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UFO’s blijken
laserstralen

ÖRUSSEL - Geen UFO's maarde stralen van een lasershow ineen plaatselijke discotheek. Dat
'swat onlangs in Hasselt is waar-genomen, zo blijkt uit een door

politie verricht onderzoek.

jJe politie verklaarde dat twee
f-16 straaljagers patrouilleerden
'l de omgeving terwijl de politie
Verslagen natrok. Een woord-
Voerder van de luchtmacht kon
Wet zeggen of de straaljagers
speciaal opstegen om de meldin-gen te controleren.

De eigenaar van de discotheek
Kwam op het buitengewone idee
olri met behulp van een laser
Veelkleurige lichtstralen in de
fucht te projecteren. De show is
"imiddels verboden.

het weer

!^TER REGEN~en depressie trekt via de Golf
Biskaje in de richting van

Een vrijrachtige zuidelijke wind blijf
P°te hoeveelheden zachte"ent aanvoeren. Er is vrij

ccl bewolking en later op deaS valt er enige tijdregen. De«Uddagtemperatuur loopt op
vot !2 graden,oor actuele informatie be-

effende net weer jn Limburg
*u«t u bellen 06-91122346
,V^NDAAG:h?n°P: 08.44 onder: 16.29

23.35 onder: 12.05

!°n °P: 08.45 onder: 16.30"«aanop: 23.35 onder: 12.16

Alders bepleit
tachograaf in

personenauto's

DEN HAAG - Minister Alders
van Milieu wil dat personenau-
to's worden uitgerust met een ta-
chograaf. Daarmee kan niet al-
leen de snelheid beter worden
gecontroleerd, maar ook het aan-
tal verreden kilometers. „We
kunnen dan zeggen: u mag een
bepaald aantal kilometers rijden
en alles wat daarboven komt,
kost u geld", aldus de bewinds-
man gisteren voor de VARA-tv.

De bewindsman noemt het ver-
plicht stellen van een tachograaf
in personenauto's een reële mo-

gelijkheid om de groei van het
aantal kilometers dat in ons land
wordt verreden, af te remmen.
Alders wil op korte termijn met
andere betrokkenen over dit idee
praten. De milieuministernoem-

de als andere maatregelen om
het autoverkeer af te remmen het
aanleggen van minder parkeer-
plaatsen en minder 'industrieën
in weilanden.

Minister Alders vroeg zich af of
dé olieprijzen wel zo vrij moeten
worden gelaten als nu gebeurt.
De accijnsverhogingen op benzi-
ne worden door het goedkoper
worden van olie nu teniet ge-
daan. Daardoor is het autorijden
in vergelijking met het openbaar
vervoer het afgelopen jaar goed-
koper geworden.

Radicaal
De CDU, die tot voor kort nog netjes
gehoorzaamde aan de communisti-
sche SED, sprak zich op een buiten-
gewoon congres daarentegen uit
voor Duitse eenheid na een over-
gangsfase met een confederatie van
de twee Duitslanden, op basis van
zelfbeschikkingsrecht. Een hereni-
ging op basis van de grenzen van
Duitsland in 1937 is onaanvaard-
baar. De partij nam op het congres
een radicaal programma aan waarin
elke verwijzing naar het socialisme
ontbreekt.

Voor Demokratischer Aufbruch
was het haar oprichtingsvergade-
ring als politieke partij. De debatten
verliepen soms stormachtig. Het re-
sultaat was dat het congres zaterdag
dag in afwijking van het ontwerp-
programma, dat nog voorzag in sa-
menwerking tussen de twee Duits-
landen 'uitlopend in een confedera-
tie', stemde voor een programma
dat voorziet in hereniging van de
twee Duitslanden, na een over-
gangsfase als confederatie 'binnen
een federale staat.

In Sassnitz op het eiland Rügen
hebben militairen gisteren gede-
monstreerd tegen de langzame her-
vormingen binnen het DDR-leger.
In een open briefaan de regering en
de marineleiding drongen de actie-
voerders - leden van de marine en
de grenstroepen - erop aan dat de
militairen een eed kunnen afleggen
aan de grondwet in plaats van aan
de communistische partij.

Veel doden door storm
DEN HAAG - Een zware storm
die afgelopen weekeinde huis
hield aan Europa's westkust,
heeft aan minstens 14 mensen
het leven gekost. De meeste do-
den (zeven) vielen in Groot-Brit-
tannië, waar de zwaarste storm
in vijftig jaar tegen de kusten
beukte. Ook in Spanje, Portugal
en Frankrijk kwamen mensen
om het leven. Winden met snel-
heden van meer dan 150km per
uur joegen zeewater "de kades
van vele kustplaatsen in Enge-
land, Wales en Schotland op. Tal
van gebiedenkwamen onder wa-
ter. In de monding van de rivier

de Clyde in Schotland sloeg een
boot om met zes opvarenden.

Gevreesd wordt dat zij allen zijn
omgekomen.

In Frankrijk verdronk een came-
raman die in Bretagne opnamen
maakte van de uiteenspattende
golven. In de buurt van Parijs be-
gaf een clubhuis van een sport-
vereniging het. Het neerkomen-
de dak verpletterde een van de
bezoekers. In Noord-Frakrijk
verdronk een man die zijn in zee
terechtgekomen hond probeerde
te redden.

" Een niet alledaags tafereel. Door de hevige storm en re-
genval dreefeen schip af tot vlakbij een pub inPlymouth in
het westen van Engeland.

'Pleidooi voor
minder troepen
VS in Europa'

■
WASHINGTON - Als de Sovjetunie
doorgaat met het verminderen van
haar troepen, dan moeten de VS
hun strijdkrachten in Europa met
de helft verkleinen. Functionaris-
sen van hetAmerikaanse ministerie
van Defensie, het Pentagon, beve-

len dit aan, zo schreef de Washing-
ton Post gisteren.

De Washington Post citeert bron-
nen die melden dat defensie-plan-
ners hebben geconcludeerd dat de
Sovjetunie tijdens een oorlog niet
langer kan rekenen op een samen-
werking tussen haar troepen en die
van de Oosteuropese bondgenoten.
Vermindering van de het personeel
van de Amerikaanse land- en lucht-
macht in Europa van 305.000 naar
150.000 man, vertegenwoordigt een
'politiek minimum' voor de VS, al-
dus de fuctionarissen.

Kerstkaartenactie
voor Van der Valk

Van onze verslaggever

ROERMOND - Bezorgde leken binnen het bisdom Roermond gaan
een 'Kerstkaarten-aktie' op touw 2etten om de scheidende kanunnik
Wim van der Valk bij zijn afscheid een hart onder de riem te steken.
Er zal deze week meer over deze aktie worden bekend gemaakt. De
initiatiefnemers willen hun naam nog niet prijsgeven. Met het verstu-
ren van de kaarten kan iedereen zijn bezorgdheid kenbaar maken
over de ontwikkelingen binnen het bisdom Roermond. De wijze
waarop de kanunnik na zijn openhartige rede in het MECC in Maas-
tricht aan de dijk wordt gezet zien de actievoerders als beangstigend
symptoom van die ontwikkeling.
Het comité stelt momenteel de tekst van de kaart samen en het plan
de
campagne om de kaarten te verspreiden. Woensdag treedt het comité
in de openbaarheid.

Communisten tegen, CDU en oppositiebeweging voor

Hereniging verdeelt DDR
OOST-BERLIJN De
kwestie van de hereniging
met West-Duitsland zorgt
voor grote verdeeldheid in
de DDR. Dat bleek zeer dui-
delijk afgelopen weekeinde
tijdens de congressen van
drie politieke partijen. De
communistische SED voelt
niets voor hereniging. De
christen-democratische
CDU en - zeer verrassend -
de oppositiebeweging De-
mokratischer Ausbruch
(DA) daarentegen zijn voor-
standers van één - Duitse
staat
De drie partijen hielden het afgelo-
pen weekeinde een congres. Gregor
Gysi, sinds een week voorzatter van
de Socialistische Eenheidpartij van
Duitsland-Partij van het Democra-
tisch Socialisme zoals de commu-
nisten hun partij hebben omge-
doopt, waarschuwde daarbij bonds-
kanselier Helmut Kohl, die deze
week een bezoek brengt aan de
DDR, waar op 6 mei vrije verkiezin-
gen worden gehouden. „Eén Duits-
land zou een overwinning beteke-
nen voor rechts, en links naar de
marges van de samenleving ver-
dringen", aldus Gysi.

Gysi presenteerde in Oost-Berlijn
een nieuwe SED, met nieuwe
ideeën over het politieke bestel,
economie, buitenlandse politiek en
defensie. Scherpe kritiek had hij op
het bewind van oud-president en
partijleider Erich Honecker, die za-
terdag in een schriftelijke verkla-
ring erkende fouten te hebben ge-
maakt maar weigerde van wanbe-
leid te spreken.

Motie van wantrouwen tegen
hoofdredactie De Limburger

Van onze verslaggever-

MAASTRICHT - De hoofdredac-
teuren Frans Wijnands en Nico
Bergkamp verschijnen vandaag
niet op hun post bij dagblad De

Limburger. Volgens directeur
Goossens omdat „de heer Wijnands
al vakantie had gepland en de heer
Bergkamp heeft besloten om ook
een paar dagen verlofte nemen." De
afwezigheid van het hoofdredactio-

neel duo komt na een bewogen
weekend.

Zaterdag nam een meerderheid van
de redactie, tijdens een plenaire ver-
gadering, een motie van wantrou-
wen aan tegen de twee hoofdredac-
teuren. De meeste redacteuren heb-
ben geen vertrouwen meer in in het
beleid van Wijnands en Bergkamp
waardoor de sfeer ter redactie ern-
stig is vertroebeld. Beide hoofdre-
dacteuren zouden te kort schieten
op het menselijke en leidinggeven-
de vlak.
De motie werd met- 44 tegen 36
stemmen aangenomen. Voor de red-
actieraad was dat reden om en bloc
af te treden. De raad was van oor-
deel dat de hoofdredactie nog min-
stens één kans moest krijgen om de
gerezen personele problemen op te
lossen. De meerderheid van de ver-
gadering, waarop 80 van de in totaal
90 redacteuren aanwezigwaren, wil-
de de hoofdredactie die kans echter
niet meer geven. Zij brachten daar-
om de motie van wantrouwen in
stemming. In de aanvaarde motie
wordt een beroep gedaan op de di-
rectie om passende maatregelen te
nemen. De directie beraadt zich
daar momenteel over.

Betogingen
in Roemenië

BOEDAPEST - In Arad en Timi-
soari in Roemenië hebben zaterdag
duizenden mensen gedemonstreerd
tegen president en partijleider
Ceausescu, zo berichtten gisteren
de Oostenrijkse en de Hongaarse te-
levisie. Het zouden de eerste beto-
gingen tegen Ceausescu zijn sinds
november 1987 toen in Brasov zon
20.000 mensen de straat opgingen
vanwege de voedselschaarste.

De overwegend jonge betogers rie-
pen, bij een temperatuur van min
twintig graden, leuzen tegen Ceau-
sescu en verbrandden portretten en
boekenvan de 'Conducator'. Er bra-
ken gevechten uit met de veilig-
heidstroepen die urenlang duurden.
Nogal wat demonstranten werden
tot bloedens toe geslagen. Een on-
bekend aantal mensen zou zijn gear-
resteerd.
Arad en Timisoara, vtekbij de gresn
met Hongarije, zijn kennelijk afge-
grendeld door veiligheidstroepen.
Volgens een Tsjechoslowaakse oog-
getuige waren de straten van Timi-
soara zaterdag afgezet met pantser-
wagens en had hij schoten gehoord.

" Zie verder pag. 5

Dit jaar was
Warmste van
deze eeuw

* U)ord er niet warm van...'

(ADVERTENTIE)

VOOR MENSEN MET
STUDIEKOSTEN EINDIGT DIT

JAAR OP 22 DECEMBER.
Tussen kerst en nieuwjaar zijn de Steunpunten Studiefinan-

ciering gesloten. Dat is vooral belangrijk als u een Tegemoetkoming
Studiekosten tot en met 17 jaar wilt aanvragen. De uiterste
inzenddarumvan het Aanmeldingsformulier-A 1989/1990 is namelijk
31 december 1989.

Met eventuele vragen en/of problemen kunt u dus tot en met
22 december bellen of langskomen bij één van de Steunpunten.

Wij wensen u prettige feestdagen.
MINISTERIE VAN ONDERWI|S EN WETENSCHAPPEN

1
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INFORMATISERINGSBANK
(ADVERTENTIE)

f^Oe mooiste juwelen kado!^
Wij verbouwen niet, ruimen ook niet op, maar u
krijgt het kado!
U leest het goed!
BRILJANTEN, PARELS, HORLOGES, GOUDEN
COLLIERS, ARMBANDEN en RINGEN van
bekende merken.

U mag bij ons voor de helft van uw
bestede bedrag (van ’ 50,- tot 50.000,-)
GRATIS de mooiste juwelen uitzoeken.

Bijvoorbeeld:
Als u voor ’ 700,- koopt dan mag u voor ’ 350,- GRATIS
uitzoeken uit onze totale kollektie"

DIAMANTAIR JUWELIER HORLOGER

Brunssum "Jjj^ JUW©llor Maastricht
Promenade 65 AQO/Mr'Oi Grote Staat 21

(gratis parkeren) ?^
* Uitgezonderd bijzondere werkopdrachten, reparaties,

to tegoedbonnen, Constant, Schoeffel, Pontiac en Lorus. j\
Of de helft van het cadeau contant.

(ADVERTENTIE)
Wmm9mmmmmmmmWmmmmmm

Elke dag

enu staat
weermidden
in dewereld.

pj"k""""tekrant! ,
■ Naam.
■ Adres-
| Postcode:
■ Plaats:

lelefoon(iv.m.
■

ontrole bezorging)

3iro/banWnr.: """"" |

to de twee weken gratis w.l .k_ een kwartaal- - 73 80 |
abonnement

D een maand- f 24,60 |
abonnement e

stuur mij

□ een machtiging t.b.v ca

° Somatische betaling J |

I D een acceptgiro-kaart
I Deze bon in een open enveloppe ,
igonder postzegel) zenden aan.
.Limburgs Dagblad
1 antwoordnummer 4b,

I 6400 VB Heerlen

GRATIS 06-0223911

jjiuilji'ij.'f'-t^M
LIMBURGS DAGBLAD

MAAKT UW
DAG KOMPLEET.

" Zie verder pag. 5

(ADVERTENTIE)

-,VHS- TJ
■ VIDEORECORDER §k■ " VHS-frontloader " vooraf programmeer- -_s_l

f ■ baar " mcl. draadloze afstandsbed "nu _*V?XI

/Nubij f
Expert Keulen f

Markt Simpelveld, M
lel. 045-443344

Volledige eigen lechn. dieml m
Geen voorrijkoslen!!! ■



Laatste uitvoering
in toneeltoernooi

ELSLOO - De laatste uitvoering
in het toneeltoernooi der Lage
Landen in Elsloo heeft plaats op
zaterdag 6 januari 1990. Tejater
'80 uit Aalst (B) brengt dan De
Fysici van Friedrich Dürren-
matt. Zaterdag 13 januari heeft
de prijsuitreiking plaats.
In De Fysici behandelt de auteur
op tragi-komische wijze het be-
klemmende gegeven van een nu-
cleairvernietigingswapen, dat in
verkeerde handen dreigt te ra-
ken. De drie hoofdfiguren zien
zich genoodzaakt krankzinnig-
heid te simuleren en dus levens-
lang in een inrichting opgesloten
te blijven, of de kans te lopen dat
de wereld in een ramp wordt ge-
stort. Hoewel De Fysici al in 1962
werd geschreven, is het onder-
werp van deze 'komedie' nog al-
tijd actueel.

Toneelgroep Gent weet
aandacht vast te houden

ELSLOO - Toneelschrijver Ar-
thur Miller heeft zijn stuk 'Van
de brug af gezien' zo geconce-
pieerd dat de drijfveren van zijn
hoofdpersoon - die hem noodlot-
tig worden - een raadsel blijven.
Koestert Eddie incestueuze ge-
voelens voor zijn pleegdochter of
is hij alleen maar overbezorgd
voor haar toekomst? Toont hij
homosexuele neigingen als hij
de jonge minnaar van het meisje
kust, of geeft hij hem daarmee
een afstraffing omdat hij hem ho-
mosexualiteit toeschrijft? Er
spelen vele dubbelmotieven, ze
vormen samen het noodlot, dat
hem naar de ondergang drijft.
Ook pleegmoeder Bea roept
raadsels op. Heeft ze uitsluitend
het welzijn van Gina op het oog,
of speelt er eigenbelang (de lief-
devan haar man) mee? Hetzelfde
geldt voor Ródolph. Als hij huwt
kan hij een Amerikaans paspoort
krijgen. Of voelt hij werkelijk
voor het meisje?
Het is een drama dat speelt tus-
sen Siciliaanse emigranten in
Brooklyn. Twee Italianen zijn
clandestien naar Amerika geko-
men en opgenomen door een een
neef in die plaats. Als de jongste
emigrant verliefd wordt op het
pleegkind van de gastheer ont-
staat de tragedie. Omdat hij het
huwelijk niet kan verhinderen,

geeft de gastheer zijn neven, die
hij een halfjaar heeft geherbergd
en gevoed, bij de politie aan. In
de ruzie die daarvan het gevolg
is, trekt de gastheer een mes, dat
hem door de oudste emigrant af-
handig wordt gemaakt en waar-
mee hij wordt gedood.
Dit boeiende, psychologisch niet
te ontwarren, stuk werd in het
Elsloose toneeltoernooi op de
planken gezet door de 'Aloude
Overste ende Souvereine Prince-
lycke Camere van de Rhethoryc-
ke Jhesus met der Balsemblom-
me' (1492) uit Gent (B). Zelf zegt
Miller van dit stuk dat hij het niet
in de eerste plaats heeft geschre-
ven om het publiek tot lachen of
huilen te brengen, maar om een
bijzondere verbazing te wekken
over de manier waarop - en de
redenen waarom een man zijn le-
ven in gevaar brengt en uiteinde-
lijk zelfs verliest.
In die geest wikkelde het
schouwspelzich exact af. Als een
patroon, waaraan stelselmatig
wordt gebreid. Het begon onge-
dwongen, met een natuurlijk
stuk huiskamer-leven. De aan-
dacht van de toeschouwer werd
op sleeptouw genomen en niet
meer losgelaten. Er werd behoor-
lijk sterk samenspel geleverd en
met overtuiging geacteerd. De
persoon van gastheer Eddie

(Guido Lauwagie) kreeg indrin-
gend gestalte. Ook de rol van
pleegmoeder Bea (Ingrid van
Lancker) werd talentvol ge-
bracht, tot het einde toe met af-
gewogenkracht. Het meisje Gina
(Ingrid van Lancker) mocht er
zijn, hoewel er door zacht spre-
ken zo nu en dan tekstgedeelten
verloren gingen. Het optreden
van de advocaat Alfieri (Jean-
Paul Rooms, tevens produktie-
leider) was prima, maar ook bij
hem moesten wij de oren bij tus-
senpozen op steeltjes zetten.
De jonge minnaar Rodolph (Jan
Ackx) speelde vlot, zijn neef
Marco (Patrick Pevenage) ver-
vulde zijn rol eveneens in de
geest van Millers script. De klei-
nere rollen van illegalen waren
minder sterk. Had het dokwer-
kersmilieu-niet wat bonkiger ge-
kund? dachten wij zo.

