Singel-OBK2 1-4
3e klas
Geulke-Eikske 2 1-4
Olympia 3-Pint4 3-2
Tolhoes 2-BGK 2 3-2
Hanneman 2-Overbroek 2 5-0
AGKirk2-OBK3 5-0
4e klas
Auwe Maat-Eikske3 3-2
D'rSjutt2-GroeneDal 5-0
Cosy Corner-Döpgere 2-3
Pannesjop-'t Hofke 5-0

District Urmond
Eerste klasse.
Pap/Valaan-Maasv.2 2-4
Brand Tav.2-Sitt. 4-2
Almania-'t Voske 0-6
Fortuna-O.Zitterd 4-2
Pappegey 2-A.Einek. 3-3
Tweede klasse.
Sparta-De Duif 4-2
De Meule-Sitt.2 5-1
Krietje 2-Fortuna 2 4-2
Almania2-D.Bayem 3-3
'tTorp-GGBC 5-1
Derde klasse.
Schopke 2-Brand Tav.3 2-4
D.Bayern 2-Pappegey 4 4-2
Schopke-Brandp. 1-5
Voske 2-Pap/Valaan 2 5-1
Holland.2-Pappegey 3 4-2

Vierde Bekerronde.
Koetsjhoes-a-Boeresl.b 9- 7
Brunss.B.-a-Hoafkea 8- 8
Rolduck a-Hermans b 3-13
Ziejsp.a-Coriov.a 6-10
Schachtw.b-St.Kruisa 7- 9
Voske b-Landgr.a 16- 0
Stoufp.a-Eykeb.a 10- 6
Candlel.a-Vink b 5-11
Tunnelb.a-Spoorz.b 13- 3
St.kruis b-Gildem'.a 12- 4
Boeresl.b-Koetsjh.a 7- 9
Hoadke a-Brunss.n.a 2-14
Hermans b-Rolduca 12- 4
Voriov.a-Ziejsp.a 12- 4
St.Kruis b-Schachtw.b 13- 3
Landgr.a-Voske b 8-8
Eykeb.a-Stoufp.a 10- 6
Vink b-Candlel.a 12- 4
Spoorz.b-Tunnelb.a 5-11
Gildem.a-St.Kruis b 9-7

Uitslagen Open Brabant
l.Paddy Browne lerland,2.Mi-
ke Henson Engeland,3.Wilfre
Dijkstra Nederland, Serge
Verbeeck België,s.Chris Hen-
ry Engeland, Yvan van Veltho-
ven België, Peter Bullen Bel-
gië, José Santos Neder-
land,9.Bill McGregor Enge-
land, Yves v.d Vijver Neder-
land, Jerry van Schie Neder-
land, Jimmy Long lerland, Ar-
jan Bruins Nederland, Lenny
Davies Nederland, Martijn
Adam Nederland, Hiran Perei-
ra Nederland.

Dameshoofdklasse
HGC-MOP 0-0
Amsterdam-Laren 7-0
Hilversum-Pioneke 3-1
EMHC-DKS afg.
Bloemendaal-HDM 2-2
Groningen-Kampong 0-2
Heren le klasse
Geldrop-Maastricht 7-12
HMHC-Forward 10-11
Venlo-Racing 7-7
Heren 2e klasse A
Best-HUAC 7- 7
Horst-Tegelen 5- 5
Son-Blericks-10
Heren 3e klasse A
Nuenen-HCAS 13-3
Heren 4e klasse A
Gemert-Groen Wit 13-9
Dames le klasse
HMHC-Tegenbosch 6-10
Forward-Rosmalen 0-18
HOD-Venlo 6- 7
Dames 2e klasse A
DVS-Maastricht 2-10
Groen Wit-Racing 7- 2
Son-Concordia 4- 2

Dames 3e klasse A
Deurne-HUAC 0-4
Geldrop-Blerick 3-6

Dames 4e klasse A
Gemert-Venray 11-5
Kerkrade-HCAS 3-1 S

KNSB-competitie
2e klasse C
Utrecht2-Pion s/2-2/2
LSG 2-PaulKeres 4-4
DD 2-Venlo 4/2-3/2
Capelle-Bloemendaal 3V4-3V6
Groothoofd-Schaes. 3/241/2
3e klasse F
HSC-Gess 4/2-3/2
SMB 3-Brunssum 4-4
Pionneke-DJC 2-6
Vianen-HMC 2 6-2
Limburgse Schaakbond
Promotieklasse
Sehaesberg 2-Kerkrade 4—4
Hoensbroek ME-Voerend. 4-4
VSM-Pionneke 2 5-30
Venlo 2-Arx 7-0
le klasse A
Hoensbr.2-Brunss.2 5V4-2V4
VSM 2-Fortuna 5-3
DJC3-MSV s/2-2/2
le klasse B
Reuver-Venray 4/2-3/2
EWS-Gess2 2/25l/2
DJC 2-Leudal 5-3
2e klasse A
Schaesb.4-Kerkr.2 6V2-U/2
Hoensbroek 3-Voerend.2 5-3
VSM 3-Gronsveld 6V4-IV4
Landgraaf-Attaque 5-3
2e klasse B
Sehaesberg 3-Schador 3V2-3V2
Juiste Zet 2-Brunss.3 2'/2-s>/2
EWS2-Gess3 4-4
Fortuna 2-Pionneke 3 3V2-4V2
3e klasse A
Hoensbr.4-Brunssum 4

2'/2-s'/2
Cayer-Attaque 2 7 '/2-/2
Voerend.3-MSV 2 3-5
3e klasse B
Sehaesberg 5-Leudal 2 0-8
Hoensbroek 5-Kasteel 1-7
Caissa 2-Gess4 7-1
DJCS-MSV3 7-1
3e klasse C
Tegelen 2-Fortuna 3 7/2-/2
Caissa-Leudal 3 '/2-6/2
DJC4-Reuver2 3/2-4/2

Viertallen Competitie Twee-
de en Derde klas.
Eindstanden.
Tweede klas.Groep A.
l.Geleen 3 163. 2.en 3.C0r.7 en
VM 22 158. 4.Sittard 9 148.
s.Geleen 7 140. 6.en 7.Brons-
beek en Molenbron 132.
B.Mijnstr.B. 9.Geleen 10 118. 10
Sittard 15 72.
Groep B.
I.Sittard -10 158. 2.ODS 2 146.
2.VM 10 149. 4.en 5. Brok 4 en
Sittard 14 143. 6.C0r.5 140.
7.Geleen 8 138. B.Geleen 5 129.
9.de Kroon 116. 10.Mijnstr.9
77.
Groep C.
l.Mijnstr.ll 156. 2.VM 13 153.
3.VM 9 149. 4.Geleen 4 138.
ö.Geleen 9 136. ö.Sittard 11
135. 7.Mijnstr.6 126. B.Brok 5
124. 9.C0r.6 114. lO.Sittard 13
107.
Groep D.
l.Geleen 2 163. 2.C0r.4 48.
3.Mijnstr.7 148. 4.C0r.8 140.
s.Geleen 6 134. 6.VM 12 133.
7.Mi1j.2 128. B.Sittard 12 127.
9.Mijnstr.lo 107. lO.Brok 6 97.
Derde klas.Groep A.
I.ODS 3 174. 2.TAM 4 169.
3.TAM 12 156. 4.VM 24 144.
s.Mijnstr.l3 139. 6.VM 15 137.
7.Sittard 18 124. 8.C0r.9 118.
9.C0r.18 84. lO.Geleen 13 82.
Groep B.
l.Mijnstr.l2 171. 2.Sittard 19
164. 3.en 4.TAM 7 en VM 20
149. s.Mijnstr.l4 148. 6.C0r.10
136. 7.8r0k 11 134.B.Geleen 14
122. 9.Cor 17 85. lO.Meerssen 2
77.
Groep C.
I.TAM 3 178. 2.VM 23 167.
3.VM 17 155. 4.Bronsbeek 2
141. s.Sittard 20 138. 6.Geleen
15 123. 7.C0r.16 114. B.TAM 13
108. 9.Cor 11 103. 10.Mijnstr.15
98.
Groep D.
I.VM 14 181. 2.8r0k 7 171.
3.Bronsbeek 3 170. 4.C0r.12
168. S.TAM 9 142. 6.Geleen 16
137. 7. ODS 4 120. B.Mijnstr.l6
84. 9.Sittard 2181. 10.VM26 62.
Groep E.
I.VM 22 170. 2.VM 18 164.
3.TAM 8 148. 4.C0r.13 141.
s.Bronsbeek 4 136. 6.Eijsden
123. 7.5itt.22 121. B.Brok 10
117. 9.Geleen 11 116. lO.Mar-
graten 112.
Groep F.
l.Brok 9 142. 2.C0r.14 138.
3.Sittard 16 127. 4.TAM 6 126.
S.VM 15 120. 6.VM 25 112. 7.en
B.TAM 10 en Sittard 23 109.
9.Margraten 2 95.
Groep G.
I.VM 19 173. 2.VM 21 169.
3.Geleen 12 164. 4.Meerssen
161. 5.8r0k 8 159. ö.Sittard 17
128. 7.C0r,15 123. B.TAM 5 115.
9.TAM 11 97. lO.Eijsden 2 39.
Dames Paren Competitie.
Met nog een wedstrijd te gaan
is de strijd om het kampioen-
schap zowel in de hoofd ajs
eerste klas beslist. In de hoofd-
klasse hebben de dames Wit-
vliet-Bekkers een zodanige
voorsprong genomen dat al-
leen een ramp hen van de titel
kan weerhouden. Analoog aan
de hoofdklasse hebben de da-
mesKoenders-Korsten in deze
vijfde wedstrijd hun slag ge-
slagen, die doorslaggevend
was. De uitslagen van deze 5e
wedstrijd was als volgt:
Hoofdklasse.
Witvlied-Beckers 66.67%.
2.Ammerdorffer-Geleen
59.38%. 3.Moonen-Herrick
53.13%.
Stand na 5 wedstrijden.
I.Witvliet-Beckers 287.00%.
2.Ammerdorffer-Geelen
276.88%. . 3.Suhanto-Go
262.52%.
Eerste klas.
I.Koenders-Korsten 65.007c.
2.Kaetzke-Weemaes 55.507,,
3.Bex-Haanraads 54.587<.
Stand na 5 wedstrijden.
I.Koenders-Korsten 277.8476.
2.Helsloot-Hermans 268.3476.
3.Poswick-Verhaegh 263.75%.

Mannen Eredivisie.
DAS-Weert 53-66
Orca's-Donar 68-71
Den Bosch-Den Helder 83-72
Voorburg-Meppel , 76-84
Eindhoven-Canadians 76-81
le divisie B.
Windmills-Kimbria 87-109
Lisse-Springfield 64- 75
OSG-Wyba 86- 84
WSC-Wilskracht 109- 81
Rayon Hoofdklasse.
BSW I-Eindhoven 2 107-82
Attacufe-Ardito 79-96
PSV2-J.Crabs 96-74
ABC-Breda Pion. 83-70
Black E.-Flash 79-93
Overg.klasse B.
Tantalus-OBC 2 76-54
Rush-Jasper Sp. 89-52
Kimbria2-BSWeert3 69-61
Braggarts 2-J.Giants 84-71
Braggarts-Titanus 2- 0
le klasse A.
Weert 4-Aeternitas 55-78
Bunpers-Brunssum E. 2- 0
Kimbria3-Kimbria4 58-64
BSM-TSM All St. 83-54
Kepu St.-Supershot 103-69
Braggarts 3-Hoppers 73-89
2e klasse A.
Alley 0.-Aeternitas 55-68
Archers-J.Giants 2 58-63
RSM 2-Weert 5 79_75

Landgr.-Springf.
Boemerang-Olympic 6n
3e klasse A.
Kepu St.3-Alley 0.2 11_|
Braggarts 5-Kepu St.2 3*l
Braggarts 4-Kimbria 5 H-l
3e klasse B.
Weert6-Patrick 5J|
Aeternitas4-Aeternit.3 *j
VenloSp.-J.Giants3 &\
Vrouwen Rayon HoofdkMl
Black E.2-Erp «1
Kimbria-Scheldesp. *1
WSC-PSV/Alm.2 6jj
Braggarts-Agon s'l
Overg.klasse B.
Tantal.-Aalst/W
Rush-Weert
PSV/A.3-Springf.
Bumpers-Kimbria 2
Dunatos-Lieshout s*l
le klasse A.
Aeternit.-Springf.2
Archers-Olympic
Kepu St.2-Dunatos 2 5*JJ.Giants-Boemerang SJJBraggarts 2-Springf.

_héi_Ma*^
Uitslagen BC Hoeve del
Heerlen
BBH-dubbel league
Rest.Stap In-Grizzly's
VOG-Snackb.Aarveld
Agj o-Team 41
Brugm.Ass.-Fr.Golob
MPG-Hodaar
Anea-Twilight
Kameleon-Joemi
Bedrijyen-league
AZL-Fotost.Olympic
Diana T.-ABP
Webibo-CVV Geleen
Unit.Bears-SSOVH
SSOVH 2-Verma
BBH-trio league
UD2-ÜBPolarß.
ÜBleeß.-Spoilers
UD 1-Kodiaks
Koala's-Obies
Fotost.Olympic-Blind
Dubbel-league A
BZN-Madonna's
Riefie-Lablo's
Optimisten-Missers"
Pinhunters-Good Luck
Anco-Puppies
Volhouders-Trekvogels
Dubbel-league B
Val Om-WC Eend
Knakkers-Mis Lukt
Return-Pin Ups
Katz-Lavendel T.
SOS-Bowling Angels
Malgrat O-Baanbrekers
_V_i Hf-'~'^ffl
Fennel Run Geleen.
Heren.
I.WÜ Pepels 53.50- SJ2.T.Brinard 53.55
meen.3.John Verhiel 'Kerkrade. 4.J.Vaessen. SI
ö.L.Delahaye Beek. ö'Jcobs Beek. 7.Leon Sontjj
Roermond. B.J.v.d.Wall. BJ9.L.Tummers, Guttecol
lO.P.Meerburg, Elsloo.
Dames.
l.M.Smorenburg Muns'^
leen. 2.Cuypers Puth. 3.p|
nier Geleen.

Tweede klasse H.
Klimop-O.Wit
Organon-Excelsior
GKV-Kido ]
Tilburg-NKV
Derde klasse P.
Ready-Sirene
Geldrop-O.Gracht I*l
Res.2e klasse P.
Klimop 2-0.Wit 2
Organon 2-Excelsior 2
Zuid res.le klas B.
Organon 3-SDO3
Zuid 2e klas A.
Fortuna 2-Excelsior 4
JongBrab.2-NKV 3
Zuid 2e klas B.
R.Roest6-Sirene4
O.Gracht4-Excelsioi :
PSV4-Tilburg3
Zuid 3e klas A. J
O.Gracht3-Deto 6
Zuid 5e klas B.
R.Roest 9-Excelsior 5
Zuid 6e klas B. ,J
Wertha2-Fortunas

Hoofdklasse Seniores
Herc.A'dam-Halter Utr. J
gr.rom. I
vr.stijl
Olympia Utr.-Hercules D^gr.rom.
vr.stijl
SDZ Utr.-Simson Sch. -gr.rom.
vr.stijl
Simson KDO -SSS Alkrnfl
gr.rom.
vr.stijl
Standen
Olympia
SimsonKDO
Simson
Hercules Adam
Halter
Hercules Dordr. ,j
SDZ
SSS
Reserve klasse Seniores
Herc. A'dam-Halter UU' j
gr.rom."
vr.stijl
SDZ Utr.-Simson Sch J
gr.rom.
vr.stijl
Standen
Qlympia
Simson
Halter
Hercules Adam
SimsonKDO
SDZ ,

Ned.Dameskorfbalbond
Hoofdklasse a.
Wittenh.-Klimroos
Swift-Rosolo 2
Spes-Peelkorf
Hoofdklasse b.
Never down-JES
Fortuna-Alico
Overgangsklasse a.
de merels-O.Wit
le klasse B.
Roka-Blauw W.
Vonckel g.-dis
Olympia-Lottum
le klasse d.
Zigo 2-Vessem
Flamingo's-Euro g.
Kraanvog.-Rosolo 4
2c klasse g.
Spaur.-Weebosch
VIOD-Vriendsch.2
Kraanvog.2-810 2
3e klasse a.
Spaurak.2-Amby's K.3
DXV Geulle-Vitesse 2 j.
Elsene-Amby'sK.4
VIOD 2-EKC
3e klasse b.
Lottum3-DIS3
O.Wit2-Roka3
Junioren a.
Gazelle-EKC
Vitesse-Spaurak.
Amby'sK.2-Gazelle 2
Aspiranten a.
Vitesse-Amby's K.
EKC-Spaurak.
Vitesse-Spaurak.2
EKC-Viod
Amby'sK.-Gazelle
Spaurak.-Viod
Gazelle-Spaurak.2
Pupillen a.
EKC-Spaurak. if
Viod-Vitesse
Ekc-Amby's K.
Vitesse-Spaurak. f
Amhv'ï TC -Vind
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sport

'Grote geld' in handbalwereld
BRAEDSTRUP - Het 'grote
geld' speelt ook in het dfemes-
handbal een steeds belangrijkererol. In de lobby van het speel-
stershotel vonden tijdens de WK-kwalificatie de nodige schermut-
selingen achter de schermen
Plaats. Vooral Gunnar Prokop,
ttianager van de Oostenrijkse
Europacup I-winnaar Hypobank
Südstadt, was flink in de weer
°m zijn selectieverder uit te brei-
den.
Hypobank herbergt nu al speel-
sters uit zes verschillende lan-
den, maar daar komt vrijwel ze-ker een zevende bij. Mia Her-
Jïïansson, topschutster van deZweedse ploeg en als prof actief

bij het Noorse Byassen, heeft al
een principe-akkoord bereikt
met Prokop om te verhuizen
naar het voorstadje van Wenen.

Geld is geen probleem voor Hy-
pobank Südstadt. Prokop is de
Berlusconi van het dameshand-
bal, met het verschil dat hij zelf
niet over miljoenen beschikt
maar ze wel op afroep ter be-
schikking heeft. „Als ik vind dat
een bepaalde speelster bij ons
moet komen handballen dan leg
ik de contacten. Hypobank of
een andere sponsor zorgt voor
het geld. Geen probleem", aldus
Prokop. Verantwoordingvoor de
uitgaven hoeft de Oostenrijker

niet af te leggen. „Ik laat aan de
hand van de sportieve resultaten
zien dat de investeringen zich lo-
nen".

Een andere man die goede zaken
deed was Jean-Marie Kieffer,
de.... buschauffeur van het Fran-
se team. De Elzasser heeft uitste-
kende connecties in het handbal-
wereldje en was in Denemarken
op zoek naar een trainer voor US
Créteil, de herenploeg van de
schatrijke Jean-Claude Tapie,
een broer van de bekende Ber-
nard.
De geschikte man was snel ge-
vonden: Heinz Strauch, nu nog
bondscoach van de DDR-dames,

moet de opvolger van Bronislav
Prokajac worden. Strauch won
zowel met de heren als de dames
van de DDR een wereldtitel en
won met Empor Rostock al eens
de Europacup. Binnen twintig
minuten was alles geregeld. Ta-
pie stuurde snel een fax vanuit
Parijs met de belangrijkste con-
tractuele voorwaarden: 170.000
gulden tekengeld en een salaris,
exclusief premies, van 17.000
gulden per maand. Hoeveel er
aan de strijkstok van Kieffer
blijft hangen is niet bekend.

De DDR-sportbonder zijn al lang
niet meer vies van westers geld.
Tijdens de onlangs gehouden
Super Cup in West-Duitsland
ontving de Oostduitse bond twee
ton voor het vijf dagen dragen
van shirtreclame voor een grote
Duitse warenhuisketen.

Winst tegen
Hongarije

slechte zaak
RANDERS - Paradoxaal genoeg
heeft het Nederlands dames-
handbalteam zichzelf bij de WK-
kwalificatie een slechte dienst
bewezen door van wereldtopper
Hongarije te winnen. De Honga-
ren degradeerden daardoor naar
de mondiale C-poule. Nederland
en Tsjechoslowakije worden vol-
gend jaar bij de EK-kwalificatie
als groepshoofd geplaatst, maar
de kans is dus vijftig procent dat
Hongarije bij Oranje in de groep
geplaatst wordt. Bij de EK-kwa-
lificatie voor dames gaat door-
gaans alleen het eerste geplaatste
team uit elke groep naar de WK-
kwalificatie.

Ton van hinder: 'Meer trainen en meer toernooien spelen'

Qranje-handbalsters
eindigen met verlies

door ivo op den camp
jjANDERS/HEERLEN- Het Nederlands dameshandbalteamI eeft het slotduel bij het WK-kwalificatieduel in Denemarkenl^rloren. In de strijd om de elfde plaats bleek Japan na zestig

spelen net te sterk: 27-26. Bij rust leidden de Aziati-Jhe dames al met 13-11. Het duel was louter van statistische
aarde. Oranje verspeelde vrijdag al de kans op plaatsing voor
et WK door van Frankrijk te verliezen. West-Duitsland won

! et toernooi na een 20-18 zege in de finale tegen Zweden.
"■iEnd volgend jaar zal de ploeg van
"'h-V^dscoach Ton van Linder bij de

"^■-kwalificatie moeten proberen
tejjy Verloren terrein terug te winnen.
I*o ondscoach, die tijdens de voor-Jatri1 en finale Poulewedstrijden

Ww Per gebruik had gemaakt van de
Jg'sselbank, liet in het slotduel lan-

' tijd de tweede garnituur opdra-

ven.
Vrijdag, na het teleurstellend ver-
lies tegen de Franse dames, had hij
al laten weten dat wat hem betreft
onmiddellijk gestart kon worden
met de voorbereiding op de EK-
kwalificatie en gaf daarom tegen Ja-
pan de voorkeur aan minder erva-
ren krachten als Anja Sol, Judith

van Dam en Marielle Spekreyse.
Het was echter de 'oude garde' die
het leeuwendeel van de produktie
voor zich opeiste. Voor Oranje
scoorden Geitz (7), Kleintjens (6),
Thorsen (4), Dekeling (3), Kerssens
en Mouton (2), Van Dam en Spe-
kreyse (1).

# Cirkelloopster
Ursula Dekeling
stelde zwaar teleur
in Denemarken. Of
de
interlandloopbaan
van de
record-interna-
tional een vervolg
krijgt is onzeker.

Vooruit
Oranje, dat in Denemarken de kans
kreeg een sprong vooruit te maken
van twee jaar op de gehanteerde
planning, maakt dus niet meer dan
een pas op de plaats. Ton van Lin-
der wilde nog niet vooruit lopen op
de toekomst van zijn Oranje-team:
„Ik ga eerst een alles op een rijtje
zetten en dan trek ik mijn conclu-
sies". Dat een aantal speelsters van
de gevestigde orde zal sneuvelen,
lijkt voor de handliggend. Met name
Monique Geitz en Ursula Dekeling
zijn in Denemarken door de mand
gevallen.

Ton van Linder concludeerde dat
het nationale damesteam toch pro-
gressie heeft gemaakt. „We winnen
van Zweden en Hongarije en de ne-
derlagen tegen toplanden als de
DDR en Oostenrijk zijn acceptabel.
We worden niet meer afgeschoten".
Tevreden is de bondscoach echter
allerminst. „Opnieuw is aan het
licht gekomen dat we de druk niet
aankunnen. Op de beslissende mo-
menten gaat het nog steeds fout.
Daar is maar een oplossing voor: er
zal meer getraind moeten worden
en er moeten meer internationale
toernooien gespeeld worden".