Tekstbewerking en regie waren
van Boudewijn van der Plaetse.
Decor, costumering, belichting
werden door deze groep goed
verzorgd. Aan hun optreden in
het 37e Lage Landen-toernooi
werd een speciaal programma
gewijd, met uitgebreide informa-
tie over het werk van de auteui
en diens persoon.

mya maas

Elzasser erwtensoep
Benodigdheden voor 4-6 personen:
500 g spliterwten, 2 1/2 1 water of
bouillon, half bosje peterselie, half
bosje selderij, 1 ui, 1 kruidnagel, 1
prei, 2 laurierblaadjes, 1 flinke teen
knoflook, enkele wortels, 2
sneetjes wittebrood, 150 g gerookt
spek.
Breng de spliterwten met water of

bouillon, de schoongemaakte krui-
den, de gepelde ui met kruidnagel,
de in ringen gesneden prei, de hele
teen knoflook en de schoonge-
maakte en in stukken gesneden
wortel zachtjes aan de kook.
Breng op smaak met zout <5_ peper.
Draai de hittebron laag en laat de
soep ± VA uur zachtjes koken.
Verwijder laurier en ui met kruid-
nagel en pureer de soep.

Bak blokjes pek uit.
Snijd de korstjes van het witte-
brood en verdeel de■ sneetjes in
dobbelsteentjes.
Bak de blokjes met weinig boter
krokant en bruin.
Schenk de soep in kommen of bor-
den en verdeel daarover de gebak-
ken broodblokjes (croutons) en uit-
gebakken spekblokjes.

hub meijer

kunst/videospoor

Galaconcert Phil biedt
interessante aspecten

MAASTRICHT - Het galacon-
cert, dat de Philharmonie van
Bocholtz zaterdagavond in het
MECC te Maastricht gafbij gele-
genheidvan de afsluiting van het
vijftigjarige jubileum van de
Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen, had enkele - niet
van te voren voorspelbare- inte-
ressante aspecten te bieden. Dat
had alles te maken met de plaats
waar dit concert gegeven werd -het groot auditorium van het
Maastrichts expositie en con-
grescentrum - alsook met het
feit, dat niet Heinz Friesen, maar
zijn assistent Pieter Janssen het
concert leidde.

Wat de omstandigheden van dit
concert betreft het volgende: het
MECC is een hypermodern ge-
bouw met alle wensbare fascili-
teiten - devele genodigdenen af-
gevaardigden van de Limburgse
blaasorkesten konden er gemak-
kelijk hun plaatsje in vinden -
maar het is als concertzaal vol-
strekt onbruikbaar. De akoesti-
sche omstandigheden in de zaal
zijn zo kurk en kurkdroog, dat
zelfs de orkestklank van een har-
monie als de Phil van Bocholtz,
die toch werkelijk imposante for-
tissimo's kan realiseren, hele-
maal verloren ging in de ruimte.
Het lijkt mij afschuwelijk (haast
ondoenlijk) om in die ruimte te
musiceren, om een orkestklank
te ontplooien en de balans goed
te houden. Ik vraag mij dan ook
in alleernst af hoe de Limburgse
Bond heeft kunnen toestaan, dat
in het MECC komend seizoen
een bondsconcours wordt afge-
handeld. Zonder de noodzakelij-
ke akoestische aanpassingen -
een of andere kooiconstructie op
het podium lijkt mij in ieder ge-
val noodzakelijk - zal dat con-
cours uitlopen op een regelrech-
te ramp.

Voor Pieter Janssen betekende
het concert ongetwijfeld een
doorbraak. Op het laatste mo-
ment ingevallen voor Heinz Frie-
sen, die verplichtingen had met
het Concerto Rotterdam (een
dubbelboeking), kreeg de musi-
cus uit Maastricht, die al enkele
jaren bij de Phil werkzaam is als
'inzeper', de kans te laten zien
dat hij ook het grote werk aan-
.kan. Want het tot een goed einde
brengen van Also sprach Zara-
thustra van Richard Strauss is
nog altijd iets anders dan het
succesvol leiden van een concert
met het doorsnee concoursreper-
toire. Zeker als dat met de flair
en bezieling - en vooral ook de
zekerheid en overtuiging - ge-
beurt, zoals Pieter Janssen afge-
lopen zaterdag etaleerde. Zelfs
de omstandigheden konden hem
niet afhouden van een zeer ge-

slaagde uitvoering, waarbij het
sensationele niveau van het
WMC benaderd werd. Een com-
pliment daarvoor verdient overi-
gens ook de Philharmonie zelf.

Wat Pieter Jansen betreft dringt
zich een vergelijking op - zij het
op ander niveau - met Leonard
Bernstein, die ook bekend stond
als een talentvol dirigent, maar

pas algemene erkenning kreeg
toen hij bij de New Vork Philhar-
monie voor de grote Bruno Wal-
ter moest invallen.

jos frusch

"Dirigent Pieter Janssen

MAANDAG
CATPEOPLE(I9B2-VS)

22.25 - 00.30 uur - 125 min - Veronique
Na vele jaren ontmoet Irena Galliër haar
broer Paul van wie ze na de geheimzin-
nige dubbele zelfmoord van haar
ouders gescheiden is geweest. Paul
voelt zich erg tot zijn zus aangetrokken.
Dat hangt samen met het feit dat ze bei-
den tot de familie van de katachtigen
horen. Irena weet dit echter nog niet.

RACHEL RIVER (1987 - VS)
23.00 - 00.25 uur 85 min - Duitsland 1

De jonge gescheiden moeder Mary Gra-
ving is goed gesetteld als radiojourna-
list. Zij moet echter constant vechten te-
gen een groeiend gevoel van vereenza-
ming. Op een dag merkt ze toch, dat de
mensen er ook voor elkaar zijn.

DINSDAG
MIDNIGHT EXPRESS (1978 - VS)

22.25 - 00.25 uur - 120 min - Veronique
Billy Hayes een student, wordt in Turkije
gearresteerd voor het smokkelen van
een kleine hoeveelheid hash. Hij krijgt
vier jaar gevangenisstraf in een uitzicht-
loze, grillige Turkse gevangenis.

WOENSDAG
Z/w: THE KENNEL MURDER CASE (1933
-VS)
16.00- 17.20 uur - 80 min - Nederland 2

Detective Philo Vance lost op zijn eigen
minzame wijze een ingewikkelde
moordzaak op Hij bewijst daarmee dat
een schijnbare zelfmoord eigenlijk
moord was.

ON THE YARD (1981 - VS)
20.22 - 22.00 uur - 98 min - Veronique

Chilly is een 'topgevangene', die in de
gevangenis allerlei privileges geniet. Hij
handelt in gunsten, wetenschappen en
drugs. De nieuwe directeur wil de in-
vloed van Chilly echter aan banden leg-
gen.

DONDERDAG
THE ADVENTURES (1970 - VS)

20.55 - 23.30 uur - 155 min - BRT 2
Dax is nog geen tien jaarwanneer in zijn
land een revolutie uitbreekt. Samen met
zijn vader helpt hij zelfs mee het regime
omver te werpen.

THE TOWN THAT DREADED SUNDOWN
(1977-VS)
22.25 - 23.55 uur - 90 min - Veronique

Dit waargebeurde verhaal speelt zich af
in 1946. De blijdschap over het einde
van de oorlog en de bloeiende econo-
mie wordt ruw verstoord in het Texaan-
se dorpje Texarkana. Vijf inwoners wor-
den vermoord door een gemaskerde
man.

VRIJDAG
REAL GENIUS (1985-VS)
20.25- 22.00 uur - 95 min - Veronique

Een groepje geniale leerlingen kan heel
wat aanrichten. Naast hun laboratorium-
project hebben ze ook nog de tijd om
studentenkamers in een ijsbaan te ver-
anderen en een strandfeest te geven in
het auditorium.

SPECIAL OLYMPICS (1978 - VS)
23.27-01.10 uur-103 mm-Nederland 1

ZONDAG
THE LOST LETTER (1987 - FR)

20.30 - 22.00 uur - 90 min - Veronique
Een restaurateur van oude schilderijen,
die als een kluizenaar leeft, ontvangt op
een dag een brief van een achtjarig
meisje. De brief wordt per ongeluk op
het verkeerde adres bezorgd. Toch
maakt hij de brief open en kan de cor-
respondentie met de jonge Isabelle be-
ginnen.

RAGTIME (1981 -VS)
20.40 - 23.15 uur - 155 min - BRT 1

Een historische evocatie over het Ame-
rika uit 1906

MAANDAG
IT NEARLY WASN'T CHRISTMAS (1998 -VS)
15.25- 17.00 uur - 95 min - Veronique

Santé Claus wordt een beetje moe van
de mensen die in een wereld leven,
waarin het echte kerstgevoel verdwe-
nen is.

THE NEVERENDING STORY (1984 -VSDUITSLAND)
15.40- 17.10 uur - 90 min - Nederland 2

Bastiaan, een verlegen schooljongetje
heeft pas zijn moeder verloren en wordt
op school geplaagd en getreiterd. Om al
die narigheid te vergeten vindt hij troost
bij zijn boeken en ontvlucht de realiteit...

MASTER OF BALLANTRAE (1953 - VS)
21.15 - 23.45 uur - 150 min - BRT 2

James Durie en zijn broer Henry zijn al
sinds hun vroege jeugd in hevige con-
currentie met elkaar. De aankomst van
prins Charles in Schotland, zal hun le-
ven ingrijpend veranderen

IT CAME UPON THE MIDNIGHT CLEAR
(1984-VS)
22.25 - 24.00 uur - 95 min - Veronique

Mickey, een vroegere politieman is op
wonderbaarlijke wijze in een engel ver-
anderd. Hij gaat naar New Vork om in
kersttijd de stad wat op te vrolijken.

THE AFRICAN QUEEN (1951 - GB)
23.15-00.55 uur - 100 min - DuitsW

De Engelse missionaris Rosé ef-
drinkebroer Charlie zien zich ged*
gen om op de oude barkas Aft
Queen, een avontuurlijke tocht te
ken om aan de vijand te ontsnapps

ZATERDAG
THE LONELY GUY (1984 - VS)
20.20 - 22.00 uur - 100 min - Veronique

Larry Hubbard zet zijn vriendin de deur
uit. De vriend van Larry helpt hem bij hel
opbouwen van een nieuw sociaal leven.

JAWS (1983 - VS)
23.00 - 00.35 uur - 95 min - Duitsland 1

De organisatoren ontdekken vlak voor
de opening van een nieuw amuse-
mentspark in zee, dat een witte haai
door de afzetting is gedrongen. Als hel
dier gevangen is is het gevaar nog niet
geweken, want de moederhaai zoekt
haar jong...

LOCAL HERO (1982 - GB)

23.25 - 01.15 uur 110 min - Duitsland 2
Amerikaanse managers die moeten on-
derhandelen over een nieuwe olieloca-
tie aan de Schotse kust, ondergaan
daar onder invloed van de natuur en de
bewoners een geestelijke verandering.

videospoor]
Maandag 18 december tot en met
dinsdag 26 december

Z/w: alleen in zwart/wit

DINSDAG
THE NEW ADVENTURES OF HEIDI (1<
-VS)
16.24- 17.58 uur - 94 min - Nederlarï

Kerstfilm naar het bekende verhaal 'f
di. Met Katy Kurtzman, Burl Ives, Dl
Marshall en Sherrie Wils.

SWISS FAMILY ROBINSON (1960 -V
19.12- 21.22 uur - 70 min - Nederlarï

De Robinson's zijn met de boot op'
naar Nieuw Guinea, hun schip strë
echter voor de kust van een onbewC
eiland.

MAN IN THE IRON MASK (1977 - VS)

20.00 - 21.40 uur - 100 min - BRT 2
De zwakke koning Louis de zestig
regeert over Frankrijk. Er zijn mef<
die een werkelijke koning op de f*
wensen. Dat kan want Louis heefl1
tweelingbroer, die vanf zijn geboorte
wetend is gehouden dat hij van kon1
lijke bloede is.

THE LAST FLING (1986 - VS)
21.40 - 23.15 uur -95 min - Nederla"

Phil Reed had tot nu toe de ene vrie'
na de andere. Hij is dat moe en gaa
zoek naar de ware Jacoba. Als hij d'
haar gevonden te hebben wordt hij
het slachtoffer van het kat- en muiss
letje.

Oplossing van zaterdag
VLOTTER-BAGATE
L-0 E-E E -
I-GELEGENHEI.D-
E A-E-U E -GASSTEL-LATER-
E Y-M 0
REGEN-ACHTERBA- - I A-E 0 -LANDMETER-BRAA
U o E-R
I-LEEUW-NAAMVA
A-E A-B-N---
A-VER.STAAN DER-
R-F.E - A A -
DUNBIER-INKGME

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. vallei; 4. insektendodend
middel (afk.); 7. met veel verkeer; 8. oog-
merk; 10. bedorven; 12. spoedig; 13. stag-
natie; 16. naschrift (afk. Latijn); 17. jaartel-
ling (Latijn); 18. persoonlijk vnw.; 19.
krachtige wind; 20. winters voertuig; 22.
plaats in Gelderland; 23. boksterm (afk.);
25. belastingpachter in vroegere jaren; 28.
familielid; 29. vlaktemaat; 30. voorwerp tot
verlichting; 32. stekelhuidig dier; 33. hou-
ten drinkkom; 34. Ned. staatsbedrijf (afk.).

Verticaal: 1. suikerballetjes met vruc* 1,
smaak; 2. motorvoertuig; 3. maangest^
(afk); 4. de dato (afk.); 5. uitgestorven «Jgel; 6. retour; 7. soort snoepgoed;
schuifbak; 11. wilddief; 14. gewas; ' ,plaats in Groningen; 20. ringvormig kor*
eiland; 21. verdicht verhaal; 23. w, ,
schildpad; 24. stad in Rusjand; j(
schaapkameel; 27. appelsoort; 31. perf
curatie (afk); 32. schaakafkorting.

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagbladb.v.
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt ,
K.J. Verwer |
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum 045-256 JGeleen 04490-46*'
Heerlen-Centrum 045-7177
Kerkrade 045-452932 4555*
Maastricht 043-25**,
Schaesberg 045-31 Ijjj
Roermond 04750-1 W
Sittard 04490-15°! i
Valkenburg 04406-1^
Fax: _>
redactie 045-739<Jadvertenties 045-739^
Telex: ,
redactie &K
overige afdelingen 56"
Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldoe" a
per kwartaal ’per maand ’ 2*'

Limburgs dagblad i
Maandag 18 december 1989 "2

de bezeten bezitter panda en de magimixer



Minister: binnen 200-mijlszone opbrengen

Plan om vervuilende
schepen aan te pakken

Van onze Haagse redactie
EN HAAG - Minister Maij-Weg-

een 93n Verkeer en Waterstaat wil
Pen j^"miJlszone in zee om sche-n die het water vervuilen, te kun-

nen aanpakken. Op dit moment zijn
er te weinig mogelijkheden om ver-
vuilers werkelijk hard te treffen.
Voor de AVRO-radio kondigde de
minister aan in Europees verband te
pleiten voor het instellen van de zo-
genoemde 'economische 200-mijls-
zone'. Het komt erop neer dat de ter-
ritoriale wateren worden uitge-
breid. Zo wil zij het Rijnactieplan en
het Noordzee-actieplan, dat voorziet
in maatregelen om de vervuiling
van de Noordzee in 1995 te halveren,
beter op elkaar laten aansluiten.
„Schepen die nu olie lozen, zijn juri-
disch moeilijk aan te pakken. De
vervolging is marginaal", verklaar-
de de bewindsvrouw.

Maij-Weggen zei dat instelling van
de economische kuststrook het mo-
gelijk maakt schepen die het water
vervuilen op te brengen en aan de
ketting te leggen. Als dat gebeurt,
laten reders en kapiteins het wel uit
hun hoofd de ruimen onderweg te
spoelen, is de redenering. De minis-
ter gaf aan met deze denkbeelden
niet alleen te staan. Met nadruk ver-
klaarde zij 'een aantal medestan-
ders' te hebben binnen de EG.

De milieuorganisatie Greenpeace
acht de kans dat de Noordzee over
vijfjaar half zo vuil is als nu, zeer ge-
ring. Uit een onderzoek dat de orga-
nisatie door onafhankelijke juristen
liet uitvoeren, blijkt dat de Noord-
zeelanden onvoldoende maatrege-
len nemen om de vervuiling daad-
werkelijk met de helft terug te drin-
gen, zoals de ministers van de
Noordzee-staten in 1987 in Londen
hebben afgesproken.

Congres bekijkt
leidende rol CP
hogelijk in mei
Lop. °U ~ Vice-President Anatoli
het nanov van de Sovjetunie heeft
den ngres van Volksafgevaardig-
av an de Sovjetunie zaterdag-
en voorgesteld de voorstellen
W et

r een hervorming van de grond-de Vnclusief die van artikel 6 inza-
list■ J.ei dende rol van de commu-
aan h partiJ- volgend jaar mei

net Congres voor te leggen.
trleny°ikscongres is het grote parle-
epj : ' dat sinds mei dit jaar bestaat
'da ', tegenstelling tot het kleinere
Sovipt i

' Parlement of Opperste
e enk

S chts tweekeer per jaarbij-
hetr mt' Vorige week nog besloot
jetlpl?ngres °P aandringen van Sov-
vOorst [ Mlchail Gorbatsjov een
Pen el van de oppositie te verwer-
anik„r_nu reeds het schrappen van'heeft an de orde te stellen. De
'en h °°steuropese landen, Po-
Hona= DDR- Tsjechoslowakije,
■«Kelrf Je en Bu>garije hebben in de
Polie°pen weken het machtsmono-
*°alsri? de, commijnistische partij,
SeW,-? }n hun grondwet was vast-esa, afgeschaft.

CDA zet
senatoren

onder druk
DA

H
M - «et CDA herft

de ei«£„ g de druk opgevoerd op
Jaarwi« ,senaatsfractie om voor dekabiniJ Ung ln te stemmen met het
forfa?t ;SVOOrstel het huurwaarde-belenri2e_.Verhogen- De tegenstrib-
*aterri Ste Kamerleden werden
CÖAingA°P een Pai"tijraad van het
-esnrnL- terdam vermanend toe-
Velzén r Partijvoorzitter Vanen en door premier Lubbers

De CDA-fractie in de Senaat beslist
officieel vanavond laat of ze alsnog
instemt met behandeling van het
wetsontwerp.
De uitslag van dat fractieberaad
staat nog niet vast, omdat een flink
deel van de CDA-senatoren niets
voelt voor haastwerk. Toch wordt
binnen de grootste regeringspartij
aangenomen dat de Eerste-Kamer-
leden op het laatste moment bakzeil
zullen halen. CDA-Senator Kaland
bond vorige week de kat de bel aan
door te verklaren dat hij het onzorg-
vuldig vond om nog voor de jaar-
wisseling te beslissen over verho-
ging van de gasprijs en het huur-
waardeforfait. De wetsteksten lig-gen nog niet eens bij de Senaat,
maar moeten wel op 1 januari vankracht worden.

CPN denkt
nog niet aan
opheffing

AMSTERDAM - Opheffing van de
CPN, zoals de PPR en de PSP van
zichzelf willen, is voor de CPN nog
niet aan de orde. Deze partner van
Groen Links wil eerst een democra-
tische structuur van de Groen
Links-combinatie in plaats van de
huidige federatieve. Dit blijkt uit dewoorden van de vice-vo.orzitter van
de CPN, Marius Ernsting, en het
Groen-Links (CPN) Tweede Kamer-
lid Ina Brouwer. .
Zij spraken gisteren op een CPN-

congres in Amsterdam. Uit de woor-
den van Brouwer en Ernsting bleek
dat de CPN binnen Groen Links
eerst direct overleg met de leden
van alle aangesloten organisaties
wil.Dat kan nu nauwelijks in de ge-
trapte structuur van Groen Links.