Jan Leenders niet
langer hoofdtrainer

van Bartok
Van onze medewerker

EDDY BUDÉ
8C> .EN - Het Limburgse vlagge-
c 'P in de vaderlandse tafeltennis-

heeft de laatste klip op
'h H naar lijfsbehoud goed omzeild.
tUj van de herfstcompe-
j^eheeft Bartok via een 10-8 neder-
*>ay tegen Scylla (Leiden) de veilige
Sp ,en bereikt. Ook volgend seizoen
hoo de Bornenaren op het aller-
'eefHSte Platlbrm- De kapitein over-
erp ?.e °et woeste vaarwater van de
hm niet' De h°gere legerlei-
tja g Van Bartok besloot het con-
de met trainer-coach Jan Leen-
VB„f na 13 jaartrouwe dienst niet teerlengen.
bjj afeltenniswereld reageerde ver-
lorrn 1"? 0p de P—cisrevolutie in het
Sein ? er zo kalme Baanhoes. On-
<liri overheerste. Mister "Bartok"
vanu?t^de z^n ploeg in 13 Jaar üJd
djv: .de onderafdeling naar deere-
\vjn^le' »Na 13 jaar was een frisse
het h nod'g- Wat is er mooier dan op
de rft0°gtepunt te stoppen", meen-am ?enders- die zien in de toe"
ieuoH met de Bornse tafeltennis-ëa gaat bezighouden.

tfereJer,Hub Dullens (20), vanaf de
hoe .e klas lagere school onder de
bre e Van Leenders, kon begrip op-
b 6 geP voor de beslissing van heti,JUur en Leenders. „Het feit dat
u hiek 6en club zolanë traint is
r{e £" John heeft mij gevormd.
Veau e.club naar het huidige ni-

getild. Op een gegeven mo-

Sarcasme
De bondscoach merkte enigszins
sarcastisch op dat het niet kwalifi-
ceren voor het WK ook positieve
kanten heeft. „Stel je voor dat we
het gehaald hadden. Dan zou ieder-
een denken dat alles vanzelf gaat.
Dan zou er misschien niets terecht
komen van de ambitieuze plannen
die in het topsportplan zijn opgeno-
men. De sprong naar de wereldtop
gaat echt niet zonder een gedegen,
op zijn minst semi-professionele,
aanpak".

Uitslag finale: West-Duitsland-Zweden 20-
-18 (7-8). Derde plaats: Roemenië-DDR 23-25
(9-10). Vijfde plaats: Oostenrijk-Polen 24-23
(10-11). Zevende plaats: Denemarken-Bul-
garije 18-19 (10-9). Negende plaats: Tsjecho-
slowakije-Frankrijk 29-30 n.v. (10-7, 20-20).
Elfde plaats: Japan-Nederland 27-26 (13-
-11).
Eindstand: 1. West-Duitsland, 2. Zweden, 3.
DDR, 4. Roemenië, 5. Oostenrijk, 6. Polen
7. Bulgarije, 8. Denemarken, 9. Frankrijk
10. Tsjechoslowakije, 11. Japan, 12. Neder
land, 13.Hongarije, 14. USA, 15.Brazilië, 16.
Portugal.

Visser geveld
bowlingbal

Ierd?HOVEN - Leo Visser kon za-
schaJmiddag niet meedoen aan deoph^^wedstrijden om de VZS-tr-
°cht« IX\ Elndhoven, nadat hij in de
Wunduren een bowlingbal op zijn
w ereiH

d Sekregen. De Europees en
w IQKampioen verscheen giste-
b antQ tweede dag van het Bra-

ïsnn ooi wel aan de start van
«hkpi metei"' maar hiJ hield er al nabestt ♦ mee op. De vrees
6en , ' dat Vlsser is getroffen dooren zweepslag.

**>1 ~ Schaatscoach Ab Krookkeer^aan.dag onmiddellijk na terug-
Oiet p Noorwegen contact opnemen
sUkkeierard Kernkers. Krook wil de, nde schaatser volgende week
Colla)Kmen naar het trainingskamp in
de n jlT0- Kernkers deed dit weekein-strijJ mee aan de wereldbekerwed-
Vee,ek-m..Skien' In Plaats daarvan
s°hrp J weekeinde rust voorge-
sebn ",- De kernploegrijder had dit
V»n de Juiste slag nog niet te pak-
Hod' lrainer en rijder weten voorals-et wat daarvan de oorzaak is."Kers piekert zelfs over stoppen

ment is de sleur merkbaar. Hetwerd
voor hem steeds moeilijker iets toe
te voegen. Een nieuwe trainer moet
voor nieuwe impulsen zorgen".

Een nieuwe trainer. Bartok is er
naarstig naar op zoek. Matthias
Gantner uit Düsseldorf staat boven-
aan het verlanglijste van spelers en
bestuur. Gantner trainde onder-
meer meervoudig Europa-cup win-
naar Borrussia Düsseldorf en Bayer
Urdingen.

Het zoeken naar versterkingen van
de hoofdmacht is nog steeds in volle
gang. De Belgische international
Raf Ramaekers en een sterke Engel-
se speler zijn serieuze gegadigden.
Speler Pieke Franssen: „Volgend
jaar speelt Shot Wageningen ook in
de eredivisie. Shot en Bartok zullen
de belangrijkste degradatiekandi-
daten zijn. Dat er een versterking
moet komen is duidelijk".

Bartok moet ook rekening houden
met een beperkt budget. Het is de
vraag of Bartok met de huidige fi-
nanciële middelen in staat is een
toptrainer en een topspeler aan te
trekken. Voorzitter Piet van Sloun
liet weten dat desnoods naast NMS
Spaarbank een tweede hoofdspon-
sor gezocht moet worden.

Sittardia alleen aan kop in eredirisie

V en L houdt
hoofd koel
door hans straus

PANNINGEN- In de zaalhandbale-
redivisie bij de heren heeft Herschi
V en L een 25-18 overwinning ge-
boekt op hekkesluiter Bevo HC. In
een keihard duel was het uiteinde-
lijk de ervaring van de Geleense

ploeg die de doorslag gaf. Het duel
tussen VGZ Sittardia en Copes Her-
mes was eenzijdig. Ondanks de af-
wezigheid van Lambert Schuurs
konden de Sittardenaren een mak-
kelijke 26-13 zege boeken. Met
Kwantum Blauw Wit gaat het min-
dergoed, de ploeg moest in Arnhem
tegen het plaatselijke Swift met 20-
-18 het hoofd buigen.

Han Vondenhoff van Vlug en Lenig
moest na twintig minuten in de eer-
ste helft met een hoofdwond uitval-
len. De opbouwer werd geraakt
door Roland Bardie die met zijn
werphand ongelukkig doorsloeg.
De wond moest gehecht worden.
Coach Pim Rietbroek: „Wij speel-
den niet slecht, gezien het feit dat
we al het hele seizoen met een klein
groep spelen, zonder Vincent en
Wanders, vind ik dat we het hier
goed doen. Zeker als je maar twintig
minuten over Vondenhoff kunt be-
schikken. Zo dik heeft nog geen
ploeg hier gewonnen".

Voor Bevo waren de druiven zuur.
De Heldenaren moesten winnen om
op zijn minst aansluiting te houden
met mede-degradatiekandidaten
Hellas en Swift Arnhem, die hun
wedstrijden wel wisten te winnen.
Tot aan de rust kon Bevo de Geleen-
se gasten nog goed bijbenen: 8-9.
Maar V en L stelde orde op zaken.
Op momenten dat de gemoederen
verhit raakten, voornamelijk als de
heren in het zwart Van der Heyden
en De Jongh mistastten, hielden de
Geleendenaren het hoofd koel. Nu
kon V en L zich beperken tot het af-
straffen van de fouten van de tegen-
stander. Cirkelloper Versteegden
werd vaak uitstekend gelanceerd
doorGino Smits die echter in de 23e
minuut rood kreeg nadat hij Theo
van Berlo onderuit haalde. Topsco-
rer Bevo: Rob Giesen (6). Bij V en L

scoorde Aschwin Versteegden vijf
maal.

"Gino Smits van VenL wordt in de lucht opgevangen doorPatrick van deKerkhof van Bevo.
Foto: JEROEN KUIT

Springruiter
Bost in vorm

BRUSSEL - De Fransman Roger-
Yves Bost mag zich zo langzamer-
hand de succesvolste springruiter
noemen van het najaar. Hij voelt
zich niet alleen erg op zijn gemak
met Norton de Rhuys aan de teugel,
maar inmiddels ook met de handen
op het stuur. Bost breidde in Brus-
sel zijn wagenpark opnieuw uit met
een auto uit de riante middenklasse
door in de tweede barrage van de
Grote Prijs de Braziliaan Nelson
Pessoa twee seconden voor te blij-
ven.

Bost, die in de stand op de wereld-
beker met 52 punten royaal op de
eerste plaats staat, en Pessoa waren
de enige deelnemers, die het zware
parcours tot drie keer toe overeind
lieten. Olympisch kampioen Pierre
Durand maakte met Jappeloup een
springfoutje. De Belgische amazone
Evelyne Blaton, die voor de West-
duitser Paul Schockemöhle rijdt
wiens springstal tegenwoordig ook
al wordt gesponsord door Wester-
terps Optiebeurs, eindigde als vier-
de.

De Nederlandse combinaties kwa-
men er bij het grote werk zondag
niet aan te pas. JosLansink was met
Felix, die hij dankzij „een vlekje op
de röntgenfoto" nog steeds mag be-
rijden, nog de beste. De Twente-
naar, derde bij de Europese titel-

strijd, werd nu elfde met vier straf-
punten in de eerste omloop. Emile
Hendrix, met zijn nieuwe interna-
tionale troef Lapaz, tikte twee bal-
ken op de grond. Piet Raymakers,
die in veel bijrubrieken terug mocht
komen voor de prijsuitreiking, faal-
de met Olympic Zamira op drie hin-
dernissen.

Bij het internationale concours hip-
pique in Frankfurt, zo mogelijk nog
sterker bezet dan Brussel, ging de
hoofdprijs van 45.000 DMark naar
John Whitaker en de eigenaren van
de schimmel Milton. De Britse com-
binatie kon in de tweede barrage
kalm aan doen, omdat Franke
Sloothaak en Walzerkönig een
springfout hadden gemaakt. Milton
droeg Whitaker feilloos en op zijn
akkertje rond. Jan Tops deed met
Doreen uitstekend mee in het selec-
te gezelschap. De handelaar uit Val-
kenswaard werd met Doreen vierde
en verdiende daar 11.000 gulden
mee.

Uitslag CSI Frankfurt: 1. John Whitaker
(Eng) Milton 0-53,93, 2. Sloothaak (BrD)
Walzerkönig 4-39.09. na twee manches: 3.
Skelton (GBr) Grand Slam 4-113,96, 4. Tops
(Ned) Doreen 4-115.16, 5. Delaveau (Fra) Po-
lydore 4-118,12, 6. Thomas Fuchs (Zwi) Dol-
lar Girl 4-125.21, 7. Reinacher (BrD) Werra
4-127,58, 8. Huck (BrD) Nepomuk 4-129,26,
9. Burr-Lenehan (VSt) Pressurized 4,25-
-132,30, 10. Becker (BrD) Lucky Luke
8-121,90. 22. Van der Vleuten (Ned) Olympic
Expo Matchline 8 strafpunten in eerste om-
loop.

Prijs van de stad Frankfurt, na twee barra-
ges: 1. Sloothaak Argonaut 0-33.34. 2 Skel-
ton Grand Slam 0-34.29, 3. Burr-Lenehan
Pressurized 0-34,39. 4. Thomas FuchsDollar
Girl 0-35,21, 5. Gugler (BrD) Potential
0-39,67, 6. Beeker (BrD) Lucky Luke 0-43,74,
7. Delaveau Polydore 4-35.36, 8. Frühmann
(Oos) Grandeur 4-36,01.

Grote Prijs Brussel, na twee barrages: 1.
Bost (Fra) Norton de Rhuys 0-32,71, 2. Nel-
son Pessoa (Bra) Special Envoy 0-34.67. 3.
Durand (Fra) Jappeloup 4-35,28. 4. Blaton
(BrD) Careful 8-37,40; na le barrage: 5. Phi-
lippaerts (Bel) Darco en Millar (Can) Big
Ben beiden 4, 7. Biddegaard (Zwe) Massada
8, 8. Nuti (Ita) Matchball 12, na eerste man-
che: 12. e.a Lansink (Ned) Felix 4, 20. Hen-
drix (Ned) Lapaz 8, 29. Raymakers (Ned)
Olympic Zamira ZB 12.

Stand wereldbeker: 1.Bost 52, 2. Sloothaak
40, 3. Durand en Godignon (Fra) 37, 5. Bla-
ton, Pessoa en Mac (GBr) 34, 8. Beerbaum
(BrD) 32, 9. Bourdy (Fra) 28, 10. Skekon
(GBr) 25.

Jachtparcours: 1. Raymakers (Ned) - Gold-
fee 60.95, 2. Wauters (Bel) - Malesan Alme
61.70, 3. Edgar (GBr) - Everest Asher 69.43,
4. Bruynink (Bel) - Waggish 70.76, 5. Hafe-
meister (BrD) - Bonito 71.12, 6. Hendrix
(Ned) - Decision 72.42.

Schuurs
De heren van VGZ Sittardia staan
alleen aankop na de dikke overwin-
ning op Copes Hermes, 26-13. De
Sittardse ploeg ving de afwezigheid
van sterspeler Lambert Schuurs uit-
stekend op. De onmacht van de
Haagse ploeg werd geïllustreerd
door de elleboogstoot die interna-
tional Patrick van Olphen vlak voor
tijd uitdeelde aan Igor Janssen. De
geïrriteerde spelverdeler kreeg rood
en kon inrukken.
Trainer Jo Maas van Sittardia: „We
zagen toch wel tegen deze wedstrijd
op. Lambert is vooral voor de jonge-
re spelers een voorbeeld. Maar zijn
afwezigheid hebben we door goed
combinatiespel opgevangen". Voor-
al in de dekking lieten de Limbur-
gers sterk spel zien. In de aanval liet
men nog veel kansen vanuit de hoe-
ken en aan de cirkel onbenut en was
de afwezigheid van Schuurs aan-
vankelijk goed merkbaar. De inter-
national kon niet onder een geplan-
de Amerika-trip met zijn bedrijf uit.

Na de pauze (9-5) liet Hermes coach
Jan Alma Schmeitz dan ook in de
mandekking nemen. Deze tactische
zet pakte voor Hermes verkeerd uit.
Paul Louwers wist de ruimte die hij
kreeg goed te benutten. Topscorer
Sittardia: Wien Schmeitz met zes
treffers.

Teleurgesteld
Trainer Guus Cantelberg van
Kwantum Blauw Wit was na de uit-
westrijd tegen Swift Arnhem zwaar
teleurgesteld in zijn spelers. Blauw
Wit verloor met 20-18 na een rust-
stand van 12-9. De agressie ontbrak
bij de Beekse ploeg.
Na vijftien minuten in de eerste
helft kwam Blauw Wit op voor-
sprong, de eerste en laatste keer in
de wedstrijd. Swift Arnhem knokte
terug en kwam verder alleen nog
maar in gevaar in de tweede helft
toen de Limburgers tien minuten
voor tijd tot op 17-16 terug konden
komen. Teambegeleider Lou Prop:
„Onze spelers leken verzadigd.
Guus Cantelberg zal de competities-
top gebruiken om met enkele spe-
lerseen ernstig woordje te wisselen.
Zo kan het niet verder, we staan on-
derin. Dat mag ons toch niet over-
komen". Topscorer Blauw Wit: Ha-
braken met acht treffers.

Miniware wint
slecht duel

DELFT - Miniware BSV heeft za-
terdagavond bij het Delftse DAS
een gemakkelijke zege behaald.
DAS verloor met 53-66. Voor DAS,
dat op eenachtste plaats in de eredi-
visie staat, was het het spannendste
moment van het seizoen. Bij het
vinden van geen hoofdsponsor zou-
den ze uit de competitie genomen
worden. Vlak voor de wedstrijd
werd bekend dat de hoofdsponsor
van Den Helder, Commodore, een
bedrag van maximaal 60.000 gulden
ter beschikking zou stellen om het
Hollandse team voor dit seizoen uit
de brand te helpen.

Dit goede bericht was in schril con-
trast met d,e slechte wedstrijd. Van
beide zijden werden veel aanvallen
gemist. Miniware nam direct een
aantal punten voorsprong, maar
verzuimde om deze uit te bouwen
naar een groot verschil. De Ameri-
kaan Jerry Beek (DAS) was er niet
bij. Hij was in Parijs poolshoogte
aan het nemen voor een toekomsti-
ge nieuwe werkgever. Zijn afwezig-
heid scheelt eén aanzienlijke slok
op de borrel. Halverwege de wed-
strijd was het verschil 9 punten: 27-
-36.

Ook na de pauze bleef er een kwali-
teits- en krachtsverschil, maar wist
Miniware niet door te drukken. Op-
merkelijk was de fase tussen de
12de en 16de minuut waarin zowel
DAS als Miniware het klaar kreeg
om geen enkele score te realiseren:
40-52. Paul Stokbroeks (PR-man):
„Het was een wedstrijd om snel te
vergeten. Slecht aanvalsspel van
beide zijden was niet erg bevorder-
lijk voor het publiek. We hebben
hier verzuimd een monsterscore te
pakken. Maar het zijn twee punten
en dinsdag staat Festo BVV weer
klaar".

(ADVERTENTIE)

ROTOR
is de goedkoopste

Honda-leasespecialist
van het zuiden.

Tevens uw specialist
voor levering en inbouw

van een
Carvox-autotelefoon van

PTT-TELECOM.
Heerlerbaan 229, Heerlen

tel. 045-416900
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Muziek

(Bij de Markt)
ten vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
iorkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO'S huur met koop-
jecht van ’ 65,- tot ’ 200 - Te koop e|ectr ORGEL{>.m. Gratis transport. Alle merk viscount Oklahoma
merken gebruikte pianos Qe Luxe, nw.pr. ’ 10.000,-
-f 450,- per jaar. Van Urk, nu f 3 000

_
5 ■„ oud Te,Westersingel 42, Rdam. 045-225566010-4363500.

.
ZonnebankenZonnehemels

I ___
Zonnehemels - Brozonü!

Voor de grootste keuze in merken en prijzen en
voor een eerlijke en deskundig advies

SPECIAALZAAK BROZON, Kerkstraat 55
[ Cadier en Keer. Tel. 04407-1554.

Superbruiner!
I 10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

_l B_k jftfrfö _o_&_

( J^n ) Buro comP|eet Vysjr* I
met P-combinatie

- , BureaustoelConferentiestoel *moaei 2ooo- -odelJava - voorzien van GS T.U.V embleem- met armleggers van P U - hoogteverstelling dmv. liftomalic
- frame zwart of L-grijs epoxy "-. - kantelbare zit en verstelbare rug- stoffering in div. kleuren —DU/~ - stoffering in div. kleuren

395 -
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

Wmt Van Dooren
VCI Kantoormeubelen
Handelstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.
Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heel Nederland en België.

LET OP HET JUISTE ADRES!
[^-_M-_B-_n-B-M-Mn_M-M_M_H__H-~8-_H_Bi

Wij verstrekken alle

Enkele voorbeelden P.L.X.42x 54x 60x
5.000- 146,- 120,- 111,-
7 500- 2151- 176,- 162,-

!Hfc St S: 5t
20.000,- 574,- 469,- 433,-

Overlijdensrisico is
méegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk
1e hypotheken vanaf 7,8%
2e hypotheken

240x IBox 120»
10.000,- 112,- 122,- 145,-
20.000,- 225,- 244,- 291,-

■ïïï- S- S.l St' mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2% per, i...mfa-n-■naJLLjJ^CMMI

l'BKy-iiiffliyffl'H'l
Uw «ntermed.a.r

GEURTSB.V.

___!___Ü

Cy KJ) .^Mk.
' ' *-—:—-——-—■—-— —-NIEUW ! 5N2002 KUNSTVEZEL

" Kleurecht en vormvast kwaliteitshaarwerk voor
dames en heren.

Kaalheid hoeft niet!!!
" Door de nieuwste bevestigingssystemen een

ideaal draagcomfort, ook vacuüm,

" Levering via alle ziekenfondsen.
% Reparatie en verzorging van alle haarwerk., "" Bel voor Informatie, 's Maandags gesloten.

g((((ff== aa ""=3^ ©lil ll© haarstijl
Stokstraatl6, Maastricht Tel. 043-212767i I

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen, _- , J J J

doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

alcohol enverkeer datkun je
NIET MAKEN--ö-_^_^_^B!r
Ivv^p-IBBWSr

I Wedden dat u te veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van. dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen H
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

I deproef op de som. Één telefoontje en u weet het: Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat22-24

I Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Van maandag

= LimburgsDagblad t/m vrijdag van ]j
_^_k__A Mfe ■ _#^ _#^ _#^ I _#^"_#^ 8.30-17.00 uur, kunt u

IBSSI ■ ■■■^■^■■■■B %___. uw PICCOLO voor het'pi IJIwvUIw O
_^_^—T/ lil'' fJj JÜ_UHIWH__^M telefonisch opgeven.

Bel 045-719966.

ASTMA I
Genezen kanxniet. Helpen wel

Giro

55055
Astma Fonds

ZONDER ZORG I
UIT HET

ZIEKENFONDS...
l
r

danwordt het tijd voor
deZorgverzekering van VGZ. ;

VGZ J_^_^_E=.
De eerste Zorgverzekeraar van Nederland. «■___«BP_rTWT__WMHßlllï
Wij voorkomen dat U gaat piekeren. Door onze sta- J I »:♦] I r/t?»T_W *7_11klfÏÏLffiliRuiKl
biele premie, prima dienstverlening en vooral dankzij

« Stuur mij gratis en vrijblijvend informatie over de
duidelijkheid. s: Ziektekostenverzekering van Zorgverzekeraar VGZ., .. , „ Mijn persoonlijke gegevens, die U strikt vertrouwelijk zult
Mocht U iets overkomen, dan ervaart U onze goede i behandelen, zyn de volgende:

service en snelle afhandeling na afloop, daar waar ! Naam: m

elders de ergernis vaak pas begint. Bovendien weten s adreS:

we dat U graagzelf bepaalt hoe U zich verzekert. Daar- i postcode: plaats: —-
om hebben we speciaal voor Ziekenfondsverlaters de ■ tei. privé: zaak: f
VGZ-instappolis ontwikkeld. U heeft de keus uit maar jj |eeftiJ-man: leeftiJd vrouw:

liefst acht verschillende mogelijk- i leeftjidkinderen: -; ' '
heden. Zo behoeden wij al zon ■ m*"*****

|^^»| 350.000 particulierverzekerden en J "^l,
SindS kOrt I.UUU.UUU ZiekentOnaS- & Qf a!s u reeds particulier verzekerd bent naam van de

verzekerden voor slapeloze nachten jj verzekeraar:
~-^_l en nodeloos ongemak.

—^~^-* A In gesloten envelop - zonder postzegel -T T/^\r~j Als U ook graagzorgeloos verzekerd i. zenden aan:

VUZ_ wiltzijnvuldannevenstaandebonin. W
, .! . .... .11.1 iLiiP t -mu«jmi.-)UiiiLiiJ.ji. ®as m m m>w<w>m*m"m>:mm:m>«****tm«&*r
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Nieuwe opzet
damesvoetbal
ÏETJWSTAD - Tijdens twee 'hea-

die de afdeling Limburg vane KNVB met de Limburgse da-
tesvoetbalteams heeft gehouden,
*oben deze zich uitgesproken voor

*" aantal wijzigingen binnen het
jjttiesvoetbal. Belangrijkste aanbe-
,e"ng in hetrapport is ongetwijfeld
*nieuwe competitie-opzet. Met in-ahg van het voetbalseizoen '91/92
Joeten er drie nieuwe landelijke

komen. Onder de
gelijke klassen komen dan inter-zonale klassen en regionale klas-n- Om deze nieuwe wijzigingen
Qor te voeren, zal de promotie/de-
l^datie-regeling van het seizoen
u/'9l hierop worden aangepast.

St. Joost na rust
naast Maasbracht

Van onze medewerker
JOKERSTEN

Ï^ASBRACHT-ST. JOOST 2-2 (2-0).core. 7 Tinnemans ].0. 23. Kiesman
s"u' 48. Cox 2-1; 76. Jan Baars 2-2.
s Sneidsrechter: Minten (Helden). Toe-nouwers: 80. Boekingen voor Jos van
suggenum en William Geraads (beiden
jj- Joost)., aasbracht: Voets, Breedijk, Puts,
Sch f"s' Mo°rs, Seberansingh (83.

Stienen, Martens (60 De
jtles), Tinnemans, Kiesman en Bonné.ö' J°ost: Crutzen, Van Buggenum,
Rit. n Jans Kirstein, Vergoossen, Bo-
faad (86'Thoolen)' Cox' Griens, Ge-

- Ofschoon Maas-
for.° na 23 minuten tegen St.
hn met 2_o leidde mag de ploeg
LJ| de 'Mortelskoel' achteraf blijK' dat de bezoekers niet met deWj'le winst uit de plaatselijke derby
Hu gekomen. De punten werden

ïlet 2"2 gedeeld in een wedstrijd,
>al J°ost volledig op de aan-
H,j: sPeelde. Die aanvallende speel-de leverde Maasbracht in het be-
u van de wedstrijd diverse coun-
f s °P-
*tin 'twam de thuisclub na zevenIr^^en op een 1-0 voorsprong
*r pat de **—te zacnt op goalie Pc-

Crutzen werd teruggespeeld.
s»i <.Ce' Tinnemans sprintte sneller
[goorde. In de 22e minuut miste

een goede kans. Hubert
>lek(^an was een jninuut later ter«ke om er 2-0 van te maken.