De partijraad van de PPR heeft za-
terdag in Utrecht wel vrijwel una-
niem ingestemd met een geleidelij-
ke opheffing van de partij. Via een
resolutie werd het partijbestuur ge-
machtigd de overdracht voor te be-
reiden van taken en bevoedheden
van het PPR-congres aan het con-
gres van de nieuwe Vereniging van
Groen Links. Voorts werd inge-
stemd met invoering van een dub-
bel lidmaatschap waardoor PPR-le-
den lid worden van de nieuwe ver-
eniging.

Stijgende uitgaven voor milieu en personeel

Defensie moet nog
miljard bezuinigen

Van onze parlementsredactie
EN HAAG - Het ministerie van Defensie moet tot 1995 nogns ruwweg een miljard gulden bezuinigen om stijgende uit-
ihtn VOOr mmeubeleid en personeel op te kunnen vangen. De, terne 'herschikkingen' op de begroting komen bovenop deJpuiniging van een miljard die in hetregeerakkoordvan CDA" was vastgelegd. Minister Ter Beek (PvdA) en staats-ecretaris Van Voorst (CDA) zullen de Tweede Kamer in ja-
uari laten weten hoe groot het financiële probleem exact is,"n Welke oplossingen ze voor ogen hebben.

v f1nitieve knopen zullen pas eind
si6 d Jaar in een nieuwe Defen-,, fota worden doorgehakt, zei Van
p orst zaterdag na afloop van een

van het CDA. Delandsman hield nadrukkelijk 'al-Mogelijkheden open' voor ingre-. n. Verkorting van de diensttijd of
Hjprimping van het leger worden
vfT bij voorbaat afgewezen, aldusIa" Voorst.
"X,
rj e*^ier Lubbers verwelkomde op
V CÖA-partijraad de opmerkingenL . President Gorbatsjov van devJetunie,dat zijn land alle troepen
w"°r het jaar 2000 uit het buitenland
d

« terugtrekken. De CDA'ers toon-
tje'1, "^h zaterdag optimistisch over
bii *,ansen °P vergaande resultatenJ de ontwapeningsbesprekingen,als gevolg daarvanverdere bezui-'s'ngen op Defensie.

Los van de herschikkingen in de
planning tot 1995, moet Defensie
tussen 1990 en 1994 een mijard be-
zuinigen als gevolg van de afspra-
ken tussen de coalitiepartijen. De
begroting mag volgend jaar en in
1991 nog met 0,6 procent stijgen,
maar wordt daarna bevroren. In de
planning was nog rekening gehou-
den met een permanente groei van
de uitgaven. Binnen de coalitie zal
bovendien begin volgend jaaral be-
keken worden of er niet nog meer
op Defensie kan worden bezuinigd.
De aangekondidge noodzakelijke
verschuiving binnen de begroting is
een gevolg van snel stijgende 'mi-
lieulasten' en uitgaven voor kinder-
opvang en salarissen. De omvang
van het financiële probleem is nog
niet precies vast te stellen, maar De-
fensie bevestigd dat het om 'naar
schatting' een miljard gaat.

binnen/buitenland

Dood Gacha succes Voor regeling Colombia

ETA zou drugkartels
steunen bij terreur

MADRID - De gewelddadige
dood van de nummer twee van
de gevreesde Colombiaanse
drugkartels van Medellfn, Gon-
zalo Rodriquez Gacha, heeft een
nieuw licht geworpen op de con-
tacten van de internationale
drugwereld met de Baskische
terreurorganisatie ETA. Op een
Persconferentie na de schietpar-
tij afgelopen vrijdag in hetNoord-Colombiaanse stadjeTolu, waarbij Gacha samen met
zijn 19-jarige zoon Fredy en vijflijfwachten om het leven kwa-men, verklaarde de directeurvan
de nationale politie van Colom-
bia concrete aanwijzingen te
hebben dat Gacha bij zijn ter-
reuracties gebruik heeft gemaakt
van westerse huurlingen.

Volgens generaal Maza Marquez

zou 'El Mexicano', zoals Gacha
werd genoemd, Britse en Israëli-
sche huurlingen hebben aange-
trokken om zijn lijfwachten en
doodseskaders te trainen. Verder
zou Gacha ook een ETA-lid heb-
ben ingeschakeld voor twee aan-
slagen in de Colombiaanse
hoofdstad Bogota, waarbij 174
personen om het leven kwamen.
Generaal Maza Marquez liet
doorschemeren dat de naamvan

de betrokken Bask bekend is en
dat deze doorgegeven is aan de
Spaanse autoriteiten en Interpol.
Bij beide aanslagen zou gebruik
zijn gemaakt van dezelfde explo-
sieven, waarmee de ETA in
Spanje opereert.

De Colombianen zouden de ËTA
gebruiken om via Frans en
Spaans Baskenland cocaïne
Europa binnen te smokkelen. De

ETA op haar beurt zou hiervoor
het geld krijgen om zijn afschei-
dingsstrijd te financieren.

De dood van Gacha, die gold als
de .militaire organisator van hel
drugkartel, is de grootste over-
winning die deColombiaanse re-
gering tot nu toe heeft behaald in
de al vier maanden durende oor-
log met de drugkartels. De ha-
cienda van Gacha werd volgens
een woordvoerder van de politie
bestormd door een elite-eenheid
van rond duizend man met steun
van gevechtshelikopters. Het af-
gelopen weekeinde kamden ver-
der honderden leden van een
keurkorps van de Colombiaanse
politie de omgeving van de Cari-
bische badplaats Tolu uit op
zoek naar de leider van de drug-
mafia, Pablo Escobar.

Zware offers gevraagd ran bevolking

Polen gaat economie
ingrijpend saneren

WARSCHAU - De Poolse regering
heeft het parlement gisteren een in-
grijpend economisch saneringspro-
gramma gepresenteerd dat het ko-
mend jaar zware offers zal vragen
van de bevolking. Een nog voor het
eind van het jaar te aanvaarden
reeks wetsontwerpen is erop ge-
richt de enorme inflatie aan te pak-
ken en voorwaarden te scheppen
voor de vorming van een vrije-
markteconomie.
De Poolse bevolking zal volgend
jaar te maken krijgen met een da-
ling van de reële inkomens met
twintig procent. De prijzen van ko-
len en andere brandstoffen worden
vervijf- of verzevenvoudigd. De
subsidiëring van het bedrijfsleven
wordt fors verminderd, waardoor
veel onrendabele bedrijven zullen
moeten sluiten. Dit zal tot gevolg
hebben dat ongeveer 400.000 men-
sen werkloos worden.

Steun
De leider van Solidariteit, Lech Wa-
lesa, vroeg de Polen zaterdag tij-
dens een bijeenkomst in Gdansk de
pijnlijke maatregelen te aanvaarden
als enige uitweg. Hij sprak van een
eenmalige kans om het verstarde
systeem te veranderen. Walesa
waarschuwde voor sociale onrust.

„Het zou de grootste tragedie in de
Poolse geschiedenis zijn als nu
wordt geprobeerd de moeilijke eco-
nomische problemen op te lossen
via demonstraties op straat".

Het regeringsprogramma is opge-
steld in overleg met het Internatio-
nale Monetaire Fonds (IMF). Polen
zal volgens vice-premier Balcero-
wicz zeer binnenkort een principe-
akkoord met het IMF sluiten waar-
mee een krediet van 725 miljoen
dollar beschikbaar komt. Polen kan
dan ook rekenen op miljardensteun
van de Wereldbank en de westerse
landen. De regering verwacht dat er
in de tweede helft van het komende
jaar een basis zal zijn gelegd voor
groei van de eonomie.

Hotelbrand
aangestoken
WEST-BERLIJN
De grootste liotel-
brand van na de
oorlog in West-Ber-
lijn,waardoor in de
nacht van vrijdag
op zaterdag zeker
zeker vier mensen
omkwamen en 40
gewond raakten, ia
veroorzaakt door
een 45-jarige aan-
geschoten man, zo is
gisteren meege-
deeld door de poli-
tie.

Gistermiddag wer-
den nog vijfmensen
vermist. Zeker 31
mensen zijn met
deels zware brand-
wonden opgenomen
in het ziekenhuis.

Bij het verlioor na
zijn aanhouding
begon de man zich-
zelf volgens de poli-
tie na een tijd tegen
te spreken en uit-
eindelijk bekende
hij dat hij in aange-
schoten toestand in
de tv- en eetruimte
van het hotel 'Cen-
traal' op de Kurfür-
stendamm met een
aansteker een ta-
felkleed liad aange-
stoken.

Crisissfeer
in Panama

PANAMASTAD/WASHINGTON -
De Amerikaanse troepen in Panama
zijn het afgelopen weekeinde in
staat van paraatheid gebracht nadat
zaterdagavond een Amerikaanse of-
ficier was doodgeschoten door Pa-
namese troepen.

Volgens de Amerikanen werd de of-
ficier doodgeschoten toen hij met
drie andere soldaten een groep Pa-
namese militairen naderde vlak bij
het hoofdkwartier van Panama's
sterke man, generaal Manuel Anto-
nio Noriega. Volgens de Amerika-
nen waren de vier in burger en droe-
gen zij geen wapens.

Het incident kwam een dag nadat
de Nationale Assemblee van Pana-
ma het land in staat van oorlog met
de VS had verklaard wegens de al
ruim twee jaardurende confrontatie
tussen Noriega's bewind en de VS.

Bittere pil
voor Kombrink

ROTTERDAM - Tweede-Kamerlid
Hans Kombrink (PvdA) heeft zich
teruggetrokken als kandidaat-wet-
houder in Rotterdam. Hij deed dat
afgelopen zaterdag, toen hij op een
zevende plaats op de kandidaten-
lijst voor de gemeenteraadsverkie-
zingen dreigde te komen, waardoor
een wethouderschap niet zeker is.
Kombrink stond op de voorlopige
lijst, die door het gewestelijk be-
stuur was vastgesteld, op een vierde
plaats. Hij moest het echter afleg-
gen tegenenkele andere kandidaten
die lagerstonden. Daarop besloot
Kombrink zich 'uit zelfrespect' te-
rug te trekken.

Kombrinks besluit heeft een crisis
veroorzaakt binnen de Rotterdamse
PvdA. Voorzitter Van Dijk zei dat
het bestuur vanavond over zijn po-
sitie zal vergaderen.
Kombrink zag afgelopen herfst het
ministerschap van Financiën aan
zijn neus voorbij gaan en besloot
daarop zich kandidaat, te stellen
voor de Rotterdamse gemeente-
raad. Het Kamerlid deed dat nadat
hem door het gewestelijk bestuur
was verzekerd dat hij kans maakte
op een wethouderschap.

puntuit
Gevangen

Ron Arad, de navigator van een
Israëlische Phantom-straalja-
ger die drip jaar geleden boven
Libanon neerstortte, is in han-
den van de Iraniërs. Dat is gis-
teren bevestigd door het Israë-
lische ministerie van Defensie,
na mededelingen hierover door
Arads echtgenote in Parijs.

Visum
De voormalige Russisch-joodse
dissident Anatoli Nathan Sha-
ranski kan de begrafenis van
Andrei Sacharov vandaag niet
bijwonen omdat de Russische
autoriteiten hem een visum
hebben geweigerd. Sharanski
had in Moskou ook aanwezig
willen zijn bij de oprichtings-
vergadering van het Congres
van Joodse Organisaties.

Jaclil
De politie van Egypte is giste-'
ren een grootscheepse zoekac-
tie begonnen naar leden van de
verboden fundamentalistische
Jihad-beweging die ervan ver-
dacht worden zaterdag een po-
ging tot moord te hebben ge-
daan op de minister van Bin-
nenlandse Zaken, Zaki Badr.

Overleden
De acteur Lee van Cleef, die
met zijn kille blik en harde
trekken in talloze westerns de
'slechterik' speelde, is zaterdag
op 64-jarige leeftijd aan de ge-
volgen van een hartaanval
overleden in Oxnard, Califor-
nie. Wereldberoemd werd VanCleef in het midden van de ja-
ren zestig toen Sergio Leone
zijn 'spaghetti'-westerns ging
maken. Hij speelde hoofdrollen
in 'The Good, the bad and the
ugly' en 'Voor een vuistvol dol-
lars.

Kernbom
Een Westduits bedrijf heeft de
afgelopen twee jaar Irak de
technologie geleverd waarmee
het uranium kan verrijken.
Bagdad zou door die kennis in
staat zijn een atoombom te fa-
briceren. Dit schrijft het West-
duitse weekblad Der Spiegel in
de editie die vandaag zal ver-
schijnen.

Collor op
winst in
Brazilië

RIO DE JANEIRO - Na de eerste
uitslagen voorspelden Braziliaanse
opiniepeilers gisternacht dat de
conservatieve populist Fernando
Collor de Mello de Braziliaanse ver-
kiezingen met nipt verschil gaat
winnen. De eerste uitslagen uit pro-
vinciesteden waren wel in het voor-
deel van de linkse kandidaat Luis
Ignacio da Silva (Lula), maar vetj-
wacht het was verwacht dat hij in de
steden zou winnenen de verschilled
tussen de twee kandidaten waren
niet groot.

De stembussen gingen gisteren om
vijf uur 's middags dicht. De uitslag
kan nog dagen op zich laten wach-
ten.

KLM-toestel
ontsnapt
aan ramp

VANCOUVER - Een Neder-
lands verkeersvliegtuig met 247
inzittenden heeft vrijdag
noodlanding gemaakt in Anchó-*
rage in de Amerikaanse staat
Alaska nadat het terecht was ge-
komen in een wolk vulkanische
as afkomstig van de Mount re-,
doubt. Alle vier de motoren var*
de Boeing 747 vielen tijdelijk uiti
als gevolg van ingezogen sto

Op een hoogte van 7.600 i
hielden de motoren ermee op.
Pas toen het KLM-vliegtuig ge-
zakt was tot een hoogte van 4.000
meter werden twee motoren op-
nieuw gestart. De overige twee
begonnen weer te draaien op een
hoogte van 3.400 meter. Alle vier'
de motoren zullen moeten wor-
den vervangen, aldus de woord-
voerder.

De passagiers en bemanningsle-
den moesten tijdens de ki!
terslange daling door een
stof zuurstofmaskers dragen, zo
zei een woordvoerder van het
Nationaal Bureau voor Vervoers-
veiligheid.

Aan boord van een Fokker F-100
van Air Europe is zaterdag doefnog onopgehelderde oorzaak
brand uitgebroken. Het toèsTél
was op wegvan Londen naar2Sr
penhagen, toen zes mijl vooj^ae
landing brand werd ontdekt acl>
ter de stoel van de co-piloot. Met
zuurstofmaskers op wisten de pi-
loten het vliegtuig aan de grond
te zetten op de luchthaven van
Kopenhagen. Niemand raakte
gewond.
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Mooi waren de jarendie we samen waren,
groot het verdriet, toen jeons verliet.

Omringd door allen die hem lief waren, is thuis vre-
dig van ons heengegaan, mijn lieve man en onze
pap en opa

Dominicus Janssen
echtgenootvan

Marie Aelmans
Hij overleed op de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Spaubeek: M. Janssen-Aelmans
Nuenen: Jan Janssen

Nettie Janssen-Hautvast
Manoélle, Joost

Heel: Frans Janssen
Jacqueline Janssen-Berx
Femke, Houkje, Veerle

Oirsbeek: Lenie Keulen-Janssen
ZefKeulen
Jos, Roger

Doenrade: Lucie Jeurissen-Janssen
Sjef Jeurissen
Frank, Brigitte

Beuningen: Tiny Janssen
Joop, Maartje

Apeldoorn: Mathieu Janssen
Marieke, Tineke

Spaubeek: Piet Janssen
Anjes Janssen-Kaelen
Barry, Robbie

Spaubeek: Lucie Aelmans
Familie Janssen
Familie Aelmans

6176 AE Spaubeek, 17 december 1989
Dorpstraat 138
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 20 december
om 11.00uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcen-
trum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn. dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

Zondag 17 december jl. overleed ons zeer gewaar-
deerd erelid, de heer

Dominicus Janssen
Diepgetroffen gedenken wij hem, dankbaar voor
zijn vriendschap en ondersteuning.
Zijn nabestaanden betuigen wij onze deelneming
en wensen hen sterkte toe.
Moge hij rusten in vrede.

Beschermheer, geestelijk adviseur,
erevoorzitter, dirigent, bestuur,
leden, ereleden en damescomité
fanfare St. Caecilia Spaubeek

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft, berichten wij u, dat geheel plotseling in de
Heer is overleden, onze goede broer, schoonbroer,
heeroom, neef en huisgenoot

Ludovicus Hubertus
Joosten

■Cr 30 augustus 1918 t 16 december 1989
PRIESTER VAN HET BISDOM ROERMOND

Priester gewijd te Roermond 25-3-1944
Kapelaan te Herten 1944-1950
Kapelaan te Nieuwenhagen L950-1957
Kapelaan te Kerkrade 1957-1968
Pastoor te Meerlo 1968-1987
Emeritus-pastoor te Herten
Moge de heer hem opnemen in zijn eeuwige vrede.

Brazilië: tG. Joosten (CSSR)
Grathem: S. Hubens-Joosten

P. Hubens
Herten: Mej. L. van der Linden (huisgenote)

en al zijn neven en nichten
Herten, 16 december 1989
Adm. Helfrichstraat 5, 6049 AR
De plechtige h. eucharistieviering zal gehouden
worden donderdag21 december om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Michael te Herten, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de
r.k. begraafplaats te Grathem.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.45 uur.
Woensdagavond om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Pastoor Joosten ligt tijdens de avondwake opge-
baard in de parochiekerk, waarna gelegenheid tot
afscheidnemen.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te
berichten, gelieve dan deze aankondiging als zoda-
nig te beschouwen.

t ~
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het onverwacht overlijden op de
leeftijd van 85 jaar, van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, overgrootvader,
broer en oom

Frans Gerard
van Voorden

echtgenoot van

Katharina Wassing
Heerlen: K. v. Voorden-Wassing

Maarssenbroek: Fam. G. Porton-v. Voorden
Alblasserdam: Fam. C. Quwerkerk-v. Voorden

Brunssum: Fam. S. Bresa-v. Voorden
Heerlen: Fam. J. Janssen-v. Voorden

kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Fam. van Voorden
Fam. Wassing

Heerlen, 15 december 1989
Huize Douvenrade
Corr.adres: Familie J. Jansen-v. Voorden
Tooropstraat 19, 6415 JA Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 20 de-
cember a.s. om 14.30 uur in het crematorium, Im-
stenraderweg te Heerlen.
Gelegenheid tot schrifteijke condoleance in de ont-
vangkamer van het crematorium.
Vader is opgebaard in het rouwcentrum van de
Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen. Bezoek dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te stu-
ren, wilt u dan deze annonce als zodanig beschou-
wen.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm

t
In dankbare herinnering aan wat zij voor ons en
velen betekende, hebben wij geheel onver-
wacht voorgoed afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Marguerite Pavlic
levensgezellin van

Arie van Dijk
weduwe van

J. Karsing
Zij werd 68 jaar.

Heerlen: A. van Dijk
Heerlen: Agnes en Bert

Roger en Tatjana
Veldhoven: Eef en Arnie

Joyce
Heerlen: Wieehert en Betsie

Patrick
Heerlen: Sjaak en Annelie

Stevie, Mai-Lin, Kim
Helmond: Niek en Silvia

Loes, Roel
Brunssum: Anita en Harry

Heerlen: Jos en José
Izak, Rebecca

Heerlen: Karel en Sandra
Kessy, Kenny

Heerlen: Anja
Familie Pavlic
Familie Karsing
Familie van Dijk

17 december 1989
Odiliastraat 20, 6413 HJ Heerlen
Geen bezoek aan huis
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden
op donderdag 21 december as. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Cornelius te Heerier-
heide, waarna aansluitend begrafenis op het
kerkhof aan de Kampstraat aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, woens-. dag 20 december om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat
30, Heerlen (ingang St. Antoniusweg). Gelegen-heid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van
17.30-18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

________________________————————————————————————————————_>

f I
Na een druk. werkzaam en liefdevol leven, dat gete-
kend werd door oprechte levensvreugde, eenvoud
en grote hulpvaardigheid, is toch nog onverwacht,
na terugkeer van een ziekenhuisverbijf, van ons
heengegaan, op de leeftijd van 81 jaar, onze vader,
schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Heinrich Johan
van Leusden

weduwnaar van

Maria Schriever
In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Brunssum, 17 december 1989
Langeberglaan 39
Corr.adres: mevr. A.G.M. Smeets-vari Leusden
Langeberglaan 37, 6445 AR Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de
H. Familiekerk, Langeberg-Brunssum, gevolgd
door de begrafenis op de r.k. begraafplaats te Rum-
pen.
Woensdagavond 20 december a.s. om 19.00uur is er
een avondmister intentie van de dierbare overlede-
ne in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.30 uur.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Bezoekuren
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

t I
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van
dankbare herinneringen, delen wij u mede, dat na
een welbesteed leven in de leeftijd van 86 jaarvan
ons is heengegaan, voorzien van het h. sacrament
der zieken, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria Josephina
Souren

weduwe van

Jan Theodoor Bertrand
Houthem: Maike en Zef Habets-Bertrand

Schin op Geul: Hub en Annie
Bertrand-Pluy makers

Ransdaal: Louisa en Giel Brull-Bertrand
Ransdaal: Tiny en Hub Simons-Bertrand

Schin op Geul: Gerardina Pasmans-Bertrand
Schin op Geul: Annie Leunissen-Bertrand

Ransdaal: Lieske en Piet Houben-Bertrand
Klimmen: Leonie en Harie

Linden-Bertrand
Schin op Geul: Frans en Toos

Bertrand-Lucassen
Schin op Geul: Irene en Leo

Bemelmans-Bertrand
Klimmen: Jan en Finy

Bertrand-Bemel mans
Übachsberg: Finy en Math Boon-Bertrand

Klimmen: Zef en José Bertrand-Brouwers
Brunssum: José en Jo Schulteis-Bertrand

en al haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Souren
Familie Bertrand

Klimmen, bejaardenhuis „Het Dal",
15 december 1989
Corr.adres: Mareheideweg 6, 6343 EK Klimmen
Wij nodigen u uit samen met ons de h. eucharistie-
viering, gevolgd door de begrafenis, bij te wonen
op woensdag 20 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Mauritius te Schin op Geul.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
In de avondmis van dinsdag 19 december om 19.00
uur zal moeder speciaal herdacht worden in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de be-
grafenisvereniging „Voerendaal" te Voerendaal.

I Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven.heeft gegeven, hebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Nico Mommers
echtgenoot van

Martha Pais
Hij overleed op 42-jarige leeftijd, in het St. Jozefzie-
kenhuis teKerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hwi in uw gebed aan.

Terwinselen: Martha Mommers-Pals
André
Nicole en Pascal
Familie Mommers
Familie Pais

6467 ER Kerkrade, 15 december 1989
Vredeshofje 2
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 20 december a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Terwinselen, waarna aansluitend de crema-
tie zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Nico wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
dinsdag 19 december om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
deklniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, dage-
lijks 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.

Diepgetroffen en met grote verslagenheid hebben
wij kennisgenomen van het overlijden van

Nico Mommers
Nico, we zullen je nooit vergeten.
Als president, maar vooral als vriend zullen we je
missen.
Wij wensen Martha, André en Nicole veel sterkte
toe.

Je vrienden van. carnavalsvereniging
"Dr Ouwe Voesbalsjong"
van RKTSV

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van

Nico Mommers
Bestuurslid, elftalleider en president van de carna-
valsvereniging „Dr Ouwe Voesbalsjong".
Zijn grote inzet voor de vereniging zal ons steeds
als voorbeeld dienen.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe.

Bestuur, trainers en leden
van RKTSV

Met verslagenheid vernamen wij het plotseling
overlijden van onze sportvriend

Nico Mommers
We zullen je als leider van ons 5e elftal missen.

Begeleiders en spelers
5e elftal RKTSV

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden, is
toch nog onverwacht van ons heengegaan, onze
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Annie Betzema
weduwevan

Tjeerd Jarings
Zij overleed op 81-jarige leeftijd, in de ver-
pleegkliniek te Heerlen.

Den Haag: Nettie Landsmeer-van der Schulp
Albert Landsmeer

Hoensbroek: Egbert Jarings
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Betzema
Familie Jarings

6431 AD Hoensbroek, 17 december 1989
Churchillstraat 19
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 21
december as. om 14.30 uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 14.10 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Lin-
deman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heer-
len.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.30-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
„Wat was je dapper in je lijden
jebood geen weerstand door te strijden
Je hebt geduldig afgewacht
totdat jeoffer was volbracltt."

Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen
die hij ons achterlaat, geven wij u bedroefd kennis
van het toch nog onverwacht heengaan van onze
goede vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Funs Godding
weduwnaar van

Bertha Ehlen
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, op de leef-
tijd van 74 jaar.

Zijn dankbare kinderen
en kleinkinderen

6137 TE Sittard, 17 december 1989
In de Camp 27
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 20 december
om 10.30 uur in de parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw Geboorte te Broeksittard.
Geen condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

II t IZijn handen hebben voor ons gewerkt,
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot hel laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste nu in vrede.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, gevenwij
u kennis dat heden toch nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Leo Mommer
begiftigd met de eremedaille in goud, g

verbonden aan de orde van Oranje Nassau
oud-directeur Rabobank Vaals

lid kerkbestuur St. Jozefparochie Vaals "
echtgenoot van

Anche Fanchamps
Hij overleed op de leeftijd van 73 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken. t

Vaals: A.M.H. Mommer-Fanchamps e
Hoorn: Joop Mommer

Ria Mommer-Klinkhamer
Martijn, Jeroen, Anne-Roos a'

Kerkrade: Marianne Vos-Mommer 'i\
Math Vos |e;
Kim, Mardy j
Familie Mommer
Familie Fanchamps

15 december 1989 „,
Camilluspark 10, 6291 CX Vaals
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op woensdag 20 december e
1989 om 11.00 uur in de parochiekerk St. Jozef te Vaals, waarna aanslui- \
tend begrafenis op het kerkhof aan de Seffenterstraat aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40uur achter in de kerk. li
Avondmis op dinsdag 19 december a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van de St. Jozefkerk. Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar, dinsdagavond na de avondmis.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

_______■___________________________-------------■_--------—^~-——^^--"i^»|
Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van de penning-
meester van het kerkbestuur, de heer

Leo Mommer !iDe parochie verliest in hem een harde en trouwe werker. i
Moge hij rusten in vrede. 'Het kerkbestuur van de parochie

van de H. Jozef te Vaals r'
I

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een langdurige ziekte overleed, voorzien van
de h. sacramenten der zieken, in het ziekenhuis
te Sittard, op 42-jarige leeftijd, mijn lieve man
en pappa, onze onvergetelijke schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef

Theo Maasen
echtgenoot van
Marij Nijs '

Wij vragen u voor hem te bidden.
De bedroefde familie:

Susteren: Marij Maassen-Nijs
Linda
Familie Maassen
Familie Nijs

6114 AK Susteren, 17 december 1989
Rijdtstraat 69
De plechtige eucharistieviering wordt gehou-
den op woensdag 20 december om 14.00 uur in
de parochiekerk van O.L Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Mariaveld-Susteren, waarna ver-
trek naar het Crematorium „Nedermaas" te Ge-
leen voor de uitvaart om 15.30 uur. Samen-
komst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Dinsdag 19 december om 19.00 uur herdenking
in de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen: dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begra-
fenisonderneming Peusen, Kloosterstraat 31 te
Susteren.

Enige en algemene kennisgeving

* t
Op 14 december 1989 overleed, na een liefdevolle
verzorging in huize de Regenboogte Heerlen, onze
lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Agnes
Buitenhek-Scheepers

weduwe van

Willem Buitenhek
op de leeftijd van 88 jaar.

Kinderen,klein- en
achterkleinkinderen

16 december 1989
Huize de Regenboog-Heerlen
Corr.adres: Oude Kerkstraat 73, 6412 XE Heerlen
De crematie heeft in besloten familiekring plaats-
gevonden.

I t I
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Peter Deijkers
echtgenoot van

Elly Vluggen
op de leeftijd van 28 jaar.

In dankbare herinnering:
E.W. Deijkers-Vluggen
Richard, Bianca
Familie Deijkers
Familie Vluggen

16 december 1989
Adelaarstraat 32
Corr.adres: Kapelweg 37, 6415 RJ Heerlen.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 20 december om 15.30 uur in de aula van
het crematorium te Heerlen-lmstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Peter is opgebaard in een der rouwkamers van de
Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14-
-15 uur en van 19-20 uur. . ■
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

' -f
____________________________________________________^.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons mi<
mochten hebben en voor het vele goede dat ziJk
ons tijdens haar leven heeft gegeven, hebbefljj
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve efl
zorgzame moeder, schoonmoeder, onze omsl
schoonzuster, tante en nicht

Maria Dimphina
Reinera Wierts

weduwe van

Heinrich Johan Driessen
Zij overleed op 81-jarige leeftijd, voorzien va"
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Molenberg: Harrie Driessen \Jeanny Driessen-de Groot
Hein en Annie
Renera en Martin
Familie Wierts
Familie Driessen

Molenberg, 16 december 1989
Guido Gezellestraat 4
Corr.adres: 6416 VJ Heerlen
Dr. Schaepmanplein 31
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 20 december as. om 11.00 uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Lour-
des te Molenberg-Heerlen, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats Akerstraat ingang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid '5
tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dier-
bare overledene wordt gebeden op dinsdag l"
december om 18.45 uur in voornoemde paro-
chiekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka'
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen, da-
gelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen bc
schouwen. 1

In haar eigen vertrouwde omgeving is in vrede on
slapen, onze lieve moeder, grootmoeder, overgroot'
moeder en zuster

Johanna van Enk
■ü 2 augustus 1905 15 december 198'

weduwe van

Kees Aalders
Brunssum; B. Aalders

A. Aalders-Broekman
Kees en Ilona
Bernardine en John
Gert en René
Hank

Hoensbroek: W. Kerstens-Aalders
C. Kerstens
Bas, Monica en Lisanne
Kees en Margriet

Amsterdam: J. Aalders
F. Aalders-Kuiper

Vaesrade: M. Jakobs-Aalders
T.Jakobs
Eline en Margreet

Heerlen: W.J. Roggeveen-van Enk
Brunssum, 15 december 1989
Kruisberghof 1
Corr.adres: Dhr. B. Aalders, Eduard Wintgenstraa'
31
6446 PM Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 20 de-
cember a.s. om 13.30 uur in het crematorium, IW'
stenraderweg 10te Heerlen.
Bijeenkomst om 13.15 uur in de ontvangkamer vaij
het crematorium, waar tevens gelegenheid is to'
schriftelijk condoleren.
Moeder ligt opgebaaro". in het mortuarium van he
Gregoriusziekenhuis te Brunssum, alwaar gelegen-
heid tot afscheidnemen is van 17.30 tot 18.30 uur.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Hubert Gillissen
is per abuis familie Gillissen niet vermeld

vervolg familieberichten zie pagina °
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ROERMOND - Er is bij het bis-
dom Roermond niets bekend
over een afscheidsreceptie waar-
op belangstellenden kanunnik
Van der Valk vaarwel kunnen
zeggen. Dat heeft de diocesane
persvoorlichter Ad Jansen des-
gevraagd meegedeeld. „De ka-
nunnik begint aan een jaar van
bezinning en daarom is er geen
reden om een afscheidsreceptie
te organiseren. Mij is althans
daar niets van bekend," aldus de
reactie van de voorlichter.

Op de vraag of de kanunnik met
de stille trom van het bisdomto-
neelverdwijnt, wilde Jansen niet
ingaan. Van der Valk is zoals be-
kend eervol ontslag verleend. Hij
treedt per 1 januari terug als se-
cretaris van het missiebureau en
directeur van het activiteiten-
centrum, na het beleid van bis-
schop Gijsen in het openbaar aan

de kaak te hebben gesteld.
De kanunnik is al dagen niet "meer bereikbaar. Ook bij de dio- 'cesane diensten in Roermond is
hij niet meer gesignaleerd.

Naar verluidt hebben enkele col-
lega's van Van der Valk hem be-
dekte bijval doen toekomen, het-
geen zij 'om kerkpolitieke rede- "nen' niet in het openbaar wilden
doen. Ook is niet bekend of de
scheidende kanunnik in vol or-
naat aanwezig zal zijn tijdens de
traditionele Kerstnachtviering
van de bisdomleiding.

MAASTRICHT - Reeds geruime
tijd bestaan er moeilijkheden tus-
sen de redactie en de hoofdredactie
van De Limburger. Die ontstonden
toen de hoofdredactie een sterkte-
zwakte-analyse van de redactie uit-
bracht. Die analyse had een tegen-
onderzoek van de redactie over de
beide hoofdredacteuren tot gevolg.
Deze analyse is nadelig voor de
hoofdredactie uitgevallen.

Wijnands en Bergkamp wordt on-
der meer verweten dat ze collega's
demotiveren, een defaitistische in-
vloed hebben op de productiviteit,
niet over managementskwaliteiten
beschikken en zich zeer ondemo-
cratisch opstellen. De spanningen
zijn geëscaleerd doordat de hoofd-
redactie een aantal redacteuren
heeft verboden nog langer neven-
werkzaamheden te verrichten. On-
der hen chef-sport Jean Nelissen
die voor de NOS werkt. Hij verslaat
voor de tv al jarenlang wielerwed-
strijden waaronder de Tour de Fran-
ce. Nelissen zei gisteren tijdens het
programma Trefpunt van de Om-
roep Limburg dat de beide hoofdre-
dacteuren af zouden moeten treden.
Hij vindt dat Wijnands en Berg-
kamp redacteuren kleineren en bo-
vendien onvoldoende inzicht heb-
ben in de Limburgse samenleving.

De redacteuren Bert Dijks en Hans
Veldhuis (voorzitter OR) hebben
gistermiddag de directie van De
Limburger op de hoogte gebracht
van het verloop van de vergadering
en de ernstvan de situatie. Beide re-
dacteuren hebben aangedrongen op
'passende maatregelen' tegen Wij-
nands en Bergkamp, maar hebben
in het midden gelaten wat daar on-
der moet worden verstaan. Bert
Dijks: „Het is aan de directie om te
beslissen wat er moet gebeuren".
Frans Wijnands was gisteravond
niet voor commentaar bereikbaar
en collega Bergkamp wilde niet rea-

geren. „Voor commentaarverwijs ik j
u naar directeur Goossens." Deze f
zei desgevraagd nog niet te weteri I
welke maatregelen er eventueel zu'P
len worden genomen. „Op dit me'
ment heb ik nog geen bezonken oor-'
dccl. Deze week zal ik de zaak be-
spreken met de groepsdirectie van
VNU (uitgever van De Limburger;
red,)", aldus Goossens die zei 'ge*
schrokken te zijn van de gebeurte-
nissen'. „Ik ken beide heren als zee/goede journalisten en als ze dan
door hun redactie met zo'n zware t
motie worden geconfronteerd, 4ö__Jl
je dat wel wat".

*"***o**aar

bonken Belg
- De politie

JJ Maastricht heeft zondag
oces-verbaal opgemaakt te-« een 37-jarige man uit het
Sische Visé, dievijf keer de
Sestane hoeveelheid alco-

-1 ln- zijn bloed had.

vaalf trok zaterdagnacht even na,r a" uur op de autosnelweg A2,
noogtevan het NS-station Rand-

itr de aandacht van een politie-
Uchtllle omdat hi J niet °P de
il "tstrook maar op de rijbaan zelfstond.

:ie vnlCele malen toe naderde de po-
's t a,?ac,lterende verdachte auto,
«d rl korte stukjes vooruit
tri* ■ nadat de Belë- die kwam
'br? nchtlng Luik. naar de Kenne-, ug was gereden negeerde hijstopteken.

ir» e^s was assistentie opgeroe-
-1 dpll^oll de man enkele straten
ad ru ë> aangehouden worden.
>üti u * was overëebracht naar het5 "ebureau bleek dat hij tegen de
l(J Promille alcohol in zijn bloed

'aalf"1 kree£ een rijverbod van
ik,, uur opgelegd, voordat hij«Waart, kon keren.

Compostfabriek
inNoord-Limburg

eHln ~ Deze maand wordt in
Hn Z een stichting opgericht dieop h;°mpostfabriek gaat bouwen
t>e fe* lndustrieterrein De Romer.
liet

dC,nek moet in 1991 klaar zijn.
35 oon tde bedoeling om er jaarlijks

en l,on groente-, fruit- en tuinaf-
?en (C

,do°rdraai van twee veilin-C^bbenvorsten Venlo) te ver-Het ; tot compost.
n

mul uitgesloten dat op den
K^bur , .groenafval uit Midden-
t>e Ca" g hler zal worden verwerkt,«an v«?aciteit van de fabriek wordt

00*} tot JaarliJks 50.000 ton.boUwtfTlmburg wil de fabriek snel
iMaauS °mdat de regionale stort-
JaarvnfUrVnrgspeel in Horst volgendlirhbur_1S* Na 1991 wordt het Noord-
ln Napffif a,fval gestort in groeves

T (gemeente Schinnen).
8m transportkosten wil hethe'd af,N,?ord-Limburg de hoeveel-

dOor 'lalIal verkleinen. Dit gebeurt
!«roentir f " den inzameling vanfv^r^e-. fruit- en tuinafval.

Kastelen -kalender

Van onze verslaggever

KERKRADE - De Stichting
Limburgse Kastelen heeft een
kalender op de markt gebracht
met als titel 'Omzien in verwon-
dering. De kalender, die gisteren
in Kasteel Erenstein in Kerkrade
ten doop werd gehouden, is ver-
lucht met twaalf kleurenfoto's
van Limburgse kastelen. De ka-
lender is bestemd voor dona-
teurs en begunstigers van de
stichting, die zich tot doel heeft
gesteld Limburgse kastelen voor
verval en ondergang te behoeden
en er na restauratie een passende
bestemming voor te vinden. Op
dekalender staan foto's van Huis

Vaelsbroeck in Vaals, kasteel Ri-
vieren in Voerendaal, kasteel Ter
Worm in Heerlen, kasteel Wij-
nandsrade in Nuth, kasteel Neer-
canne in Maastricht, kasteel Wyl-
re in Gulpen, kasteel Oud Ehren-
stein in Kerkrade, kasteel Scha-
loen in Valkenburg, Huis Goe-
denrade in Wittem, kasteel Nys-
willer in Wittem, kasteel Neu-
bourg in Gulpen en kasteel
Hoensbroek in Heerlen. De fo-

to's zijn gemaakt door Karel van
Straaten en de fotodienst van
DSM. De kalender is gedrukt
door Schrijen-Lippertz bv in
Voerendaal.