De rust bleek St. Joost goed gedaan
te hebben, want al na drie minuten
werd het 2-1. Erwin Cox gaf een
voorzet, die achter Ronald Voets in
het doel belandde. De wedstrijd
werd nog spannend (niet beter) en
toen Jan Baars een vrije trap kei-
hard in het doel schoot (2-2) gingen
de gasten nog meer druk uitoefe-
nen. St. Joost was in de slotfase
dichter bij de zege dan de thuisclub.

AS Roma wil
vijf miljoen

van Vanenburg
Iftr\lvSh a ~ no Viola, de voorzitter
K. Ur AS Roma, wil Gerald Vanen-
ejst

ë v°or de rechter dagen. Viola
beta fl de Psv'er een schadeclaim
güldalt ter hoogte van vijf miljoen

3? werd de speler door de
len beb°et met ruim 12.000 gul-
*ten f?mdat n'Jin Juueen contract te-
°hth Voor As Roma en dat later

nd- »In feite heeft de FIFA
riebb e °ns gelijk bewezen. We
Vee en door deze zaak voor onge-
koCn ]"jfmdjoen gulden minder ver-rem aan seizoenkaarten, plus de
ri>e w V°°r de twaalf miljoen gulden
fesejv VOOr Vanenburg hadden ge-
1^ eerd en vrij hebben moeten
kop^n °m hem meteen te kunnen
diori n- Elke speler mag van mij ver-

n..Wat hij wil, maar niemand
de ? miJ in de maling nemen", luid-

et commentaar van Viola.

OVCSmorgen
tegen Fortuna

Uit o ,?D ~ Afdelingsclub OVCS
hoven-Sittard neemt morgen,«ag met een wedstrijd tegen

rje van Fortuna Sittardbruj^euwe lichtinstallatie in ge-U 1- Aftrap: 19.00 uur.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

MHEERDER BOYS - STAN-
DAARD: 1-1 (0-0). 60. Penders 0-1;
84. Gonzales 1-1 (eigen doelpunt).
Scheidsrechter: Hunscheid. Toe-
schouwers: 100. Boekingen: Duy-
zens (Mheerder Boys), Hollanders
en Penders (beiden Standaard).
Mheerder Boys: Van Laar, Luyten,
Weusten, Lemleyn, Van Gerwen, J.
Wienen, W. Wienen, Jos Delahay,
Maussen (62. Dassen), Duyzens, Ne-
lissen.
Standaard: Nicolaes, Wijnands,
Gonzales, Driessen, Van Wetten,
Cremers, Penders, Hollanders, Van
Hingel, Hardy, Ritzen.

MHEER - De 1-1 uitslag bij het
duel tussen Mheerder Boys en

amateurprogramma
Hoofdklasse C
Sittard-Baronie
Limburgia-Venray
TOP-Vlissingen
Meerssen-Geldrop
Wilhelmina'oB-DESK
TSC-EHC
Longa-Halsteren

Eerste klasse E
Rood Wit-ODC
ESV-De Valk
WSC-BVV
Wilhelmina-Hapert
Schijndel-Alliance
Roermond-Gemert
Eerste klasse F
Volharding-RKONS
Almania-Born
Heer-Waubach
Vinkenslag-SCG
Panningen-Leonidas
SVN-Caesar
Tweede klasse A
Geleen-RKVCL
Heerlen Sport-MKC
RKVVL-Miranda
Chevremont-Obbicht
Voerendaal-Hopel
Eijsden-Heerlen

Tweede klasse B
Moesel-Venlosche Boys

IVO-Helden. Belfeldia-Haslou
De Ster-Veritas
Vitesse'oB-Blerick
MVC'I9-Tiglieja

Derde klasse A
Polans-WW'2B
RKVVM-SVE
Bunde-LHB/MC
RVU-Scharn
RKHSV-Kluis
Willem I-fierg'6B

Derde klasse B
SVM-Wit Groen
RKBSV-Treebeek
Heksenberg-Minor
Vaesrade-Groene Ster
Bekkerveld-Heilust
Kolonia-Schuttersveld

Derde klasse C
Crescentia-Swift'36
Eindse Boys-PSV'3S
Brevendia-Susteren
Lindenheuvel-EVV
Megacles-FC Oda
Armada-Merefeldia
Derde klasse D
Reuver-GFC'33
RKDEV-Stormvogels'2B

Ysselsteyn-Sparta'lB
Wittenhorst-VVV'O3
SC Irene-Excelsior'lB
RKMSV-FCV

Vierde klasse A
St. Pieter-SVME
Banholtia-Hulsberg
Keer-Schimmert
GSV'2B-Caberg
RKBFC-Standaard
MVV'O2-Mheerder Boys

Vierde klasse B
Walram-Itteren
Gulpen-RKASV
Klimmania-Nijswiler
RKMVC-Sportclub'2s
Vilt-lason
Rapid-Vijlen

Vierde klasse C
Laura-Weltania
RKHBS-Centrum Boys
RKSVB-Rimburg
Waubachse 8.-Simpelveld
Abdissenbosch-SVK
KVC Oranje-FC Gracht

Vierde klasse D
Langeberg-Mariarade
Helios'23-Sanderbout
IVS-KEV
Coriovallum-RKSNE

DVO-FC Hoensbroek
VKCB9-RKDFC

Vierde klasse E
Maasbracht-Stevensweert
St.Joost-Holtum
FC Ria-GVCG
Roosteren-U rm ondia
Buchten-Linne
Walburgia-Vlodrop
Vierde klasse F
DESM-Victoria
SVH'39-Heel
Thorn-SVVH
Nunhem-RKESV
RKVB-RKSVO
Leeuwen-Leveroy

Vierde klasse G
Bevo-VCH
FC Steyl'67-Baarlo
RKSVN-Swalmen
Roggel-Egchel
HBSV-Venlo
VOS-KVC

Vierde klasse H
SSS'IB-Leunen
Geijsteren-Achates
Resia-Meterik
RKDSO-EWC
Montagnards-Melderslo
Meerlo-Wanssum

sport
Simpelveld in tweede helft onderuit

Limburgia stelt
orde op zaken
Van onze medewerker

HENK SPORKEN
IMPELVELD-LIMBURGIA: 1-3(1-1).

LStrolenberg 1-0;43. Muerrfians 1-1; 52
Wens (eigen doelpunt) 1-2; 58. Muer->>ans 1-3. Toeschouwers: 350. Scheids-
*chter: Meerten. Boeking voor Quad-'l'eg (Simpelveld).
Simpelveld: Bemelmans, Bisschoff, JPautzenberg, R. Dautzenberg, Mens
j-'Ppertz (73. Mols), Quadvlieg, Muyres.
'andeberg, Strolenberg, Flamm.
:"nburgia: Frolichs, Joosten, Tuin,
'Oetsier, Klein, Hofland (64. Fijneman),
lendriks, Starmans, Craemers, Muer-
lans, Meens.

IMPELVELD - Limburgia-
'ainer Vliegen was blij met de
1 bekerwinst op vierdeklas-

P" Simpelveld. „Het klinkt
llsschien vreemd, maar ik
sri inderdaad content. Per
°t van rekening heeft Sim-

pelveld vier rondes tegen
RKONS, Kolonia, Standaard
en Minor via strafschoppen
overleefd. Dat gegeven was
voor hen een geweldige stimu-
lans om er vandaag eens flink
tegenaan te gaan, overigens op
sportieve wijze. Nou, dan kan
ik dus tevreden zijn, want we
hebben in feite een vrij een-
voudige overwinning behaald.
Je moet dan wel natuurlijk
even de eerste helft vergeten".

Vliegen sloeg met de laatste opmer-
king de spijker op de kop. Simpel-
veld schoot als een komeet uit de
startblokken en nam al na zeven mi-
nuten een voorsprong via Strolen-
berg, die een knappe rush van
Flamm in het doel liep. Limburgia
trachtte direct de bakens te verzet-
ten, maar stuitte vooralsnog op de
hechte thuisclubdefensie met doel-
man Bemelmans als uitblinker. De
inzetten van Muermans (via zijn
handen tegen de lat) en Starmans
keerde hij knap. Vlak voor rust viel
dantoch de gelijkmaker. Muermans
ontving de bal uit een vrije trap van
Hofland, dreef even op en haalde
vervolgens vernietigend uit.

In de tweede helft werd de strijd
binnen een kwartier beslist door
Limburgia. Een goede actie van
Craemers werd door aanvoerder
Mens in het eigen doel gelopen, ter-
wijl Muermans uit een door Koet-
sierverlengde hoekschop fraai raak
kopte. Simpelveld had het kruit ver-
schoten en verscheen niet een keer
meer voor het doel van Frolichs. Dat
het uiteindelijk niet 1-4 of 1-5 werd,
was het gevolg van het feit dat doel-
man Bemelmans niet meer wenste
te capituleren.

" Pech voor Simpelveld. Aanvoerder Ludo Mens schiet de bal in eigen doel. Foto: WIMKÜSTERS

Debutant verspeelt in laatste minuut winst tegen Vlissingèn

Meerssen maakt indruk
VLISSINGEN-MEERSSEN: 2-2 (1-0).
7. J. Lohman 1-0; 63. E. Kleinen 1-1; 84.
J.P. Coumans 1-2; 90. P. Caumartin 2-2..
Scheidsrechter: Van de Berk (Veldho-
ven). Toeschouwers: 1.700.
Meerssen: Dusseldorp 6, Alfonso 5,
Scheffers 7, R. Smeets 8, E. Smeets 8,
Van Wijhe 7, Kleinen 8, Quesada 7, Cou-
mans 7, Ploemen 7, Reijnders 7. 77 (11). .

VLISSINGEN - Vijf minuten lang
heeft SV Meerssen de hoop gehad
twee punten te kunnen wegsiepen
uit Vlissingèn. De Limburgse
hoofdklasser kwam zes minuten
voor tijd op een verrassende 1-2
voorsprong door Jean Paul Cou-
mans, maar gaf de winst in de laat-
ste minuut toch nog uit handen. Bij
een scrimmage werd onvoldoende
ingegrepen waardoor Caumartin de
Zeeuwen nog langszij kon schieten
(2-2).

„We hebben de winst laten glip-
pen", concludeerde trainer Piet van
Dijk na afloop. Toch was hij niet on-
tevreden over dat ene punt. „Vooraf
ga je hier naar toe voor een punt.
Vlissingèn heeft nu eenmaal een
ploeg met veel kwaliteit. Een gelijk-
spel gaf de verhoudingen ook goed
weer".
Meerssen kwam overigens al na ze-
ven minuten op achterstand. Een
voorzet van Vlissingen-spits Van
den Ham werd verkeerd beoordeeld
door Meerssen-keeper Wim Dussel-
dorp en Jan Lohman schoot raak:
1-0.

Meerssen gooide na die treffer alle
schroom van zich af en onder im-
pulsen van de sterk spelende broers
Robert en Erik Smeets creëerde

men de ene na de andere kans. Vier
keer moest Vlissingen-keeper Pen-
nings in aktiekomen om een kans te
verijdelen en een keer bracht de
paal redding op een inzet van Hans
Ploemen. Vlissingèn herstelde zich
na rust en had ook het betere veld-
spel, maar toch leek de winst naar
Meerssen te gaan. Eerst joeg Etien-
ne Kleinen van 25 meter de bal in de
kruising (Van Dijk: „Een wereld-
goal") en zes minuten voor tijd
schoot invaller Jean-Paul Coumans
de bal uit een scrimmage achter
Pennings. De afloop is bekend.

oefenvoetbal
RKONS-De Ster 3-0
RKONS-ZwartWit'l9 3-3

Mheerder lioys en Standaard scoren beide een keer

Schimmenspel
zonder winnaar

Standaard was voor beide teams
een juistebeloning. De thuisclub
kende een grotere inzet met een
vaak weldadig aandoende agres-
sie. Helaas voor Mheerder Boys
werd hieruit te weinig rende-

ment gehaald. De eerste helft do-
mineerde de thuisclub volledig.
Dat gebeurde uitsluitend tot aan
de 16-meterlijn, waarna het ge-
loof in eigen kunnen plots op-
hield.