Donateur van de Stichting Lim-
burgse Kastelen wordt men door
jaarlijks minimaal 25 gulden bij
te dragen. Begunstiger voor het
leven wordt men door een een-
malige bijdrage van 500 gulden
of meer. De Stichting Limburgse
Kastelen is gevestigd in Arcen en
heeft als postrekening 1667152
en als bankrekening 57.94.56.269.
De kalender, die slechts in een
bescheiden oplage is gedrukt, is
niet te koop.-

" Ook een foto van kasteel Neercanne in Maastricht siert de kalender van de Stichting
Limburgse Kastelen.

Ook LJTP Heerlen doet mee

Universiteiten
stichten Thomas
More Academie
Van onze verslaggever

HEERLEN - De katholieke univer-
siteiten (Heerlen, Tilburg, Nijme-
gen, Utrecht en Amsterdam) heb-
ben de Thoams More Academie
voor post-academische vorming op-
gericht. Deze academie biedt hoger
opgeleiden en academici uit diverse
maatschappelijke sectoren de mo-
gelijkheid zich te bezinnen op le-
vensbeschouwelijke en ethische
achtergronden van actuele maat-
schappelijke vragen.

Daartoe organiseert de academie le-
zingen, symposia en debatten in
verschillende plaatsen van het land.
Eind januari 1990 begint een eerste "reeks lezingen in Maastricht, En-
schede, Groningen en Den Haag.
Nederlandse en Vlaamse filosofen
spreken dan over het thema 'God en
de obsessies van de 20e eeuw.
Het initiatief van de rk universitei-
ten wordt mede gedragen door en-

kele instellingen en verenigingen
van academici: het Thijmgenoot-
schap, de Radboudstichting, het
Katholiek Studiecentrum voor
Geestelijke Volksgezondheid en het
Katholiek Instituut voor de Massa-
media. De Academie heeft een
stichtingsvorm.

Bestuursleden zijn prof. dr Anton
Weiier, historicus en filosoof te Nij-
megen, prof. dr Bas van lersel, theo-
loog te Nijmegen, en prof. dr Piet
van Hooijdonk, theoloog te Amster-
dam. Dr Frans Vosman is studiecre-
taris van deAcademie.

Horstenaar
verongelukt

VENRAY - De 35-jarige vrachtwa-
genchauffeur W. Cox uit Horst is za-
terdagmorgen door een ongeluk op
de Middenpeelweg in Venray om
het leven gekomen.
Een 28-jarige vrouw uit Geldrop, die
een personenauto bestuurde, en een
22-jarige bestuurder van een perso-
nenauto uit Puiflyk raakten ge-
wond.
De vrouw uit Geldrop reed tegen de
vrachtwagen, toen de vrachtwagen-
chauffeur even na acht uur achter-
uit een inrit wilde oprijden.
Toen de chauffeur van devrachtwa-
gen poolshoogte ging nemen werd
hij geschept door de personenauto
van de man uit Puyflyk.

provincie

Vakbond wil koste wat kost vijfploegendienst

FNV voorspelt harde
cao-besprekingen DSM

Van onze verslaggever

?LEEN - DSM Limburg kan
J"1 opmaken voor harde cao-
verhandelingen. Dat blijkt

het gisteren aan de leden
de bedrijfsgroep DSM toe-zonden informatiebulletinitl de Industriebond FNV.

(. directie van hét bedrijf stuurtJ"ens districtsbestuurder AdJ71tlJs aan op een harde confronta-over de door de Industriebond
ij geëiste invoering van een vijf-

„Die confrontatie
ltï'en wij aan te gaan. Desnoods
evoor depoorten van de hel zullen
jn,?e vijfploegendienst eruit sle-

j directie wil volstaan met eenIntonatie van een vier- en vijf-
maar daar is de In-

FNV fel tegen. Een
>nri e dienst 's hoogst onge-
'en "^e medewerkers kunnen niet
'ehven aan het ritme en hebben tenig vrije weekeinden. Het zou. m het belang van het bedrijf

wel een vijfploegen-, J met alle daaraan verbonden
i rdelen zou worden ingevoerd.
Ij van de voordelen is de verrui-
u 6 van de werkgelegenheid, al-s «e Industriebond FNV.

i)d rïWeede g"e^ is de extra vrije
ra 'ETV) die medewerkers krijgen«neer zij.niet ziek zijn. Het ziek-

' erzuim is door het EVT-systeem
tot.4 procent, maar nog

worden er mensen bij DSM
Ond komt, aldus de Industrie-el FNV, door de slechte arbeids-standigheden en de vele be-'J'songevallen bij DSM.

vakorganisatie is bovendien ge-.t tegen het voornemen van de
itpo^6 om werknemers vrije tijd te

*"* inleveren voor opleidingen.
*et Krectie van DSM was gisterenbereikbaar voor commentaar.

Treindiensten
op feestdagen

HEERLEN - De Nederlandse
Spoorwegen passen de treindienst
op en rond de komende feestdagen
aan. Op zondag 24 en maandag 25
december (le Kerstdag) geldt een
beperkte treindienst, waardoor
minstens eenmaal per uur een trein
rijdt. Op dinsdag 26 december (2e
Kerstdag) rijden de treinen een zon-
dagse dienstregeling, terwijl op
woensdag, donderdag en vrijdag
een aantal forsensentreinen niet
rijdt.

Op zondag 31 december geldt tradi-
tioneel een beperkte treindienst: tot
20.00 uur rijdt overal minstens één
trein per uur, waarna de treindienst
op Oudejaarsavond wordt stopge-
zet. Op Nieuwjaarsdag rijden de
treinen weer volgens de zondagse
dienstregeling. Op dinsdag 2 januari
1990 rijden in de ochtendspits de
toegevoegde 'maandagse' treinen.

Geveld door de zenuwen
" Bij de nationale titelstrijd majoretten, dit weekend
in Hom, ging Saskia Vaes uit Breda zo gebukt onder
de zenuwen dat zij door een aanval van hyperventila-
tie het strijdtoneel moest verlaten. Dubbele pech voor
haar, want ze kreeg ook nog de baton, het majorettes-
tokje, op haar hoofd.
Van de twaalf titels die te vergeven waren bij de kam-
pioenschappen voor majoretten onder 23 jaar, bleef er
één in Limburg. Het duo Paramesch Hoek en Lisette
Rooij van de 'Dörskes' uit Meijel behaalde met 52,1 .
punten een eerste plaats met promotie in de jeugddivi-
sie C, afdeling ensembles. Foto: jeroenkuit

Deputé opent
vraagbaak voor
gehandicapten

Van onze verslaggever

HEERLEN/HOENSBROEK - De-
puté drs Ger Kockelkorn heeft in de
Lucaskliniek in Hoensbroek de In-
formatie Voorziening Gehandicap-
ten (IVG) Limburg geopend. De
IVG is een centraal informatie- en
verwijspunt waar - in principe gra-
tis - informatie kan worden verkre-
gen over alles wat te maken heeft
met gehandicapten. Een kleine
greep: hulpmiddelen, aanpassing
van voorzieningen, gezondheids-
zorg, onderwijs en vorming, sociale
voorzieningen, uitkeringen, specia-
le kleding, vervoer, speelgoed, re-
creatie, sport en vakantie.

Mensen met een handicap, ouders,
verzorgers en andere betrokkenen
die vragen hebben kunnen telefo-
nisch of schriftelijk bij de IVG te-
recht. Daar beschikt men over een
geautomatiseerd bestand van lan-
delijke en daarop aansluitende re-
gionale informatie, zoals adressen
en brochures van relevante dien-
sten en organisaties. Tot de oprich-
ting van de IVG is besloten omdat
men door devele specialisaties In de
gehandicaptenzorg gemakkelijk het
spoor bijster kan raken en het ge-
voel krijgt van het kastje naar de
muur te worden gestuurd.
De IVG is een samenwerkingsver-

band tussen het Instituut voor Kate-
goriaal Overleg in Limburg (IKOJL_"%
in Roermond en het Revalidatie In- i
formatie Centrum (RIC) in Hoens-
boek.
Omdat de IVG volledig is geauto-
matiseerd is het mogelijk heel snel
antwoord te geven op vragen. Vra-
genstellers kunnen in eem mum
van tijd een computeruitdraai i
gen met adres, doelgroep en ka:
teristiek van een organisatie die
benodigde hulp kan bieden.

Handelaren
harddrugs

aangehouden
VENLO - Met de aanhouding van
twee heroïnehandelaren uit Blericlt
heeft de politie in Venlo afgelopen
week de handel in harddrugs in de
stad een geduchte klap toegebracht.
Uit een onderzoek dat maanden in
beslag heeft genomen, is naar voren
gekomen dat de beide mannen her-
oïne betrokken van een 47-jarige in
Blerick wonende Turk en zijn twee
zonen van 19 en 24 jaar.
Het is voor de politie niet meer na te
gaan welke hoeveelheden heroïna
door de Turken zijn verhandeld,
maar uit verklaringen is wel duide-
lijk geworden dat alleen al in de
laatste maanden van het afgelopen
jaar de twee mannen circa 1,5 kilo-
gram heroïne met een straatwaarde
van ruim 240.000 gulden hebben
doorverkocht."

Promotie van
Maastricht
door kunst

MAASTRICHT - Maastricht en ook
Zuid-Limburg nationaal en ook in-
ternationaal promoten door kv:
Dit initiatief is genomen door direc-
teur Gerard Smits van het GAB
Maastricht en secretaris drs Pt
Haane van de Maastrichtse Kaï
van Koophandel, die daartoe
stichting 'Zuid-Limburg in de
kunst' in het leven hebben geroe-
pen. Het uitgangspunt is om in af-
wijking van de geijkte manieren
van promoten Maastricht en de re-
gio in binnen- en buitenland letter-
lijk te afficheren door middel van
gefotografeerde kunstobjecten.
Als eerste resultaat werd gisteren
door stichtingsvoorzitter mevr." I.
Hilster aan burgemeester mr Philip
Houben een kleurenaffiche van
groot formaat aangeboden van de
hal van het Maastrichtse stadhuis.
Met deze keus, gedaan door Alexan-
dervan Grevenstein van het Bonne-
fantenmuseum, is een minder be-
kend maar toch kenmerkend detail
van de stad belicht. De affiches zul-
len niet alleen in eigen stad in \
lichte reclameborden prijken, ma_r
ook elders in het land, onder mefin Amsterdam en Utrecht. Voorts {
zullen de affiches worden benut bij »
presentaties en promotie-acties.ju 'het buitenland.
Een tweede project dat op stapel ie ,
gezet betreft een nationaal of intor-
nationaal bekende persoonlijkheid
uit te nodigenzijn of haar mening te
geven over een fotografisch vasl
leggen object in Maastricht dat tij-
dens een bezoek als karakteristiek
voor de stad is ervaren.

Geen receptie
voor kanunnik

'Schnabbelverbod' redacteuren deed emmer overlopen

Sfeer De Limburger
al langer verziekt

Vervolg van pag. 1
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STAAT DER NEDERLANDEN
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inschrijving op 19 decembera.s. van 9 tot15 uurvia banken en commissionairs
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A BEELD en GELUID

/tner\
HONIGMANSTRAAT 55 HEERLEN

(schuin tegenover postkantoor)
Tel. 045-716830

VOOR ANDER BEELD
" BANG & OLUFSEN

" SABA

" SALORA
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t

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij u kennis
dat heden, toch nog onverwacht, van ons is heenge-
gaan mijn lieve man, onze lieve papa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Bob Roemersma
direkteurRopaverpakking

echtgenoot van

Anita Tiedtke
Hij overleed op de leeftijd van 54 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Neerbeek: A. Roemersma-Tiedtke
Désirée, Ruud

Geleen: Matti
Familie Roemersma
Familie Tiedtke

6191 ES Neerbeek, 16 december 1989
Langweide 6.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op woensdag 20 december
om 10.30 uur in de St. Callistuskerk te Neerbeek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in

; de kerk.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt deavondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn Prins Mauritslaan
5 te Beek. Bezoek dinsdagavondvan 18.00tot 18.45
uur.

! Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, toch
nog onverwacht, voorzien van het h. oliesel, op
de leeftijd van 82 jaar, mijn dierbare echtgenoot,
onze goede broer, behuwd broer, oom en neef

Pieter Joseph Engels
echtgenoot van

Maria Hammers
Wij bevelen zijn ziel in Uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
M. Engels-Hammers
Familie Engels
Familie Hammers

6463 XV Kerkrade. 16 december 1989
Teutelbroekstraat 14
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
crematie, in het crematorium Imstenraderweg
10 Heerlen, zal plaatsvinden op woensdag 20 de-
cember om 13.30 uur in de parochiekerk van St.
Petrus Maria ten Hemelopneming. (Nassau-
straat)
Bijeenkomst aan de kerk. Voor vervoer is ge-
zorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleance.
Tijdens de avondmis van dinsdag as. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden her-
dacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium gelegen op het terrein van de Lücker-
heide. Bezoekuren van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Heden nam de Heer tot Zich, mijn lieve vrouw,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, dochter, zus en schoonzus

Annie Kooistra
echtgenote van

Willem van Benthem
in de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum; W. v. Benthem
Maastricht: L.M. v. Rooij-v. Benthem

J. v. Rooij
Max

Brunssum: G. Kooistra-Hermse
Familie Kooistra
Familie v. Benthem

Brunssum, 17 december 19*89
Molenstraat 19, 6443 KA Brunssum
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag
21 december a.s. om 14.00 uur in de Bethelkerk,
Heugerstraat 31 Brunssum. Aansluitend vindt de
crematie plaats om 15.30 uur in het crematorium,
Imstenraderweg te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waarbij gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
Annie is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis. Bezoekuren dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Na een jarenlange liefdevolle verzorging thuis is
heden in het Maaslandziekenhuis te Geleen van
ons heengegaan, onze goede vader, schoonvader,
lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Pierre Eussen
weduwnaar van

Maria Erkens
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op de gezegende leeftijd van 93 jaar.

Geleen: May Vroemen-Eussen
Zef Vroemen t

Geleen: Eugène Eussen
Bertine Eussen-Smeets

Geleen: Anneke Hermens-Eussen
Alphons Hermens

Geleen: JanEussen
Corrie Eussen-van der Heijden

Maastricht: Harrie Eussen
Elly Eussen-Paulussen

Wintraak: Jacqueline Coumans-Eussen
Jan Coumans
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Eussen
Familie Erkens

6166 EK Geleen, 15 december 1989
Eindstraat 6
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 20 december a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 9.45 uur Eind-
straat 6 te Geleen, waarna om 10.10 uur gezamen-
lijk vertrek naar de kerk.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen dinsdag 19 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in derouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

T
In de dagen voor Kerstmis trof ons het bericht van
het overlijden van

Pierre Eussen
Als oud-kassier/direkteur en erevoorzitter van de
Rabobank Oud-Geleen blijft hij bij ons in herinne-
ring als een groot voorvechter voor de agrarische
gemeenschap, in het bijzonder die van Oud-Geleen
en zijn Rabobank.
Wij spreken onze waardering uit voor het vele
werk, verricht voor de bank.
Wij wensen zijn kinderen veel sterkte toe bij het
verlies van hun vader.

Beheerscollege
Direktie en
Personeel
Rabobank Oud-Geleen

r~
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd delen wij u mede dat heden ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 80
jaar mijn lieve man, onze goede en zorgzame va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Ewald Evers
echtgenootvan

Mina Latten
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: A.P. Evers-Latten
Munstergeleen: Gerrit en Annie Evers-Lemmen

Limbricht: Lambert en Lenie Evers-Rutjens
Munstergeleen: Mia en Leo Geilen-Evers

en al zijn klein-
en achterkleinkinderen
Familie Evers
Familie Latten

16 december 1989
Houbeneindstraat 33
6151 CP Munstergeleen

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben op donderdag 21 de-
cember om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondmis van woensdag 20
december as. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het ziekenhuis te Sittard dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Heden overleed, geheel onverwacht, tot onze diepe
droefheid, op de leeftijd van 57 jaar, mijn dierbare
echtgenoot, goede en zorgzame vader, behuwdva-
der, lieve opa, behuwdzoon, broer, behuwdbroer,
oom en neef

Eddy Albertus
Vischer
echtgenoot van

Amelia Henriette Motta
9

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:

Kerkrade: A.H. Vischer-Motta
Breda: Evelien Kessing-Vischer

Dolf Kessing
Kicky, Julie, Benjamin, Dionne

Kerkrade: Miranda
Familie Vischer
Familie Motta

6463 BK Kerkrade, Spiestraat 49
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 20 december a.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopneming
(Nassaustraat), aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Chè-
vremont.
Bijeenkomst aan de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van dinsdag a.s. om 19.00 uur
zal de overledene bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145. Bezoek van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t "
Na voor ons alleneen voorbeeld te zijn geweest van
liefde en geduld, is na een dapper gedragen ziekte
toch nogvrij onverwachtvan ons heengegaan, onze
vader, opa, broer en schoonbroer

Joep Harnischmacher
weduwnaar van

Lieke Scheien
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar.

Heerlen: Jeu en Fieny, Jos, Tim
Heerlen: Leo en Jeannette

Voerendaal: Hilde en Paul, Renee
Familie Wijts
Familie Scheien

6411 VV Heerlen, 16 december 1989
Vorstenstraat 35
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 20 december 1989 om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Franciscus van Assisië te
Heerlen, waarna de crematieplechtigheid volgt om
11.30 uur in het crematorium aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.30 uur.
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de
Grasbroekerweg te Heerlen, waar u afscheid van
hem kunt nemen heden maandag en dinsdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ont-
vangen, gelieve u deze advertentie als zodanig te
zien.

I "
Naar 't vaderhuis, zoals een schip
de haven weer zoekt, na lange
barre reis.
zo trekt mijn hart. na veel
bewogen jaren, mij weer
naar 't liemels paradijs.

Heden is van ons heengegaan, op de leeftijd van 81
jaar, mijn vrouw, onze moeder, grootmoeder, over-
grootmoeder en zuster

Klara Elise Emma
Habermann

echtgenote van

Mathijs de Wijs
Schinveld: M. de Wijs

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Schinveld, 16 december 1989
Corr.adres: dhr. J.M. de Wijs
Dr. A. Kuijperstraat 7, 6444 XE Brunssum
De rouwdienst en crematieplechtigheid vinden
plaats op donderdag 21-12-'B9 om 9.30 uur in het
crematorium, Imstenraderweg te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance in de
ontvangkamer van het crematorium.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Brunssum. Bezoektijden dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor zijn
gezin en werk, werd heden door zijn Schepper te-
ruggeroepen, op de leeftijd van 51 jaar, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, mijn schoon-
zoon, onze broer, zwager, oom en neef

Thei Nieling
echtgenoot van

Annie Venhovens
In dankbare herinnering:

Sittard: A.M.J. Nieling-Venhovens
Toin
Anita en Roger
Familie Nieling
Familie Venhovens

17 december 1989
Irisstraat 4, 6134 XX Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Gemma te Sanderbout-Sit-
tard, waarna aansluitend de crematieplechtigheid
zal plaatshebben in crematorium Nedermaas,

' Vouershof 1 te Geleen om 12.30 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van woensdag 20 decem-
ber a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat op
87-jarige leeftijd in het bejaardenhuis De Kruisberg
te Brunssum van ons is heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, schoonzus, tante en nicht

Gertrud Strauch
weduwe van

Willem Spanjer
Hoensbroek: R. Spanjer

A. Spanjer-Groven
Brunssum: M. Spanjer

K. Spanjer-Schuivens
en haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Famiie Strauch
Familie Spanjer

Brunssum, 16 december 1989
Kruisbergstraat 47
Corr.adres: Weustenraedtstraat 106
6431 GV Hoensbroek
De crematieplechtigheid wordt gehouden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10 op
dinsdag 19 december om 15.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.

KANTOORMEUBELEN
EMLY Handelsonderneming
heeft In haar pakket van kantoormeubelen
alleer» bekende merken van zeer hoge kwaliteit
zoal*:

Jan des Bouvrie
dïrectiemeubelen, vergadertafels, lage kasten

en zeer luxe systeemburo'a

Voortman
stalen buro's, complete kantoormeubels
alsmede stalen kasten, kluizen en safes

Ahrend
houten en staten kantoormeubeulen

Artifort
luxe buro's en stoelen

Vanßlerk
buro's en kasten

Wilkhahn
kantoormeubelen

Tevens leveren wl| ook batle's, buro's en kasten
op maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.

EML V HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348

SITTARD Tel. 04490-23738
04498-54510

Volstrekt enige en
algemene kennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, vo<
zien van tipt heilig oliesel, mijn dierbare echtj
noot, onze goede en zorgzame vader, behui
vader en lieve opa.
Op de leeftijd van 70 jaar

Arnold Schillings
echtgenoot van

J.M.E. Herberichs
De bedroefde familie:
Mw. J.M.E. Schillings-Herberichs
Kinderen en kleinkind

Heerlen, 16 december 1989
Corr.adres: Bostrop 9
6462 GT Kerkrade
De plechtige requiemmis zal plaatsvinden 'dinsdag 19 december 1989 om 10 uur in de kap
van het St. Joseph-Rustoord, Gasthuisstraat 6
Heerlen, waarna de crematie zal plaatsvinden
het crematorium 'Imstenrade', ImstenraderV
10 te Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven isl
geen condoleren.

S ,
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**£&& rekLburo drukkerij

<w?antwan
specialist In:

" AUTO STICKERS
INDUSTRIE STICKERS
MAGNEET STICKERS

" SPANDOEK REKLAME
REKLAME BORDEN
BELETTERING

" LINNEN DRAAGTASSEN
Landgraaf Grensstraat 135, Tel. 045-316550 Fax. 045-313667

BEVEILIGINGSSYSTEMEN
Projekteren en uitvoeren van een
doordacht elektronisch beveiligings-
systeem voor utiliteits-, industrie- en
woningbouw. J

_P__f^. Eikend
11^2 Uneto
S__J| Beveiligings

InstallatetK

J technisch bureau gulikers b!
Weth. Sangersslraat 25. Beek (L). tel 04490-75555"

V^ postbus 112, 6190 AC Beek (L.)

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 42 54 60

5.000 146- 120- 111-
-7.500 215- 176- 162-

-10000 287- 234- 216-
-15 000 430- 352- 325-
-20000 574.- 469- 433-

Etl. rente vanaf 0.95% 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 bij werkgever
" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijS*

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en &
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hierv*
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% allossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looplijd tot 30
jaar. «*

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair u

/
i
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CD Ritmic Group voor Boy Goossens
Van onze correspondent

i *"ÜNVELD - Zaterdagavond ont-h! "wethouder Boy Goossens van
«n ri .anken het eerste exemplaar
Wr «erst-CD, die de Schinveldse
_r- e

'C Group onlangs heeft opge-

ld'e c
I
This is Christmas' werd aan„VVethouder aangeboden door

voorzitter De Boone van de Ritmic
Group. Het plaatje bevat een aantal
populaire kerstliederen, die geheel
in Ritmic Group-stijl zijn opgeno-
men.

Overigens beleeft de groep onder
leiding van John Hendrikx drukke
dagen voor deKerst. Bijna dagelijks
wordt er een kerstconcert verzorgd.
Het merendeel, bijvoorbeeld de ma-

tinee op TweedeKerstdag in de Sit-
tardse Stadsschouwburg, is al uit-
verkocht. Alleen voor het concert
van zaterdag 23 december in het
Kerkraadse Wijngrachttheater zijn
nog kaarten verkrijgbaar.

B wethouder Goossens, links neemt de kerst-CD in ontvangst uit handen van Ritmic Group-
De Boone. Foto: MARCEL VAN HOORN

Raad bepleit
ontmanteling

AWACS-basis
L Van onze correspondent

Li^RBANKEN - Niet de ge-
laga"ebegroting 1990 stond vrij-
ieh.o. ond tijdens de algemene be-
'efba Jngen van de raad van °n~

iet n nen centraal. Veeleer werd
"ier ; gebeleid van de afgelopen
isch ar ,door alle partijen zeer kri-
'ehsu 6r de loep ëenonien. Te-
llt Vp

rd de vraag gesteld, hoe het
"«ad-, ?r moet na de gemeente-verkiezingen in maart 1990.
'«ter ede pVDA-fractie wenst
Ie pp "leuw elankomt in de volgen-
ii\VoZeenteraad- ..Wij willen dat de
*erd r

r_. weer Positief geïnteres-
ijr, » ak*,en en niet meer verbitterd
Vrs $,US PVDA-raadslid Henk
lerhpjj J Wlllen, dat er een meer-
Üe du?HC,°Hege komt van Partijen,
■iezpvl ellJke Programma's aan deers voorleggen."

Nastreven
:oiW de Evers vindt dat een nieuw;ah_<^ s eerste en permanent uit-i«fW moet kiezen, dat de
hantelH dient te worden ont-
S-tw«' :,'We zeS£en niet, dat dat
het Kir e lukt' maar we moeten
9ie ri- en nastreven," zei Evers,
fi*ad _,? door zowat de completewerd gesteund.

"erkenrgemeester Ritzer wil mee"
ver,t., ,om de discussie rond een
Uto ,6 °ntmanteling van het
er- ,^'^-veld te bevorderen. Rit-
egfip'n A^urliJk kl-»nnen wij niet
iet"I-h AWACS móét weg. Maar in
ir>gen t

Van de huidige ontwikke-
"e on ssen oost en west mogen
*hehff degelijk afvragen, hoevet radarsysteem nog moet be-

staan. Daaarover kunnen we gerust
met Defensie gaan praten."

Bezuinigen
Dat de openbare bibliotheek jaar-
lijks 20.000 gulden extra moet gaan
bezuinigen, is een doorn in het oogvan PVDA-raadslid Wojtkowiak.
Volgens hem ziet het bieb-bestuur
geen mogelijkheden dat bedrag op
te hoesten, zonder dat de service
voor de lezers ernstig wordt aange-
tast. „Er is al flink bezuinigd. Moet
er dan bijvoorbeeld geen bibliobus
meer komen in Jabeek of Bingelra-
de?", aldus Wojtkowiak. Wethouder
Goossens tipte, dat er wellicht een
extra bibliobus kan komen, en wel
naar Merkelbeek. „Onderbanken is
zowat de enige gemeente, waar twee
bibliotheken zijn. En dat voor een
gemeenschap van 8000 inwoners.
Sluit daneen van de twee bibliothe-
ken," aldus Goossens.

Furieus
Het Merkelbeekse raadslid Leo
Meijers van de Lijst Kleine Onder-
banken reageerde furieus. „We heb-
ben in onze gemeente ook vier
sportcomplexen, vier gemeen-
schapshuizen en ga zo maar door.
Moeten we daar dan ook in gaan be-
zuinigen?" foeterde Meijers. Burge-
meester Ritzer: „Keuzes zullen pijn
doen, maar moeten desondanks in
de toekomst toch gemaakt worden.
Ook bij de bibliotheek moeten be-
paalde grenzen worden getrokken.
Uitgangspunt moet blijven, dat de
vier gemeenschappen van Onder-
banken als zodanig zo goed moge-
lijk moeten kunnen blijven functio-
neren."

Met ijskast
door modder

HEERLEN -Kwade gezichten afge-
lopen zaterdagmiddag bij de bewo-
ners van de nieuwe huurhuizen aan
deKampstraat in de Heerlense wijk
Heerierheide. Vlak voor de winter
verhuizen, maar met alle gevolgen
van dien. De afwerking rondom de
huizen is nog niet aangepakt. De
groenvoorziening en het aanleggen
van de plantsoenen laat nog even op
zich wachten en het slechte weer
maakt het de verhuizers extra moei-
lijk. Kartonnen dozen, houten
schotten en planken liggen overal

verspreid om door de modder te ko-
men met de huisraad. „Wij worden
van het kastje naar de muur ge-
stuurd als er wordt gevraagd naar
de verantwoordelijke instantie", al-
dus de heer Bloemer, een van de
verontruste bewoners. „Via de ar-
chitect, de gemeente en de bouwon-
derneming zijn wij uiteindelijk te-
rechtgekomen bij een firma in Mid-
den-Limburg. Maar ook die mensen
deden alsof hun neus bloedde."

# Slechts met de grootste
moeite banen de verhuizers
zich een weg door de modder
voor de nieuwe huizen aan de
Kampstraat.

Foto: DRIES LINSSEN

Volgens notitie alleen adviserende rol weggelegd

Sportraad Kerkrade
wordt 'uitgekleed'

Van onze correspondent

KERKRADE -De Kerkraadse
sportraad moet geen ambtelij-
ke ondersteuning meer krij-
gen en verliest zeggenschap
over het beheer van de sport-
accommodaties. De nieuwe,
van de gemeente losgekoppel-
de sportraad, moet wel onder-
steuning krijgen van een nog
op te richten en zelfstandig
opererend sportbureau.

Dat zijn de belangrijkste aanbeve-
lingen in de notitie 'herstructure-
ring Stichting Sportraad Kerkrade',
die dinsdag door het college wordt
behandeld. De notitie is opgesteld
door een werkgroep van de stich-
ting, die schrijft dat men zich door
het college 'gedwongen' zag een ad-
vies uit te brengen waar men grote
moeite mee heeft.

Het voortbestaan van de sportraad
was namelijk alleen mogelijk onder
de voorwaarden van het college: de
gemeente beheert de accommoda-
ties zelf, de sportraad krijgt een
puur adviserende en voorlichtende
functie en wordt losgekoppeld van
de gemeente. Belangrijk is dat
raadsleden en ambtenaren geen
plaats meer krijgen in het nieuwe
systeem. Het functioneren met twee
petten op, is niet meer mogelijk.

Het takenpakket van de nieuwe
sportraad wordt in de notitie nauw-
keurig omschreven. Opvallende za-
ken daarbij: de werkgroep wil dat
nieuwe sportraad de verdeling blijft
doenvan de aan de binnensport toe-
gewezen zaaluren en bemiddelt en
begeleidt bij bestuurlijke en organi-
satorische problemen bij aangeslo-
ten verenigingen. Dat terwijl de
sportraad zich in het verleden niet
bemoeide met interne zaken bij de
verenigingen.

Bij de Kerkraadse sportraad zijn in
totaal 92 verenigingen met ongeveer
12.000 georganiseerde sporters aan-
gesloten. Daarnaast zijn gegevens
van 6.000 recreanten in de admini-
stratie van de sportraad opgeslagen.

oostelijke mijnstreek

Man rijdt in
op agent en

taxichauffeur

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - Doldrieste taferelen heb-
zich vrijdagnacht afgespeeld in de omge-

Vlr»g van de Marktstraat in Hoensbroek. EenWilde achtervolging eindigde tenslotte met
j|earrestatie van een 25-jarigeHeerlenaar. Hij
Week onder invloed van alcohol in een onver-zekerde auto te rijden, terwijl hem bovendienle rijbevoegdheid was ontzegd. De man zit°Pgesloten in een cel op het politiebureau in

Hij wordt voorgeleid aan de officierJ"an justitie, waarschijnlijk wegens poging:°t doodslag.
De automobilist negeerde in eerste instantie
een stopteken van de politie en veroorzaakte

vervolgens een aanrijding met een taxi. Toen
de man zich met zijn auto ogenschijnlijk
vastreed in de berm, stapte een agent uit de
surveillance-auto en liep naar de man toe. De
dronken man slaagde er vervolgens toch in
de auto uit de berm te manoeuvreren en reed
vervolgens tot twee maal toe op een agent in,
die zich beide malen met een sprong opzij in
redding wist te brengen. Ook de taxichauf-
feur moest een paar passen opzij maken om
de wegpiraat te ontwijken. Na een langdurige
achtervolging wist de politie de man slechts
met de grootste moeite in de boeien te slaan.

Nolda de Jongkruipt uit diep dal

Lady’s First niet
voor het laatst

Van onze verslaggever

HEERLEN - Vivian Massierer,
voor twintig uur per week ver-
bonden aan Straathoekwerk en
het Heerlense jongerencentrum
Nova, heeft afgelopen zaterdag
met Lady's First haar visite-
kaartje afgegeven als organisatri-
ce. De Noorbeekse had in 'Nova'
aan de Ganzeweide de leidingtij-
dens een dag, speciaal bedoeld
voor meiden en jonge vrouwen
in de leeftijd van 15-25 jaar. Met
informatie over scholing, werk
en (vrije)tijdsbesteding, maar
ook aandacht voor show, demon-
straties en lichamelijke verzor-
ging.

Ruim twee maanden zocht Vi-
vian Massierer naar de juiste for-
mule voor Lady's First. Niet te

saai door te veei info over de zo-
genaamde 1990-regeling voor 18-
-jarigen, scholing en werk. Niet te
pikant door te veel lingerie-, mo-
deshows en bodybuildingde-
monstraties. De mix van doe- en
kijkactiviteiten Werd gade gesla-
gen door ruim tweehonderd be-
zoekers. Onder wie veel tieners
(jongens mochten uiteraard ook
een kijkje nemen), maar ook jon-
ge moeders. Zij hadden geen
kind aan hun kroost. Er was kin-
deropvang en grimeur Sasja
Jans wist de allerkleinsten op te
vrolijken met een geschminkt
gezichtje.

" Nolda de Jong: ,Mijn
droom is werkelijkheid ge-
worden".

Foto: MARCEL VAN HOORN

Onwennig
Veel aandacht kregen de doe-
projecten zoals het maken van
gipsmaskers en sieraden, bloem-

schikken, fotografie, computer-
techniek, huid- en haarverzor-
ging. De lingerieshow, op de
planken gebracht door vier da-
mes en één heer, trok veel aan-
dacht. Met name de onwennige
presentatie van de jongeman
werkte bij velen op de lachspie-
ren. „Maar dat hoort bij zon
dag", vindt Zymose-medewerk-
ster Vivian Massierer. „Het is de
eerste maal dat zon grootse acti-
viteit wordt georganiseerd. Over
zulke kleinigheden wordt gela-
chen en niet moeilijk gedaan. De
opzet is puur amateuristisch en
er moet een ongedwongen
sfeertje van zon dag uitstralen."
In die opzet is 'Nova' zeker ge-
slaagd.

Veel applaus was er voor de crea-
ties van 'Yippa Fashion', een
boetiek op de Heisterberg in
Hoensbroek. Het zaakje, de
vloeroppervlakte is niet groter
dan twaalf vierkante meter,
wordt geleid door Nolda de Jong
(35). Zij kwam twee jaar geleden
in aanraking met Zymose en
Straathoekwerk.

„Ik was een poosje druggebruik-
ster. Gelukkig kon ik juist op tijd
ook leven zonder die rotzooi. Op
gegeven moment was ik het
thuiszitten spuugzat. Ik voelde
mij nog te jong om alleen maar
naar de Sociale Dienst te gaan
om daar mijn handje open te
houden."

Durf
Nolda de Jong volgde daarna een
twee-jarige naaicursus. In het be-
gin bestond het groepje cursis-
ten uit een vijftal vrouwen, maar
die vielen al snel af. „Dikwijls
heb ik in mijn eentje op de cur-
sus gezeten. Toch heb ik doorge-
zet, want ik wil iets van mijn le-
ven maken." Met veel durf en
doorzettingsvermogen heeft zij
onlangs een eigen boetiekje ge-
opend. Haar favoriete kleding:
overwegend zwart gemaakt van
nappa, stretch en kant. „Mijn
smaak was hier niet te koop. Ik
moest steeds naar het westen rei-
zen. Nu heb ik Amsterdam naai
Hoensbroek gehaald. Binnen-
kort presenteer ik mijn eerste
eigen ontwerpen. En zo is mijn
droom werkelijkheid gewor-
den."

's Avonds waren er in 'Nova' mu-
zikale optredens van The Jump
en The Tetsjers. Vivian Messie-
rer: „Een waardige afsluiting van
Lady's First, een dag die volgend
jaar zeker weer zal plaatsvin-
den."

Wethouder Bonten in aanvaring met 'Gulpers'

Landgraafse minima
kwaad op gemeente

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De Steungroep Uitkeringsgerechtigden Oostelijke Mijn-
streek (SUOM) is boos op de Landgraafse gemeenteraad. De raad discus-
sieerde eind vorige week over het intensiverenvan het bijstands- en mini-
mabeleid. Uit een onderzoek van Konsumentencontact is gebleken dat de
Landgraafse minima erg weinig gebruik maken van de bijstand. De
SUOM heeft de gemeente al in mei '88 gewaarschuwd dat er meer aan
voorlichting gedaan moet worden. Wethouder Jan Bonten gaf toe dat er
meer voorlichting moet komen om de minima te wijzen op hun rechten.

Bonten zei ook toe dat er volgend
jaar in totaal vier ton in dat project
wordt gestoken. Dat nam niet weg
dat Bonten tijdens de discussie in
de raad weer eens een ouderwetse
aanvaring kreeg met Rob Silver-
tand van de fractie Gulpers.

Silvertand stelde ondubbelzinnig
de wethouder verantwoordelijk
voor de lage score. In Landgraaf
wordt gemiddeld ’1,33 per inwoner
uitgekeerd aan bijzondere bijstand.
In Brunssum bijvoorbeeld ligt dat

bedrag op ’4,04. Evanals de SUOVA
in de brandbrief aan de raad zei ook
Silvertand het triest te vinden dat er
nota bene een onderzoek nodig was
om de gemeente te dwingen tot een
actief voorlichtingsbeleid. Silver-
tand vroeg zich tenslotte nardop af
of Bonten nog wel geloofwaardig is,
wanneer hij zegt dat 'Landgraaf een
echte PvdA-gemeente' is. De wet-
houder was in eerste instantie niet
bereid 'een robbertje te gaan vech-
ten. Maar PvdA-fractievoorzitter
Maarten van Hulst wenste wel op
Silvertands uitlatingen in te gaan.

Hij noemde die 'kortzichtig. Van
Hulst wees er op dat Konsumenten-
contact lang niet alle gemeenten
had onderzocht en dat derhalve de
laatste plaats voor Landgraaf gere-
lativeerd moest worden. Hij vond
het kortzichtig dat Silvertand naar
de PvdA wees. Het Gulpers-raads-
lid haastte zich dan ook te veront-
schuldigen. „Het was mijn bedoe-
ling niet de PvdA aan te pakken. Ik
erken zelfs dat er een actiever mini-
ma-beleid wordt gevoerd met wet-
houders van deze partij. Het was
slechts mijn bedoeling deze wet-
houder aan te pakken. Daarop
vroeg hij Bonten: „Geef nou eens
aan watje concreet aan voorlichting
hebt gedaan."

Wethouder Bonten liet weten dat er
heel wat informatie naar instanties
en belangengroepen is gegaan. Ook
wees hij op herhaaldelijke publica-
ties in het ENSU-weetje. Tegen Sil-

vertand: „Dat is u blijkbaar ont-
gaan. U heeft een selectief geheu-
gen. Blijkbaar leest u alleen de arti-
kelen waar een foto van mij bij
staat", doelend op de Landgraafse
'paspoortaffaire.