Standaard bleef, in het nevelige
schimmenspel, uiterst slim ope-
reren zonder ook maar een mo-
ment in paniek te raken. Direct
na de hervatting openden de be-
zoekers met een fel offensief, dat
na een kwartier in een doelpunt
resulteerde. Paul Penders nam,
staande op de middenstip, de bal
vol op de voet, waarna deze on-
houdbaar in het Mheerder-doel
verdween. Pas kort voor het ein-
dekon Mheerder Boys op gelijke
hoogte komen. Een schot van
JosDelahaye werd door verdedi-
ger Gonzales van richting veran-
derd, waardoor Standaard-goalie
Nicolaeseen geslagen man werd.

Schuttersveld per
ongeluk verder

SVE - SCHUTTERSVELD 0-1. 80 Wet
zen 0-1. Toeschouwers 250. Scheids-
rechter Lankreyer.

SITTARD- Schuttersveld behaalde
in het bekerduel tegen SVE een nip-
te 1-0-overwinning. In de eerste
helft waren beide ploegen beurte-
lings in de aanval. Er werden de no-
dige kansen gecreëerd, die echter
alle niet benut werden. Na rust was
SVE de betere ploeg, maar keer op
keer faalden de thuisclubaanvallers
in de afwerking. Tien minuten voor
tijd belandde een als voorzet be-
doelde bal van JohnWelzen per on-
geluk in het SVE-doel, waardoor de
gasten de volle winst behaalden en
zich zodoende voor de volgende
ronde plaatsten.
Overige bekeruitslagen
Panningen-SC Irene 1-3
Crescentia-VVV '03 3-2
RKDEV-IVO 0-1

Fortuna-reserves
in voetspoor
grote broers

VERITAS - FORTUNA SITTARD 2 0-0.
Toeschouwers 275. Scheidsrechter P.
van de Rieth. Fortuna wint na straf-
schoppen.

NEERITTER - Op een vrij moeilijk
bespeelbaar terrein produceerden
Veritas en de reserves van Fortuna
Sittard een acceptabele wedstrijd.
Jammer voor de toeschouwers: bei-
de ploegen wisten het net niet te
vinden. Veritas liet open en geva-
rieerd spel zien, maar de Fortuna-
defensie was in goeden doen en de
meeste Veritas-acties strandden
dan ook voortijdig. Fortuna-doel-
man Van der Zwam moest zelfs een
keer corrigerend optreden door de
bal buiten het strafschopgebied met
de hand weg te slaan, daarmee een
zeker Veritas-doelpunt voorko-
mend. Arbiter Van de Rieth hono-
reerde die actie dan ook terecht met
een gelekaart. Onder hoogspanning
eindigde deze sportieve wedstrijd in
een 0-0 gelijkspel,waarna de Fortu-
na-reserves het duel alsnog wisten
te winnen, op dezelfde manier waar-
mee de grote broers het duel tegen
Heerenveen beslisten: via straf-
schoppen.

en voorts...
DESK - TSC 1-2. 15. Musters 0-1,20.F. West
phal 1 -1, 43. J Vermeulen 1-2. Rust- eneind
stand. Scheidsrechter Hulsbosch. Toe
schouwers 750.

hoofdklasse C
DESK-TSC 1-2
Vlissingen-SV Meerssen 2-2

TSC 12 9 2 1 20 21- 7
Geldrop 12 7 3 2 17 24- 9
Venray 12 6 3 3 15 24-17
Longa 12 4 6 2 14 16-12
Vlissingen 12 5 3 4 13 15-13
DESK 12 4 5 3 13 11-12
TOP 12 3 6 3 12 15-18
SV Meerssen 12 3 5 4 1117-20
Halsteren 11 4 2 5 10 20-17
Baronie 12 3 4 5 10 20-19
EHC " 12 3 4 5 10 14-16
Wilhelmina'o81 12 3 4 5 10 17-27
Sittard 12 1 4 7 6 8-19
Limburgia 11 1 3 7 5 8-24
Tweede periodestand:
TSC 3 3 0 0 6 5-1
Venray 3 2 10 5 6-1
Geldrop 3 2 0 14 6-2
TSC kampioen eerste periode

reserve divisie C
Programma:
Dinsdag a.s. 19.30 uur:
NEC 2-PSV 2
Fort. Sittard 2-RBC 2
RKC 2-NAC 2
Roda JC 2 Eindhoven 2
Willem II 2-MW 2
WV 2-Den Bosch 2

4e klasse A
Mheerder 8.-Standaard 1-1
Standaard 11 8 2 118 26-10
SVME 11 8 1 217 34-12
GSV'2B 11 6 3 215 25-12
Banholtia 11 4 6 114 18-12
SV Hulsberg 11 5 1 5 1117-13
St. Pieter 11 3 4 410 13-11
Keer 11 3 4 4 10 12-13
Mheerder B. 11 3 3 5 9 13-17
RKBFC 11 3 3 5 9 8-23
SC Caberg 11 1 6 4 8 6-17
Schimmert 11 2 3 6 7 7-21
MVV'O2 11 1 2 8 4 8-26
Programma voor zondag:
Tweede Periodestand:
Standaard 3 2 1 0 511 -1
GSV '28 3 2 10 5 7-2
Keer 3 2 10 5 5-1
SVME kampioen eerste periode

4e klasse E

Maasbracht-St. Joost 2-2

Buchten 11 8 3 019 18- 3
Roosteren 11 5 5 115 14-8
Linne 11 3 6 212 12-10
Holturn 11 3 6 212 12-12
Vlodrop 11 4 3 411 18-12
Walburgia 11 3 5 311 9-10
Urmondia 11 2 6 310 11-12
FC Ria 11 1 8 210 11-14
GVCG 11 2 5 4 9 10-16
Maasbracht 11 0 8 3 8 14-18
Stevensweert 11 0 8 3 8 8-13
St. Joost 11 1 5 5 7 9-18
Programma voor zondag:
Tweede Periodestand:
Buchten 3 2 10 5 3-0
Roosteren 3 12 0 4 4-1
FC Ria 3 12 0 4 7-5
Buchten kampioen eerste periode

Veldkamp en Van der Burg verbazen tijdens wereldbekerstrijd

Opvolgers Leo Visser
klaar voor grote werk

SKIËN - Met een ijzersterke vijfki-
lometer heeft Bart Veldkamp voor-
lopig de aandacht afgeleid. De win-
nende tijd van de 22-jarige Hage-
naar tijdens de wereldbekerwed-
strijden in Skiën was de beste op
Noors ijs sinds Eric Heiden in 1979
op Bislett 6.59,15 klokte. Alle ogen
waren de laatste weken gericht op
Ben van der Burg, die zaterdag op
de 1500 meter in 2.02,44 zegevierde,
maar als stayer door zijn kernploeg-
genoot ver werd teruggeworpen.
Veldkamp kwam uit op 6.59,96.
Het was de tweede keer dat op
Scandinavisch ijs onder de zeven-
minutengrens werd gedoken. De
vroegere marathonrijder, die maan-
dag van start gaat in de zesdaagse,
was zich ten volle bewust van het
bijzondere karakter van die verrich-
ting. De marge waarmee Veldkamp

de 5000 meter won, wekte verba-
zing. Veldkamp bleef nummer
twee, de Noor Johann Olav Koss,
acht seconden voor. Evenals bij zijn
internationale debuut in Oslo, waar
Veldkamp als een duivel vertrok,
moest hij in de eerste ronden wor-
den geremd. Aan de rondjes van 32
kwam pas in de derdekilometer een
einde. De Noor GeirKarlstad, daags
tevoren op de 1500 meter gevallen,
vorige week nog winnaar in Den
Haag en opnieuw zwaar favoriet,
legde geen ronde af in minder dan
33 seconden en kon zich dit keer
niet onderscheiden. Veldkamp was
verbaasd over het gat en ontkende
dat hij zich de laatste weken (veer-
tiende in West-Berlijn en vierde in
Den Haag) had verscholen. Veld-
kamp mag zich tevens verheugen in
het feit dat zijn 1500 meter stabieler

is dan vorig seizoen, toen hij voor
het allroundschaatsen koos.

Bert van der Burg deed opnieuw
van zich spreken. Met een score van
twee overwinningen uit zes was de
21-jarige Westlander grootverdiener
in het eerste gedeelte van de jaarljk-
se cyclus. De zege bracht hem naast
de Oostduitser Peter Adeberg, die
de eerste 1500 meters won. Zo plot-
seling als Van der Burg zijn entree
in de internationale schaatselite
maakte, zo snel is ook de opmars
van Adne Söndraal. Jarenlang werd
het zieltogende Noorse schaatsen
uitsluitend gedragen door stayer
Geir Karlstad. In de achttienjarige
Söndraal heeft bondscoach Hans-
Trygve Kristiansen een geweldig ta-
lent, dat zich presenteerde met een
tweede plaats op de 1500 meter.

sport in cijfers
SCHAATSEN
Skiën: Wereldbeker Mannen, 500 m: 1.
Söndraal (Noo) 38,74, 2. Hadschieff
(Oos) 39,34. 3. Hammeren (Noo) 39,82, 4.
Monti (Ita) 39,90, 5. Stensli (Noo) 39,98, 7.
Bos (Ned) 40,29, 8. Portijk (Ned) 40,36, 9.
Van der Burg (Ned) 40,44, 12. Veldkamp
(Ned) 40,88.
1500 m 1. Van der Burg (Ned) 2.02,44, 2.
Söndraal (Noo) 2.02,50, 3. Karlberg
(Zwe) 2.02,56, 4. Hadschieff (Oos)
2.02,68,5. Schön (Zwe) 2.02,80, 8. Portijk
(Ned) 2.03,04, 9. Veldkamp (Ned) 2.03,67,
10. Sighel (Ita) 2.03,96, 16. Bos (Ned)
2.05,74.
Stand wereldbeker: 1.Van der Burg 63
punten, 2. Adeberg (DDR) 50, 3. Karl-
berg 46, 4. Söndraal 44, 5. Hadschieff 39,
6. Garajev (Sov) 35, 7. Portijk 34, 8. Trö-
ger 33, 9. Sighel en Sjoega (Sov) 30, 14.
Veldkamp 19, 20. Bos 10, 23. Bloemberg
(Ned) 7.
5000 m: 1. Veldkamp (Ned) 6.59,96
(baanrecord), 2. Koss (Noo 7.08,47, 3.
Van der Burg (Ned) 7.10,21, 4. Bengts-
son (Zwe) 7.10,72, 5. Karlstad (Noo)
7.10,87, 9. Bos (Ned) 7.15,12, 10. Schön
(Zwe) 7.16,02, 11. Portijk (Ned)7.16,99.
Stand wereldbeker: 1. Van der Burg 67
punten, 2. Veldkamp 50, 3. Sighel 49, 4.
Karlstad 41, 5. Bengtsson 39, 7. Bos, Trö-

ger en Radke (Pol) 35. 14. Kernkers
(Ned) 21, 22. Portijk 10.

KARUIZAWA. Wereldbeker sprint.
Vrouwen: Eerste dag 500 m: 1 Hauck
(DDR) 40.80, 2. Blair (VSt) 40.85, 3. Has-
himoto (Jap) 41.12, 4. Xiuli (Chi) 41.34, 5.
Aaftink (Ned) 41.79, 10. Loorbach (Ned)'
43,22.
1000 m: 1. Hauck 1.24.10, 2. Hashimoto
1.24.29, 3. Blair 1.25.30. 4. Aaftink
1.25.71, 5. Hoiseth 1.26.28, 13. Loorbach
1.30,05.
Tweede dag 500 m: 1. Hauck 40,66, 2.
Blair 40,83, 3. Hashimoto 41,56, 4. Aaf-
tink 41,96, 4. Hoiseth 42,25, 8. Loorbach
43,21.
Stand wereldbeker: 1. Hauck 75 pun
ten, 2. Hashimoto 60, 3. Aaftink 56, 4
Blair 44, 5. Loorbach 34.
1000m: 1.Hauck en Blair beiden 1.23,32.
3. Hashimoto 1.23,72, 4. Xiuü 1.24,43, 5
Hee 1.25,23, 7. Aaftink 1.26,20, 13. Loor-
bach 1.28,78
Stand wereldbeker: 1. Hauck 75 pun
ten, 2. Hashimoto 64, 3. Aaftink 52, 4
Blair 45, 5. Hoiseth 40.