Brandbrief
De SUOM voelt zich min of meer ge-
passeerd. „Een brandbrief van de
Landgraafse minima is blijkbaar
niet voldoende om college en raad
uit de slaap te doen ontwaken."

Een ander punt van de discussie be-
trof tegemoetkomingen voor de mi-
nima bijvoorbeeld bij contributie-
kosten van onder andere de muziek-
school en verenigingen. In tegen.-
stelling tot bijvoorbeeld de muziek-
school moeten verenigingen zelf be-
palen wie korting krijgt en wie niet.

CDAer Wiel Mulders miste in het
plan een objectieve maatstaf voor
de verenigingen om te bepalen wie
voor die korting in aanmerking
komt en wie niet.

Wethouder Bonten zei hem toe op
korte termijn met concrete voorstel-
len hierover te komen.

Marga Kölgens van het Vrouwenap-
pèl opteerde voor één korting-con-
structie. Daarin moet volgens haar
ook het methodisch jongerenwerk
een plaats krijgen.

Vier maanden
voor rijden

onder invloed
MAASTRICHT - Hoewel dit niet
gebruikelijk is, ging politierechter
mr Nolet afgelopen vrijdag met zijn
vonnis boven de eis van de officier
van justitie uit. Mr Laumen eiste
een gevangenisstraf van acht weken
onvoorwaardelijk, de rechter maak-
te daar vier maanden van.
„Een overtreding van een rijontzeg-
ging kan niet worden afgestraft met
weer een nieuw rijverbod. Daarom
maar eens een flinke gevangenis-
straf."
Het betrof een 32-jarige verdachte
uit Brunssum, die zelf verstek liet
gaan op de zitting. De man was
maar liefst vijfmaal door de politie
achter het stuur van zijn auto aange-
troffen, terwijl hem een rijverbod
was opgelegd. Tweemaal had hij ge-
reden onder invloed van alcohol,
waarbij hij bovendien nog een keer
de bloedproef had geweigerd. Een
recidivist bij uitstek dus. „En onver-
beterlijk," was de mening van de of-
ficier van justitie. „De auto is zijn
werktuig om de wet mee te overtre-
den. Als je hem het voertuig af-
neemt, kan hij weinig kwaad. Daar-
om eis ik verbeurdverklaring."
Daarmee ging de rechter akkoord.

Succes voor
Bianca Arents

HOENSBROEK - De veertienjarige
Bianca Arents uit Hoensbroek is tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen twirl in Vianen op de
tweede plaats geëindigd. Zij kreeg
50,55 punten voor haar optreden,
1,25 punten minder dan de uiteinde-
lijke kampioene.

Voorbijganger
bevrijdt vrouw
van overvaller

HOENSBROEK - In de Prinses
Margrietstraat in Hoensbroek werd
vrijdag een 68-jarige vrouw overval-
len door een 20-jarigeman. Nadat de.
bejaarde vrouw haar handtas niet'
wilde loslaten, duwde de overvalleri
haar tegen de grond. Hij ging bo-'
venop de vrouw zitten en deelde en-
kele rake klappen uit. Een voorbij-
ganger, die de brutale overval zag,
schoot de vrouw te hulp en greep de
man vast. Hij gaf de overvaller ver-
volgens een flink pak slaag. De man,
die weinig later door de politie werd
gearresteerd, wordt binnenkort
voorgeleid aan de officier van justi-
tie.
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Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ««AVRO Service salon. Geva-

rieerd magazine. Presentatie: Aman-
daSpoel, Tineke de Groot en Simone
Wiegel.

17.00 Postl! Correspondentierubriek
bestemd voor kinderen. Presentatie:
Birgit Gantzert, met Thundercats, te-
kenfilmserie. Afl. 12: De blik van de
ondergang.

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.
19.25 (TT)Partners. Familiespel. Pre-

sentatie: Peter Zwerus.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 Ricciotti in Rusland. Een rei-

simpressie van een straatorkest, het
Ricciotti Ensemble, een uit 40 musici
bestaand Straat Symphonie Orkest,
dat een toernee door Rusland maak-
te.

21.30 Muziek in Natura. Sri Lanka,
muziekprogramma m.m.v. Raul Orel-
lana. The George Baker Selection en
LUV. Presentatie: Thom Hoffmann.

22.10 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek.

22.55 Snoops. Serie. Afl. 3: Big brass
cookie jar. Chance Dennis en zijn
vrouw zijn getuige van de moord op
een generaal op het terrein van het
Pentagon. Het team van Wapenon-
derzoek kan niet ontdekken, bij welk
wapen de dodelijkekogel behoort.

23.40 "«Ontdek je plekje. Vandaag:
Den Bosch.

23.56-00.01 Journaal.

% James Stewart en Donna
Reed in de Amerikaanse
speelfilm Tts a wonderful
life'. (Nederland 1 - 14.40
uur.)

Duitsland 1
|j? Tagesschau.
*." ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
'*5 Aerobic - Fitness mit Ver-J*tAfl. 6.
gT Tagesschau.

u 3 Ein Fest für die Freiheit. Film-
*9boek uit Boedapest, (herh.).
j^5 fückblende. Reportage pver

van het pantserschip
JJ'ral Graf Spee.
'S Tagesschau.

'h 3 ««Eine Welt für Kinder. Show
£" SOS-Kinderdörfer. (herh.).
5* Urnschau.
'Z Persoverzicht.
«J! Tagesschau.
'.* ARD-Mittagsmagazine.
[ft? Wirtschafts-Telegramm.
O? Tagesschau.
't* Die Sendung mit der Maus.
i^erprogramma.v° Janoschs Traumstunde. Afl.:ss schoneLeben des Hasen Robin-
'"On de'kle'nes Schweinchen.
'ita Ta9esschau.\J: ""Atoll. Spelprogramma.

Blauer Montag. Gevarieerd
l^agmagazine.l'ïr Tagesschau.
»il J Die Montagsfamilie. Serie. Afl.:I^erade.i4 g Die Trickfilmschau.

Janna. 15-delige jeugdserie.
iils '3: Ein schrecklicher Sturz.
'je Tagesschau.
VkAuf Ach«e- Serie. Afl.: Mexika-
Ij^e Verhaltnisse.
l'30 Tagesschau.
'■52 und Heute- Actualiteiten.
\d Stahlkammer Zürich. Serie.
I.ga En Irrtum mit Folgen.
|"q0 Programma-overzicht.

(TT)Tagesschau.

20.15 Das grosse Geheimnis. 6-deli-
ge serie. Afl. 6. Jeanne Corbet is na
15 jaar eindelijk weer bij Roland. Ze
leven nu streng bewaakt op Basis
307.

21.10 Kohl in Ungarn. Verslag van
het bezoek van bondskanselier Kohl
aan Hongarije.

21.45 Bitte umblattern.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 (00+TT)Winternacht. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1987 van Sandy
Smolan. Mary Graving woont in een
afgelegen provinciestadje. Als radio-
reporter moet ze constant moeite
doen om haar programma te vullen.
Op een nacht echter staat sheriff Bes-
ke voor haar deur.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken.

" Scène uit de speelfilm 'Wie du mir'. (Duitsland 2 - 19.30
uur.)

TV-KANAKEN,GOLFLENGTEN
kanalen zie schema exploitant

f * zwart/wit programma
00 * s,ereo geluidsweergave
■f|. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISE
(("rland 1: 5, 26 29, 46, SI, 53 en 57»nand 2: 31, 33, 35, 49, 54, 5e 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
België TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België'RTBFI: 3 en 8.
België Téle 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
h-3Q os

"5$ Ki' n'a Mosa. Braziliaanse serie.
'■Oo v euws-
'"os p.k Tak- Animatieserie. Afl. 112.
I.10 j'°ns.Afl.: Plons en de haas.
"e Afi CObus en Corneel. Jeugdse-. k-_' 6: Het zakhorloge. M.m.v.
l ?oK.e.nnisenj.P.ciaes.0K.e.nnisenj.P.ciaes.

'6: B_^ebeest- Kinderserie. Afl.

P-larioJ. rTomons- Het museum. De
Pen Z? f )in. een tv-freak, wordt opNeder 9namiddag door vader en

È'reei J. meegenomen voor een cultu-
ur, Aa«p^e naar het museum voor
irji. Afnka-

h9dtl°nt r̂enbaai- Canadese'Ns , ,e' Een zwarte hond. De Ro-
Prag *''n gedascineerd door het ge-
hnd h

een verdwaalde zwarte
?ennat7,',e,d,uideliik beschikt over bo-|.jsnatuurli,ke gaven.
N2irEde£,edelin9en- Programma-
"3o mi en Paardenkoersen.'■00 B fUws-<s_ cr n" Australische serie. Afl.

?n Danh Probeert nog steeds DesSot ITG bl' mekaar te brengen. Er
S^ hoofdnieUWe drei9in9 boven Zoë
" °e drie wijzen. Quiz.

nad Jh® Ricardo Huerta story. Ca-
John Lhumoristisch programma van
Cath °'anchard, met Andy Jones,
Sic Jones, Greg Malone e.a. Overeven en werk van Ricardo Huer-
'll 111111111111111111111l UMI

Ta, wereldberoemd artiest en oplichter
uit New Foundland.

21.30 Wikken en wegen. Maandelijks
consumentenmagazine.

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

Remvertragers.
22.50 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine, met: Vlaamse Chemische
Vereniging; Orthodontische kaakchi-
rurgie; Nieuw radarsysteem om de
strijd tussen vogels en vliegtuigen be-
ter aan te kunnen.

23.40-23.45 Coda. De bloem, van Uil-
de Malfait.

" In 'Karibu' (België/TV 2 -20.00 uur) aandacht voor de
Pakistaanse eerste minister
Benazir Bhutto'.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.30 Computerjournaal. Afl.

3.
17.50 Nieuwsvoor doven en slecht-

horenden.
18.00 Strijders voor Wilhelmina. Su-
rinamers die WO II hebben meege-
maakt vertellen over hun ervaringen.
Deel 2.

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

gramma.
TELEAC
19.10 Desktop publishing. Les 2.
19.40 Vooruitblik op de cursus In-

donesië. Taal en cultuur.
19.54 Staatsloterij. 2e trekking van de

800ste loterij.
20.00 Journaal.
RVU
20.20 Milieubericht.
20.25 Weerwerk. Serie over verbete-

ringen op of om het werk. Afl. 3: De
zaak Tiny Bakkum.

HV
20.50 Somos Libris. Videoprodukutie

uit 1982, geproduceerd door Stichting
De Appel en gemaakt door de in Co-
lombia geboren kunstenaar en op-
tisch verwarmer Michel Cardena.

21.15-21.20 De struisvogel. Fabel
van James Thurber, 'voorgelezen
door Rudolf Lucieer, met tekeningen
van Mona van Vlijmen.

21.25 Het Fantastische in deKunst.
Les 3. (TELEAC)

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Maartje van Weegen.

22.45 Geschiedenis en archeologie
van de bijbel. Les 2. (TELEAC)

23.37-23.42 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARDIZDF.
13.45 Dieter Kronzucker Stamm-
tisch. Der 3sat-Talk.

15.00 Tierportrat. Wilde pauwen in
Nieuw-Zeeland.

15.10 Mensch Bachmann. 6-delige
serie. Afl. 5: Es geht urn Renate. De
problemen van Brigitte verdwijnen
even naar de achtergrond door de
zorgen om Renate, die zich in een uit-
zichtloze situatie bevindt.

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

rie. Afl.: Pippi und das Weihnachts-

fest.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Der Tag, an dem Anton nicht

da war. Sprookje. Afl. 5. Op een
vlooienmarkt ontdekt Anton de tijds-
spiraal waarmee de oude horlogema-
ker in de tijd reisde.

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

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

kaanse serie. Afl.: Auftritt für Valerie.
Aansl.: So lauft's richtig, verkeers-
quiz.

18.30 Ein Colt für alle Falie. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Wie du mir. Variation zum The-

ma Erben, tv-film van Dagmar Da-
mek. De rijke en excentrieke Ricci Ri-
chardson heeft een illuster gezel-
schap voor een feest uigenodigt. Als
de gasten gearriveerd zijn is de gast-
heer afwezig.

21.00 Humor ist Trumpf. Kijkers kie-
zen hun wensprogramma voor het
oude jaar.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal. Aansl.: Politba-
rometer.

22.15 Ausflüge des Bewusstseins.
Documentaire over het wetenschap-
pelijke onderzoek in Amerika naar
buitengewone bewustzijnstoestan-
den.

23.00 Lang lebe die Signora. Tv-film
van Ermanno Olmi. Een groepje leer-
lingen van de hotelschool arriveert op
een mistige herfstochtend bij een si-
nister kasteel in de bergen. Daar
moeten ze bij een oude dame met
haar bizar gezelschap een diner ver-
zorgen.

00.40-00.45 Heute.

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: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 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)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 60.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 909. Pamela's woede
opAlison brengt haar leven in gevaar.

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

19.30 Nieuws.
20.00 Karibu. Vierwekelijks tv-maga-

zine dat via een viertal bijdragen het
wereldbeeld van de Vlaamse kijker
wil verruimen. Vandaag: Een reisver-
slag - 14 dagen op de Zaïrestroom.

20.40 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Vrijzinnige Vereni-
gingen.

22.45-23.15 Een computer ook in
jouwklas. Afl. 7: gebruik van de com-
puter in het onderwijs. Presentatie:
Annemie Coppiters.

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 Ecran Témoin: Mad Max 11,
Australische speelfilm uit 1980 van
George Miller. Rond het jaar 4000
wordt de aarde geteisterd door een gi-

gantische brandstof-oorlog. Er zijn
geen reserves meer en agent Max
neemt het op tegen de motorrijders van
Wez, die zijn familie hebben uitge-
moord. Aansl.: Discussie over geweld
op de televisie. 23.05 Weerbericht en
laatste nieuws. 23.40Bourse, beursbe-
richten. 23.45-23.55 Tribune économi-
que et sociale:Les associations agrico-
les.

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

sentatie: Catherine Keijl en Mare Ja-
cobs.

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 Speelfilm. An Australian in

Rome.
16.00 Télékids. De wasbeertjes.
16.30 Télékids. Flipper.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
Nieuws en weer.

18.00 Journaal.
18.10 Uit een andere wereld. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Wat wil je met zon
watje.

18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Dilemma.
19.30 Aanvallen. Sportquiz met Hans E

van Breukelen.
20.00 Match Extra.
22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Cat People. Amerikaanse ï

speelfilm uit 1982 van Jeff Lieber- \
man. Irena Galliër ontmoet na vele ja-=
ren haar broer Paul. Paul voelt zich =
erg tot zijn zus aangetrokken. Dat;
hangt samen met het feit dat ze bei- 5
den tot de familie van de katachtigen E
behoren. Irena weet dit echter nog 5
niet.

00.30 Journaal.
00.35 Dallas. Amerikaanse serie. -(herh.).
01.20 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. 6.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie. Les 2. (herh.).
10.50-12.20 Schooltelevisie.
17.05 Teletekst-overzicht.
17.30 Befreite Hoffnung: Documen-

taire over de gevolgen van de pere-
stroika voor joden in het zuidwesten
van Rusland.

18.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
gie. Les 3.

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: Reportage
over de vereniging Haus Kloppen-
burg die zich inzet voor de psychothe-
rapie.

20.30 Innenansichten: Portret van de
fotograaf Michael Ruetz.

21.00 Sag die Wahrheit. Spelpro-
gramma. Presentatie: Bernd Ste-
phan.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hilferufe: Wege aus der Krise,

een echtpaar gaat in relatietherapie.
22.45 Halbwertzeit. Australische do-

cumentaire over de Marshall-eilan-
den, die door de Amerikanen als test-
gebied voor atoomwapens werd ge-
bruikt (originele versie met Duitse on-
dertitels).

00.06 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België Tèlè 21
18.30 Espanol con Victor, cursus
Spaans. Les 5 en 6. 19.00 Spreek met
ons mee, cursus Nederlands. Les 6 en
7. 19.30 Journaal (met simultaanverta-
ling in gebarentaal en weerbericht).
20.00 Cultures: Bacchantes, toneelstuk
met Sophia Michopoulou, Akis Sakella-
nou, Evriklia Sofroniadou e.a. 21.15
Start - Best of '89, hoogtepunten uit
1989 met o.a. Golf, surfen en skiën.
23.15-23.40 Magazine du golf.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.13 Sept sur Sept.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45La verité est au fond de la marmi-
te. 18.15 Des Chiffres et des Lettres.
18.35 Recréation. 19.00 Animalia.
19.30 TVS Infos et Météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Nieuws. 20.30 Les 7 dor.
22.30 Thalassa. 23.30-00.20 Libera-
tion.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Hier en nu.
(7.30 Nws.) 751 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 ennu. 12.30Nws 12.32 Boer en tuin-
ier. 12.55 Meded. t.b.v. Land- en
Tuinb. 13.10 Hier en nu. 14.06 Ve-
onica Nieuwsradio. (17.30 Nws).
19.03 Club Veronica trend 20.03
3rof. dr. Jan Tinbergen 21.03
<RO's Jazz connection. 22 03 Op
1e eerste rang. 22.35 In het spoor
/an Willibrord. 22.45 Man en paard
sxtra. 23.06 Met het oog op mor-
jen. 0.02 Easy listening. 2.02
WRO's Nachtdienst. 6.02-7.00
*uto in? AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
ie morgen met Ron Brandsteder
8.04-8 15 TROS-Aktua). 9.04
TROS Gouden uren. 11.04 Op vol-
e toeren. 12.04 André van Duin.
13.04 TROS Aktua. 13.15 Zwijgen
s fout 15.04 Met muziek het hele
and door. 16.04 Open huis. 16.57
EO-Metterdaad hulpverlening
17.04 Ronduit radiokrant. 18.04
Tijdsein. 18.25Kom eres uit. 18.50
Srabbelton. 19.04 Samen zingen
-net Arie Pronk. 19.35 Hemels-
oreed 20.04 De besten van orkes-
ten. 20.20 Arjen. 20.45 Begrijpt u
wat u leest? 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
✓an de week. 9 04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays Bas 14 04 Top-

i pop radio. 16.04 Toppop disco-
| very.lB.o4 Dnespoor. 19.04 Het

steenen tijdperk. 20.04 Muziek met
Meta 22.04-24.00 Candlelight.

televisie en radio maandag

Nederland 1

rJ3.05 Nieuws voor doven en"'nthorenden,
0

* ■lts a wonderful life. Ameri-?"se speelfilm uit 1946 van Frank
J*3, met James Stewart, Donna
Ji Lionel Barrymore e.a. Wan-
* de bank van George Bailey fail-
■*eigt te gaan, overweegt hij zelf-
*"! te plegen. Hij wordt echter op
''Satste moment weerhouden door

Clarence." Neighbours. Australische serie.

* KRÓ Schaaktweekamp. Ver-JBvan de tweekamp Nigel Short -1 Timman. Presentator: Hanspn.
jj Journaal.

(TT)Kunt u mij de weg naarJoelen vertellen meneer. Serie.
[■'.Poeder van Poo. Het paleis van
'jsheks is gesmolten en de Hame-

** zijn nu in Wamp voor de ont-
Sjling met koning Zwankezwaan.
g

Clip en klaar. Muziekprogram-
-Byoor jongeren.