MANNEN. Eerste dag 500 m: 1. Mey
(DDR) 37.10, 2. Bae (ZKo) 37.69, Popads-
joek (Sov) 37.69, 4. Jansen (VSt) 37.74, 5.
Ostoru Kuroiwa (Jap) 37.75, 17. Loef

38,53, 22. Terpstra 38,73, 25. Noyens
38,94, 26. Van der Brink 38,95, 32. Van
der Poel 39,47.
1000m: I. Mey 1.14.57, 2. Jansen 1.16.28,
3. Bae 1.16.39, 4. Zjelezovski 1.16.50, 5.
Sjaksjakvajev (Sov) 1.16.71, 12. Loef
1.18,03, 24. Van der Poel 1.19,09, 28.
Terpstra 1.19,52, 31. Van der Poel
1.19,81.
Tweede dag 500 m: 1. Mey 37,04, 2. Y.
Kuroiwa 37,39, 3. Jansen 37,55, 4 Bae
37,57, 5. S.Kuroiwa 37,67, 14. Loef 38,44,
16. Noijens (Ned) 38,55, 24. Terpstra
38,75, 31. Van der Brink (Ned) 39,61, 32.
Van der Poel (Ned) 39,73
Stand wereldbeker: 1. Mey 75 punten,
2. Bae 58, 3. Y.Kuroiwa 57, 4. S.Kuroiwa
54, 5. Zjelezovski 44.
1000m: 1. Mey 1.14,26, 2. Bae 1.15,16, 3.
Moriyama 1.15,88, 4. Jansen 1.16,12, 5.
Hoffmann 1.16,75, 6. Loef 1.16,83, 20.
Noijens 1.18,25, 24. Terpstra 1.18,71, 29.
Van der Brink 1.19.54.
Stand wereldbeker: 1. Mey 72 punten,
2. Bae 62, 3. Zjelezovski 43, 4. Hoffmann
41, 5. Jansen en Moriyama beiden 40, 7.
Loef 38.

TURNEN
SAS VAN GENT, NK voor mannen
teams, klasse IA: 1. SSS Sliedrecht
150,05, 2. OKK Ridderkerk 146,80,3.Pro
Patria Zoetermeer 127,55. Individueel:
1. Willem Geurts (SSS) 53,25, 2. Jan
Mantel 52,25, 3. Karsten Nio (OKK)
51,95.

" Ben van der Burg tijdens zijn winnende race in Skiën.
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Internationaal
succes voor
Hennie Grift

EGHIEN - Zaterdag won de
Schaesbergse draver, trainer en pi-
keur Hennie Grift met zijn paard In-
credible Crafts als outsider een in-
ternationale koers voor 2-jarige
paarden op de Franse drafbaan in
Eghien. Zonder zijn paard ook maar
aan te sporen nam Grift moeiteloos
veertig meter voorsprong op zijn
achtervolgers en won vervolgens in-
gehouden in een nieuw record voor
Nederlandse 2-jarigen van 1.15.3 mi-
nuut. Met zijn zege verdiende hij
40.000 gulden.

Marathonloper
overleden

PALMA DE MALLORCA - De 53-
-jarige Britse atleet John Norman is
tijdens een internationale marathon
op Mallorca overleden aan een hart-
aanval. De lange-afstandsloper zak-
te, na 34 van de 42,195 kilometer te
hebben afgelegd, plotseling ineen.
Eerste hulp mocht meer niet baten.

Tomba breekt
sleutelbeen

VAL dïSÈRE - Alberto Tomba
heeft in deSuper-G van de wedstrij-
den om de wereldbeker ski in Val
dïsère bij een val het linkersleutel-
been gebroken. De Italiaan kwam
dertig seconden na de start ten val.
Hij werd onmiddellijk naar een zie-
kenhuis in Bologna gebracht. Hij
zal mogelijk moeten worden geope-
reerd. In dat geval zal Tomba een
halfjaar uitgeschakeld zijn.

Steamboat Springs, wereldbeker vrouwen,
afdaling: 1.Walliser 1.32.67;2. Figini 1.32,84;
3. Gerg 1.32,87. Stand wereldbeker: 1.Wach-
ter 80; 2. Gerg 75; 3. Mösenlechner 62. Val
disère, mannen, Super-G: 1. Henning
1.17,07; 2. Piccard 1.17,17; 3. Runggaldier
1.17,40. Skispringen, Lake Placid, 90 meter,
wereldbeker: 1. Vettori 234 punten; 2. Ny-
kaenen 226; 3. Boklev 223,5.

het weekeinde van...
de 'oldtimers'

door harry muré
HEERLEN - De kop is eraf, het scenario gestencild en
SophiaLoren blijkt ook in hetvoetbal een stoot om u tegen
te zeggen. Veel meer zekerheid heeft het gegoochel met de
rode, blauwe en gele plastic bolletjes in de glazen potten
niet opgeleverd. De zoetgevooisde aria van Luciano Pava-
rotti is een aantal landen in het verkeerde keelgat gescho-
ten en het is een hachelijke veronderstelling dat Giorgio
Moroder zich bij de toonzetting van zijn hese meezinger
'Nummer één worden' heeft laten inspireren doorVan Bas-
ten en co. Volgens Dick Nanninga en Jan Jongbloed, het
'Limburgse' duo van het laatsteWK-met-Oranje, wordt het
overleven in Groep F vooral een kwestie van fortuin.
„Want," voorspelt Jan Jongbloed, de doelman die het zilver
van '74 en '78 smeedde, „zelfs de wedstrijd tegen Egypteis
een ongewisse zaak

De WK-loting was goudeerlijken
'stomtoevallig', ofschoon beiden
enig gegniffel niet kunnen on-
derdrukken. Nanninga: „Mis-
schien is het wel zo uitgekomen,
Engeland en Nederland samen
op de eilanden." Jongbloed: „Is
het toevallig? Als ze dat van tevo-
ren hadden geweten..." Dan had-
den Havelange en Blatter er ge-
garandeerd een andereFifa-draai
aan gegeven. Jan Jongbloed
vindt het een vervelende en ris-
kante uitkomst. „Het gaat niet
over voetbal, er wordt alleen ge-
sproken over een confrontatie
tussen Engelse en Nederlandse
supporters. Die staan zich op dit
moment al in de handen te wrij-
ven. Laten we hopen dat er niets
gebeurt. Somber ben ik niet. De
Italianen hebben toch - cru ge-
zegd - ervaring met het neersa-
belen van ondeugende mensen."

Nanninga en Jongbloed, een
paar apart. Het Roda-koppel
werd op Kaalheide ingehaald als-
of Oranje de wereldtitel had ge-
wonnen. Nanninga, de man van
het laatste Nederlandse doelpunt
in een WK-festival. Daar hebben
we ons twaalf jaar mee moeten
troosten. Zijn 1-1 gelijkmaker in
de finale tegen Argentinië was de
honderdste treffer van het we-
reldtoernooi '78. Kempes scoor- |

de nummer negenennegentig en,
in de verlenging, nummer hon-
derdeen, gevolgd door de alles-
verpletterende 1-3, fabrikaat
Bertoni. Jan Jongbloed kan daar
nu nog over foeteren, het laatste
WK-doelpunt door een Oranje-
doelman geïncasseerd.

„Wij speelden goed," herinnert
Nanninga zich. „Hard gewerkt,
ik zie af en toe nog wat flitsen op
de video. Jammer dat we niet
wonnen. Waar dat aan gelegen
heeft? Even nadenken." Het valt
hem niet in, althans niet waar het

precies aan schortte. Nanninga
heeft heel ver afstand genomen.
Jongbloed weet beter. „De sfeer
was niet echt goed." In 1974 de
heisa rond Frantisek Fadrhonc,
Cor van der Hart en supervisor
Rinus Michels. In 1978 de bom-
barie met Jan Zwartkruis, Arie
de Vroet en Ernst 'Kein Geloei'
Happel. Anno WK 1990 wederom
een veelhoofdig management,
Thijs Libregts, Rinus Michels en
Nol de Ruiter. Jan Jongbloed
'gelooft er heilig in' dat deze keer
goedeafspraken zijn gemaakt.

„In 1974 had Michels de eindver-
antwoording. Van der Hart deed
de scouting en rapportage. Dat
werkte goed." Frantisek Fadr-
honc fietste er tussendoor in de
tragikomische bijrol van de ver-
strooide, maar zich altijd luid
manifesterende professor-doc-
tor. Niemand durfde hem af te
schieten. Dat hoefde ook niet,
want volgens Jan Jongbloed is
geen enkele formule zaligma-
kend. „ledereen op dat niveau
heeft zijn kwaliteiten, een man
meer of minder maakt niet uit.
Johan Cruijff heeft ook veel ver-
stand van voetbal. En veel geld,
vijftig miljoen geïnvesteerd,
maar hij kan geen uitwedstrijd
winnen. Misschien omdat hij al-
les alleen wil doen."

„Het gaat," gooit Jongbloed een
balletje op, „om het oplossenvan
de problemen binnen de groep.
Is er iemand ziek, is de vrouw
van een speler vreemd geweest,
de akkefietjes van Pietje en
Jantje. Als de spelers vertrou-
wen hebben in Michels - en dat
is zonneklaar - dan zou het dom
zijn van Libregts als hij daar niet
van profiteert. Rinus zegt: 'Ik on-
dersteun waar Thijs het wel.
Aan die constructie moet je ook
geen andere uitleg geven. Zo
werken Bert Jacobs en ik ook bij
Vitesse. Ik heb niets te vertellen
en Bert doet de opstelling." Dat
klikt. Vitesse ontpopt zich als de
grote ontdekking, trekt gemid-
deld negenduizend toeschou-
wers. „Omdat Bertus en ik twee

handen op een buik zijn, samen
verschrikkelijk veel meege-
maakt. Dan vind je elkaar ook
gemakkelijk in de ogenschijnlijk
kleine dingen, het organiseren
van een Sinterklaasfeestje of een
bezoek aan het casino met de
spelers. Dat is evengoed belang-
rijk als training en wedstrijdtak-
tiek."

Dick Nanninga pleit voor één ka-
pitein op het schip. „Dat gedoe,
Libregts of Michels, typisch Hol-
lands. Goed, er zit wat in, waar er
twee lopen, heb je ook wat meer
verstand. Ze kunnen elkaar aan-
vullen, maar ik prefereer duide-
lijkheid. Bij ons had Happel het
laatste woord en ik ga er vanuit,
dat nu Libregts de knopen door-
hakt." Nanninga maakte het
niets uit wie de coach was. „Je
kunt tegen iedere trainer iets
hebben. Het verschil- met vroe-
ger is dat het nu keihard wordt
gezegd. Gullit en Libregts, dat
gebeurt in het openbaar. Geen
enkele trainer zal het alle spelers

naar de zin kunnen maken. Voor
de speler dieop de bank zit, is de
trainer sowieso altijd een ...zak."

rommelig. Je had twee groepen,
PSV én aan de anderekant Suur-
bier en Neeskens met nog wat."
Er bestonden kennelijk geen
goede afspraken tussen Happel
en Zwartkruis. „In principe is
mij nooit duidelijkgeworden wie
de baas was. In de kleedkamer
stond Zwartkruis met de ene
groep te praten, terwijl Happel
aan de overkant weer wat anders
vertelde. Na de wedstrijd tegen
Schotland greep Happel rigou-
reus in, op de verkeerde plaats.

Nanninga had in '78 andere kop-
zorgen. Hij was amper hersteld
van zijn eerste hernia-operatie.
Zijn uitverkiezing was een ge-
schenk uit de hemel. „Kees Kist
en Ruud Geels wilden niet naar
Argentinië. Ze waren bang voor
het regime. Wij draaiden goed
metRoda. Dus kreeg ik de kans."
Al was hij het, eenmaal in Zuid-
Amerika, lang niet op alle pun-
ten eens met Happel. „Maar ik
heb er ter plekke nooit moeilijk
over gedaan. Happel had me no-
dig. Daar heb ik me voor ingezet,
honderd procent geconcen-
treerd."

Oranje heeft in 1978 lelijk de boot
gemist, vindt Jan Jongbloed.
„Wij hadden wereldkampioen
moeten worden. Dat lukte niet,
omdat het heilige vuur ontbrak.
Ik heb het in elk geval niet ge-
proefd. Ons hele toernooi was

Hij wisselde Jongbloed en Rijs-
bergen, maar vergat Krol. Ter-
wijl diebezig was aan een drama-
tisch slecht toernooi."

Italia '90, Nederland samen op de
boot met Engeland en lerland.
Nanninga lost een schot voor de
boeg. „Het wordt een zware dob-
ber. West-Duitsland heeft beter
geloot, hoewel de Joegoslaven
goede outsiders zijn. Ze scoren
moeilijk, maar spelen goed voet-
bal. De Belgen nebben met Ko-

Rea ook een lastige tegenstander
gekregen. Spanje en Uruguay,
natuurlijk, maar de Koreanen
kunnen de ontwikkeling in de
groep zwaar beïnvloeden." Als
emigrant - Nanninga woont in
Neeroeteren - ligt hem het Bel-
gisch voetbal na aan het hart. HÜ
is trainer van Kinrooi, een clubje
in de tweede provinciale, te ver-
gelijken met onze tweede en der-
de klasse. „We staan niet te best,
derde van onder. Weinig afwer-
kers, we kunnen niet scoren. Zes
wedstrijden met 1-0 verloren."
Als hij niet uitkijkt, krijgt hij bin-
nenkort ook een supervisor
naast zich. Vorig jaar debuteerde
Dick Nanninga als trainer bij
Opitter, zelfde afdeling als Kin-
rooi. Hij degradeerde prompt-
„lk had maar elf spelers, zó'n af-
gang was het niet."

Oranje of Kinrooi. „In beide ge-
vallen moeilijk te zeggen wat het
wordt." Wat dat betreft zitten ze
op 'een lijn, Nanninga en Jong-
bloed, 'oldtimers' al in 1978,
maar in prima staat. Volgens
Jongbloed moet Nederland zich
niet blind staren op hetEuropees
kampioenschap. „Michels werd
de hoogte in geschreven omdat
we het zo goed deden. Maar laten
we svp niet vergeten, dat we vo-
rig jaar in Duitsland veel geluk
hebben gehad. Alleen al die maz-
zelgoal van Kieft tegen lerland-
We mogen echt gewaarschuwd
zijn voor de Engelsen en leren."
De uitslag van de loting was niet
alleen 'vervelend', het was ook
'weinig spannend', constateert
Jan Jongbloed. „Die twee landen
kennen we al zolang. Dezelfde
systemen, er zijn geen geheimen
meer. Je zult toch je uiterste best
moeten doen." Libregts kan, ad-
viseert Jongbloed, beter maar
meteen het raadsel van de EgyP'
tische sfinx trachten te ontsluie-
ren.

„Egypte zou een keer tegen Ne'
derland hebben gespeeld, op de
Olympische Spelen. Dat klopt al
niet. Ik heb met Oranje ooit met
miniem verschil, 3-2, van Egyp^
gewonnen. Sindsdien zal dat
land niet stil hebben gezeten. Als
Engeland met 4-0 wint en wij mei
1-0, dan sta je qua doelsaldo op
fatale achterstand. De eerste
wedstrijd moet je overtuigend
naar je toe trekken. Hebben wU
in '74 ook gedaan, tegen UrU'
guay. Was toen ook een onbeken-
de ploeg. We wonnen met 2-0, er
zat meteen Schwung in." Al re ik"
te die net niet ver genoeg om de
hymne 'Nummer één worden
aan te heffen.

" Juli 1978. Zo werden Jan Jongbloed en Dick Nanninga op Kaalheide ingehaald, de 'old-
timers' van Oranjes laatste WK.

sport

Tom Nijssen: afknapper in Masters

Krajicek vaagt
tennistop weg

Van onze tennismedewerker
APELDOORN - Richard Krajicek heeft de Nederlandse Mas-
terstitel voor zich opgeëist. De Haagse 'reuzendoder' van Tsje-
chische komaf versloeg in drie dagen tijd de nummers twee,
drie en vier van de nationale tennisranglijst, onder wie Torn
Nijssen. In de finale tegen Paul Haarhuis leek Krajicek het
aanvankelijk niet te redden, maar zijn strijdlust was onuitput-
telijk, getuige de cijfers 4-6; 7-6 (7-1) en 6-4.

In de halve finale leek Nijssen naar
een snelle overwinning te gaan,
maar hij kwam er al snel achter dat
Krajiceks eerdere zege» op Michiel
Schapers geen eenmalige stunt was.
Na een halfuur was de Sittardenaar
twee punten van de eerste setzege
verwijderd. Vanaf dat moment ging
het snel achteruit met hem. Nijssen
haalde nog net de eerste set binnen
(6-4).
In de tweede set kwam Krajicek
met 3-0 voor, waarna Nijssen terug-
kwam tot 5-5. Nijssen kreeg een
break-punt of, zoals hij het zelf later
noemde, een setpunt. De Hagenaar

weerde het af en in het volgende
spel brak hij gemakkelijk door de
service van Nijssen heen en trok de
stand gelijk (5-7). De derde set was
voorKrajicek met 3-6. Daarmee was
de afknapper voor Nijssen com-
pleet.

Bij Nijssen schortte het in Apel-
doorn vooral aan felheid. „Jammer,
ik heb wat pech gehad. Krajicek
speelde in het tweede deel van de
wedstrijd veel sterker. Op beslissen-
de punten had hij het geluk op zijn
hand." Bij de dames lukte het Bren-
da Schultz niet de derde titel in drie
jaar te behalen. In de finale tegen
Manon Bollegraf leek zij de winst te
pakken, maar uiteindelijk maakte
Bollegraf haar hoge plaats op de we-
reldranglijst waar met 4-6; 6-4; 7-5.

Nationale Masters, vrouwen, halve finales:
Schultz-Bakkum 6-1 6-4; Bollegraf-Warrin-
ga 7-6 (7-2) 6-3; finale: Bollegraf-Schultz 4-6
6-4 7-5. Mannen, halve finales: Krajicek-
Nijssen 4-6 7-5 6-3; Haarhuis-Koevermans
6-0 6-1; finale: Krajicek-Haarhuis 4-6 7-6 (7-
-1) 6-4.

Biljarttitels voor
Knoors en Lemmens

ALKMAAR/ARENDONK - Ray-
mond Knoors en Roland Lem-
mens haalden twee belangrijke
biljarttitels naar Limburg. Ray-
mond Knoors werd in Arendonk
(België) Europees juniorenkam-
pioen libre. In Alkmaar tooide
Roland Lemmens zich met de
nationale titel eerste klasse ka-
der 47/2.

Zestien deelnemers telde het
Europees juniorenkampioen-
schap voor spelers tot en met 18
jaar. Raymond Knoors uit Berg
aan de Maas demonstreerde al
vaker op dat niveauzijn talenten.
Deze keer was demoeilijksgraad

beduidend hoger. Het veld was
streng geselecteerd en er werd
voor het eerst volgens k.0.-sys-
teem gespeeld.

Nadat Raymond Knoors zich
overtuigend een weg naar de fi-
nale had gebaand, onderstreepte
hij in de eindstrijd zijn klasse. Hij
maaktezijnpartij van 300 punten

in één beurt uit. Zijn Franse te-
genstander Stéphane Wathier
was zo onder de indruk van het
machstvertoon, dat hij bleef ste-
ken op een carambole. Het brons
was voor een andere Nederlan-
der, Roland Uytdewilligen, die
de Belg Johan Claessen in de
strijd om de derde en vierde
plaats versloeg met 300 om 7 in 3

beurten.

Roland Lemmens, uitkomend
voor BV Ulestraten, won in Alk-
maar de Limburgse tweestrijd
met Piet Gerrits. Beiden kwa-
men uit op tien matchpunten,
maar het algemeen moyenne van
Lemmens (36.02) was beduidend
beter dan dat van de Hoensbroe-
kenaar (28.54). Derde werd Gert
van Beek (8 punten) en vierde Ad
Berends (6 punten). In Hengelo
completeerde Peter Haenen de
Limburgse biljartsuccessen. De
speler van BC Vilt legde beslag
op de tweede plaats in het NK
kader 38/2 tweede klasse.

Derde GP-overwinning Mascha Hellenbrand

Winterpret begint
op plastic piste
Van onze verslaggever

WESTERHOVEN - Sneeuw of geen
sneeuw, skiënkun je in Nederland het
hele jaar door. Op een surrogaat piste,
bestaande uit borstels van circa vijf
centimeter hoog. Op de skibaan De
Kempervennen in Westerhoven hoef-
de men gisteren niet eens de ogen te
sluiten om zich even op een be-
sneeuwde alpenweide te wanen. Het
wintersportgevoel werd vooral ge-
wekt door het gekras van de lange lat-
ten op het polyester, dat klonk als dat
van ski's op een bevroren piste. Bo-
vendien was de mogelijk ontnuchte-
rende achtergrond versluierd met een
dikke laag hardnekkige mist.

Maar wie het parcours aan een nadereinspec-
tie onderwierp werd geconfronteerd met de
dwaze werkelijkheid: een wedstrijd op een
stukje oer-Hollands vals plat met een lengte
van amper tachtig meter. Geen traject dus
waar een doorgewinterde skiërvan onderste-
boven kan zijn. Toch vermaakte de top-tach-
tig van de 150.000-leden tellende Nederland-
se Skivereniging zich opperbest. „Hier be-
gint voor ons immers de wintersportpret,"
meende Harald de Man 11, een van de natio-
nale skitoppers, oprecht.

" Mascha Hellenbrand prepareert, met verfkwast, haar ski's. De Schaesbergse
boekte in Westerhoven haar derdeGP-zege. Foto: dries linssen

Gevoel
Topsport op plastic lijkt ook niet meteen *l
gedachte achter het GP-circuit. Het is m^Jeen promotionele activiteitvan de Skiverei^ging, maar de nationale top is allang blij if!_het gevoel weer even met sport bezig te zütt
„Al blijft het een beetje behelpen," zei 4|
Schaesbergse Mascha Hellenbrand. „Ski_
op borstelbanen is niet meer dan een tussejt
doortje. Het seizoen begint voor mij pas ecjl
eind december in de Oostenrijkse sneeuW- 1
Het competitieve element in het circuit v^tgoedde uiteraard veel. De nationale skit°lf
wentelde zich tweemaal agressief langs de■&%
stangen en uiteindelijk konden Serge Go^tsens en Mascha Hellenbrand tot winnaa 1?
worden uitgeroepen. Voor Mascha Hel^P
brand was het de derde GP-zege.

Uitslag na twee slalommanches, vrouwen: 1. MaSc!jl
Hellenbrand 22.07; 2. Marcella Boerma 22.09; 3. Ang^i
ne Lemmink 22.78. Stand na drie GP-wedstrijdei>: I
Mascha Hellenbrand 78 punten; 2. Heidi de Wit 54 Pl*,
ten; 3. Marcella Boerma 48 punten. Mannen: 1. S«r?'
Goossens 19.38;2. Harald de Man II 19.81; 3. RaymO":
Blondel 20.10. Stand: 1, Blondel 64 punten; 2. Go"<
sens 53 punten; 3. De Man II 45 punten.

Prestige
In Westerhoven was de derde slalom uit een
reeks van vier gestoken. De Skivereniging,
van origine een wintersportverzekeraar, wil
zich namelijk steedsvaker als sportbond pro-
fileren en daar hoort uiteraard ook een stukje
prestige bij in de vorm van een Grand Prix-
circuit. Ofschoon het evenement nog in een
experimentele fase verkeert, sprak mede-or-
ganisator Sigi Moser gisteren reeds van een
geslaagd gebeuren. „De banen zijn alleen wat
kort. In nauwelijks tien seconden ben je al
beneden. Een wedstrijd in de sneeuw duurt
doorgaans zes tot zeven keer langer." Toch

denkt Moser dat het circuit, dat volgend ja*
mogelijk ook Sehaesberg aandoet, levensv*
baar is.

De Oostenrijker Robert Zoller, de nietig
protégé van bondscoach Peter Prodinger A
belast met de opleiding van hele jonge skttj
lentjes, ziet in het circuit een stimulans vo*
ambitieuze skifanaten, die niet zijn uitverk*
ren voor de zogenaamde Papendal-selecff
„Het is een gelegenheid voor de tweede gal
nituur om zich eens te meten met de top. B"
vendien is het voor de eliteeen leukeaanlo"!
naar de sneeuwwedstrijden."

„Je mag het circuit echter niet verwarren n^
topsport," waarschuwt de bronzen WK-P 1'
daillewinnaar van 1985. „Daarvoor heeft h*
skiën in Nederland nog te weinig nivea*
Maar we komen elk jaar een stapje dichte
bij."
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