5 Journaal.'Maandagavond met Van Willi-
programma met gasten uit"*n- en buitenland, uit de film-,

?'er- en mediawereld.
j? Telebingo. SpelprogrammaJj*'t De Lievekamp te Oss. M.m.v.:FJ- René Froger, Groot Russisch

e.v.a. Presentatie: Carlgbrechts.?■ Brandpunt. Actualiteitenru-

v Uitslag Telebingo.2 Journaal.
* Een jaar uit het leven. 6-delige
JJ-Afl. 5. De relatie tussen Sam en
Jj*>je is slecht en Sam vraagt zich
Wfeld af wat hij nu nog kan doen.

"*23.35 Advent. Mgr. Lescrau-

waet praat met mensen uit de Am-
sterdamse parochie De liefde.

Duitsland 3 SWF
D8.15 Bewegung macht Spass. Afl. =3. 5
08.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-1

gie. Les 3.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Ungeschlechtliche Fortpflan-E
zung. Aflevering uit de serie Biologie. E

17.00 Tele-Ski 90. Afl. 12.
17.30 Telekolleg 11. Cursus psyscho-=

logie. Les 3. Herh.
18.00 Lydie, das Akkordeon undan- s
dere Geschichten.

18.29 Spass mit Tricks und Tips: Die |
Curiosity-show, informatiefkinderpro- Egramma met spelletjes.

18.52 Phil ipp. Kinderserie. Afl.: Ein z
Stern von vielen, (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land. E
19.30 Lan der - Menschen - Aben- E
teuer: ZwischenKairo und Kapstadt, =
met o.a. een reportage over een tocht Eover de Nijl met een feloek-zeilschip. E

20.15 Abenteuer Wissenschaft. Ma- E
gazine.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn E
Neun.

21.15 Mark(t) und Pfennig. Consu- E
mentenmagazine.

21.45 Tage der Sonnenfinsternis. \Russische speelfilm uit 1988 van Ale- \
xander Sokurow. De jonge kinderarts ;
Dmitri Maljanow is naar een provin- "ciehoofdstad aan de Caspische Zee i
gestuurd. Hij wijdt zich daar aan een ■
onderzoek naar de betrekkingen tus- :
sen geest en lichaam.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 4
700 Nws 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek op maandag-
morgen: Rotterdams Filh. ork.
11.50 Over poëzie. 12.00 Radio
vierklank. (13.00 Nws). 13.50Over
kunst en cultuur. 14.00 KRO-Klas-
siek op de maandagmiddag: L'en-
fance du Christ, oratorium van Ber-
lioz. Uitgevoerd door The Golds-
brough Orchestra 0.1.v Colin Davis
m.m.v. St. Anthony Singers en sol.
15.45 In'antwoord op uw schrijven-
klassiek. 16.45 Zin in muziek.
17.00 Klassieke muziek. 18.00
Nws. 18.02 De klassieken. 2.00
Nws. 20.02 De VARA matinee: Or-
kest met piano en trompet. 22.00
Jazzop-vier-Aad Bos. 23 00-24 00
Het zout in de pap.

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richtenen uitgebreid weerber. 900
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 (3). 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
schippersbenchten. 18.00 Nws.

18.10 Faktor 5 extra 18 20 Uitzen-
ding van de CD. 18.30 Programma
voor blinden en slechtzienden
18.40 7e Dags Adventisten. 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.

SSVC
13.00 Animal Fair.
13.10 Bangers and mash.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 The art of travel.
14.35 The truth about Christmas.
15.05 Healthy eating with SSAFA.
15.15 Home and away.
15.35 Children's ssve.
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.
20.10 The Bill. Serie.
20.35 The Vet.
21.05 Boon.
22.00 BBC News and weather re-

port.
22.30 Whispers in the air.
23.20-00.20 Sportscene.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
(herh.). *10.35 Télé-Boutique. (herh).

11.00 Zwei Menschen unterwegs.
Amerikaanse speelfilm, (herh.).

12.30 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.: Eine schone Be-
scherung.

15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Zwei von der Dienststelle.

Engelse serie. Afl. : Mitgefangen -Mitgehangen. (herh.).
16.30 Der Sechs-Mi ll ionen-Dollar

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Der
verschollene Aufklarer. (herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse serie.

Afl.: Bruderliebe bis zum Schluss.
18.45 RTL aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: Ein kopie von Airwolf.
20.15 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Die letzte Zahlung.
21.10 Eine Frau zum Verlieben.

Franse speelfilm uit 1985 van Daniel
Vigne. Wetenschapper Julien Chays-
sac heeft een sensationele ontdek-
king gedaan. Hij heeft de overblijfse-
len aangetroffen van de eerste Fran-
se vrouw, die waarschijnlijk 2 miljoen

i jaar geleden geleefd heeft. Een Ame-
i rikaans concern toont veel belang-
i stelling en de 'directrice' reist direct
[ naar Parijs voor een ontmoeting meti Julien.
i 22.45 RTL aktuell.
[22.50 Kuit-Tour.
i 23.00 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Klugè.
i 23.30 Marmermagazine „M".
i 00.05 Catch up. Showgevechten

Presentatie: Joe Williams.
: 00.40 Airwolf. Amerikaanse serie.
i (herh.).
: 01.25-01.30 Betthupferl.

Eurosport
06.00 Sky. The World Business Re- ;

port.
06.30 Sky. European Business Chan- :

nel.
07.00 Sky. The D.J. Kat Show.
09.30 Eurosport Menu.
10.00 Skiing World Cup.
11.00 Football.
12.30 Showjumping.
13.00 Skiing World Cup.
14.00 Hlnein. Speelfilm over het WK «

voetbal in 1958.
16.00 Ice Hockey.
19.00 International Motorsport.
20.00 NHL Ice Hockey.
22.00 Eurosport.
23.00 Boxing: Ringside Super-

bouts.
00.00-02.00 NHL Ice Hockey.

SAT 1
i 06.00 Guten Morgen mit SAT 1 08.30
i SAT 1 Bliek. 08.35 General Hospital.
!Afl. Drohungen. Amerikaanse famihe-
i serie. 09.20 Teletip Koehen. Aansl. Ihr
i Horoskop. 09.30 Programma-over-
■ zicht. 09.35 Nachbarn. Australische se-
■ rie. Afl. Ganz neue Töne. 10.00 SAT.I

" BLICK. 10.05 Mr. Ed. Amerikaanse te-
i kenfilmserie. Afl. Auf Entenjagd. lo.3o
iRache tötet die Liebe.Amerikaanse
i spelfilm uit 1976 van Robert Totten.; 12.15 Teletip Test. 12.25 Glücksrad.
i 13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-joverzicht. 14.05 Pixi im Wolkenkuc-jkucksheim. Amerikaanse tekenfilmse-
■ rie. Afl. Des Kaisers neue Kleider.
i 14.30 Teletip Haushalt. Aansl. Horos-
i kop. 14.40 General Hospital. Ameri-
i kaanse familieserie van Alan Pultz. Afl.
i Nur ein gemeiner Dieb. 15.30 Happy
| Days. Afl. Leder Jacke gegen Smoking.
i Amerikaanse familieserie. 15.55 Der
; Goldene Schuß. 16.05 Daniel Boone.
i Amerikaanse westernserie uit 1965 van
jGeorge Marshall. Afl. Eine Weih-

■ nachtsgeschichte.l7.oo SAT 1 Bliek.
■ 17.10 Nachbarn. Australische familie-
■ serie uit 1985 van Mark Joffe, met Alan
■ Dale, Arme Haddy, Vikke Blanche, Paul
|Keane e.a. Afl. Seifenblasen. Aansl.: Tekenfilm. 17.35 Teletip Fashion.
117.45 Programma-overzicht. 17.50
{ Carson& Carson. Afl. Ein Niemand.Au-
jstralische misdaadserie van Mark Jof-

Fe, met Lorraine Bayley, Kevin Miles,
Howard Eynon e.a. 18.45SAT. 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. 19.30 Missisippi.
Amerikaanse misdaadserie van Leo
Penn. Afl. Am FluSufer. Deel 1. 20.25
SAT.I Wetter. 20.30 Hunter. Afl. Pe-
dros unnatürlicher Tod. Deel I.Ameri-
kaanse misdaadserie van Michael
Preece, met Fred Dryer, Stepfanie Kra-
mer, Persis Khambatta e.a. 21.25 SAT.
1 Bliek. 21.30 Die Magd von Heiligen-
blut. Deel 1. Oostenrijkse speelfilm uit
1956 van Alfred Lehner. 23.15 SAT. 1
Bliek. 23.25 News and Stories. 00.05
So gesehen. 00.10-00.20 Programma-
overzicht.

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, 15.02 en 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.

BRT2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw (6.30. 7.00 Nieuws 7.30
Nieuws, en RVA -berichten). 8.00
Kerstboodschap van Z.M. de Ko-
ning 8 10 Nieuws 8.20 Het vlie-
gend tapijt 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek 11.55 Media-
tips. 12 00 Limburg Vandaag.
13.00 Nieuws. 13 10 Pluche en
plastiek 14.00 De eerste dag
16.00 Vooruit, achteruit. 17.00 Lim-

burg 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.)

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.
22.00 World News and Goodyear ■Weather Report.
22.10 Wildlife On One. At Home wifh I

Badgers.
22.40 Thai Panorama.
23.10 Mordicus The Buzzard.
00.10 World News and Goodyear

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

wan Rete Mia.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer.
10.00 Rewind '85.
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.
18.00 Remote Control.
18.30 Club MTV.
19.00 VJ Ray Cokes.
21.00 MTV at the Movies.
21.30 INXS Rockumentary.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.30 Rewind '86.
00.00 Headbangers Ball.
02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Fruhstück 6.45 '
Wunschkasten. 7.10 Adventska- 'lender. 830 Besinnliche Worte
9.10 Musikexpress 10 00-12 00
Gut aufgelegt. 12.15 Veranstal-
tungskalender Musik bei Tisch.
13.00 Frischauf. 14.05 Musikzeit
14.15 Musikzeit heute: Operette
und Musical 15.00Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: US-Charts *1705 Oldiekiste 18 10 BRF-Ak- J
tuell. 18.40 Jazz: Swing und Balla- .
den 20.00 Nachrichten 20.05 "Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treft nach
elt. 12.00 RTL Themen 12 15 Ca*- h,f
no Parade. 14.00 Viva. 16 00 E
teniagd. 17 00 RTL Themen 17 15
RTL-Musikduell. 19.00 Neunze-
Vierundzwanzig. 00.00-01 00'»
Traumtanzer

WDR4
4.05 Radiowecker 5.59 Sta!
sansage. 605 MorgenmekidHH
9 05 Musikpavillon. 12 05 Zur^^Hche 1207 Gut Aufgelegt. nsrv
Wirtschatt Aul der Promenj^H
1500Café-Konzert 16 05 Heir
melodie 17 00 Musik-Exprt
20.05 Zwischen Broadway und -damm 21.00 Musik zum Traurnen.
22 30-04.05 Nachtexpress.
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"3piccolos
mmmaV,7iV!tT?r??WTTtnTTttlmmmM

045-719966 M

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

0
Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden 7
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 kregel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag). bSchriftelijke opgave is mogeli|k via de 1e post op de -dag vóór plaatsing K
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip re
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de zt
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00 2
uur. A

te
Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één a
woord in hoofdletters. Pnjs ’ 1,15per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden ’ 0,95 per a
millimeter hoogte. !_
Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte. K
Rubriek 'bedrijven, transakties' ’ 1,50 per millimeter b
hoogte. e
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2 °i
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met X
minimaal één woord in een grotere letter Foto s, logo's W
en illustraties zijn mogelijk. 1
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom. ir
Voor advertenties op rekening worden Qéén hadministratiekosten berekend. -. Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat', —'Vermist'Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs', —'HuwelijkKennismaking', 'Braderieën,Markten' en -,
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITENDtegen kontante -! betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of _
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken Proficiat', 'HuwelijkKennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling. F
Alle prijzen zijn exclusief BTW. p

F
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.

"" . r
Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000 j
personen van 15 jaaren ouder. L
(Bron: Cebuco Summo Scanner) ims99 ' -

Personeel aangeboden h_____
fVoor VAKBEKWAME bin- Piccolo's in het Limburgs 4nen- en buitenschilderwerk- Dagblad zijn groot in RE- -

zaamheden: 045-210020. SULTAAT! Bel: 045-719966. »1 h
Personeel gevraagd [

Oproepkracht gevraagd, <
voor het bedienen v.d. kassa in de Shop v. h. tankstation.

A.P. Wisman, Esso Selfservice, TOPSHOP,
Akerstr. Nrd. 57, 6446 XC Brunssum. Tel. 045-213207. "I, u

1
Computap ;

GEAUTOMATISEERDE BIERKRANEN
n

vraagt per direkt z

Verkopers (M/V) ;
s

WIJ BIEDEN: v
VAST LOON, PROVISIE EN EEN AUTO s

7

Tel. 03465-76300. \
3_ _ _
-T

Ter uitbreiding van ons team
vragen wij een full-time
zelfstandig werkende

kok
en een restaurant

kelner
Rest. Chez Rachel,

Vrijthof 12, Maastricht
Tel. 043-213059.

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.
Wilt U vast en zeker werk?
In drie maanden aan de
slag? Uitstekende toe-
komstmogelijkheden? Heeft
u minimaal MAVO/HAVO
LTS-C? De kaderschool
biedt u 250 prima vacatures
als RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Fulltime/parttime. Ook
als zelfstandig rijschoolhou-
der prima vooruitzichten.
Binnenkort starten nieuwe
dag-, zaterdag-, en avond-
opleidingen in Utrecht en
Best. Nog enkele plaatsen.
Zin in snelle carrière? Bel
voor gratis studiegids de
Kaderschool (ook 's avonds)
04998-99425
SUPPERS Verspreidingen
Hulsberg vraagt ser. bezor-
gers voor 1 a 2 keer p.w.
voor gem. Simpelveld,
Heerlen, Voerendaal, Eijs-
den en Roermond e.o. Inl.
04405-3702.

MEISJES gevraagd. Club 'Bubbles, Rijksweg Zuid 131, c
Geleen, 04490-42313. In- '<
tem mog. Hoog gar. loon. _
Bierspecialiteiten café De 1
Doufpot zoekt nette ervaren 1
BARKEEPERS-KELNERS,
parttime. Tel. 04490-51023, 1
na 16 u. L
SCHOONMAAKSTERS p
gevr. voor groene-kruisge- j;
bouwen in Lemiers, Gulpen
en Vijlen. Tel. 04490-37932. °
Limburgs Dagblad vraagt 7
aktieve BEZORG(ST)ERS z
voor Spekholzerheide. Meer f"informatie over de aard van D

het werk, de duur van de be-
zorgroute en de hoogte van ■verdiensten en extra's kunt _
u krijgen bij Limburgs Dag- "T
blad, Markt 42, 6461 ED r>
Kerkrade. Tel. 045-452932. v
City Tax Kerkrade BV vraagt _
voor part-time en vaste F
dienst TAXICHAUFFEURS A
M/V. Persoonlijk aanmelden 0
tussen 16.00-17.00 uur op p
werkdagen, tel 045-452323. s
Constructiebedrijf Nijmegen h
vraagt tegen hoog loon p
LASSERS, CV-monteurs, £
loodgieters en pijpfitters. ’Soll. 080-240862. -
TAXI-CHAUFFEURS gevr. -,
full- en part-time. Tevens r
klein-bus chauffeurs. Pers. 7
aanm. Akerstr.-N. 132, "Hoensbroek. tr
Gevr. ervaren FRITURE- _
HULP. Bellen na 13.00 uur. 7
Tel. 045-417190. -
Wat VERKOPEN? Adver- L
teer via: 045-719966. _■

Onroerend goed ti

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

e huur aangeboden T
p

Te h. APPARTEMENT in E
Valkenburg. 04406-13178, D
na 18.00 uur, bgg 15390. t>

r<
Onroerend goed te koop aangeboden a

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

Hypotheek S
Centrale °K

Voor ambtenaren en hogere z'
beroepen. Rente va. 7,5%. K
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook t
hypotheken tot 130% e.w. A
Tel. 077-519775. K

Voor bemiddeling zoeken
wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-
Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners

lakeiaars en Taxateurs o.g
Agnes Printhagenstr. 36,

6161 EK Geleen.
Tel. 04490-48191.

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Direkte aan- <koop is mogelijk. Geen ma- \
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671

Bedrijfsruimte
Weg. ziekte te koop goedlo-
pende FRITURE met woon-
h., op goede locatie. 04492-
-1285, na 15.00 uur 5178.

Kamers aangeboden/gevraagd
labij Centr.-Hrl. in nieuw
tudentenhuis nog enkele
AMERS vrij voor stagiaires
/erk. personen of studenten
45-721268/720564 of
26821.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen
IAMOISEAUX Heerlen ver-
oopt en verhuurt meer dan

denkt! (Verhuur zonder
org). Tel. 045-411930.
LANTELDEUREN, roldeu-
sn, sectiedeuren met of
onder afstandsbediening in "3 maten direkt leverbaar. \
ifstandsbediening compu- (
3r gestuurd, geschikt voor ;
lle soorten garagedeuren ,
ompl. met zender voor uw ,
uto. Fa. Straten, Eijkskens- -(eg 18, Geulle. 043-641044 I— : I;anteldeuren en rolluiken
estellen? STRATEN Voer- 'ndaal bellen. Ook voor in- 'ustrie. Tenelenweg 8-10.
el. 045-750187. ]
Vand en VLOERTEGELS 'e keus v.a. ’24,50 p/m 2I
iel. lijm, voegsel, BTW en f
anco thuis bezorgt. Tegel-
andel Janssen, de Hut 7, I
■ulpen. Tel. 04450-1970. i

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Hobby/D.h__.
TREINENSPECIAALZAAK
De "Spoorlijn" ink.-verk.-
ruilen van Marklin-LGB-N.
Trix expr.-Fleishmann.
Nieuwstr. 88 Kerkrade, open
va. 13.00 uur. 045-456666.

Landbouw en Veeteelt
Mi^rnnm _-iba-i_- Te koop jonge HENNEN.,il"_?o*?IE>ENBANK* Custers Dicteren. Tel.4493-2715. 04499-1341.

Auto's

Najaarsprijzen
Fiat Tipo 1.4 7-'BB wit

ïat Uno45 Fire 7-'B7 ’ 12.900,-
-iat Uno 45 Van 5-'B6 ’ 7.700,-
-iat Uno 60 S 5-drs. 1-'B6 ’ 12.500,-
-iat Ritmo 60 L 5-'B7 ’ 11.900,-
-:iat Ritmo 60 CL 5-'B7 ’ 12.600,-

-3 MAANDEN BOVAG-GARANTIE
Bastiaans Autobedrijf Heerlen.

Spoorsingel 50. Tel. 045-724141.

Te k. Toyota LANDüHUI-
SERTypeBJ42, bwj.'Bl, i.z.
g.st., te bevr. 043-642866
GOLF 1.3 GTi Look zeer
mooi 68.000 km. ’ 5.500,-
Rotterdamstr. 24 Hrl.
VOLVO 360 GLT inj. 5-drs.
zwartmet. 11-'B6, bijz. mooi,
vr.pr. ’ 16.900,-. Tel.
04409-2619.
VOLVO 343 L, '82, kl. rood,
i.z.g.st. ’ 4.500,-. 045-
-420650.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Loven Heerlen B.V. Gran-
dioze Oocasionshow 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, 27-1087; Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; 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
'86; Mazda 323 sedan 1.3
LX 2X '86; Mazda 323 se-
dan 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 1.3 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; Maz-
da 323 HB 1.3 LX automaat
'86; Mazda 323 1.3 DX au-
tomaat '84; Opel Omega 1.8
LS '87; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Kadett 1.3 N '87;
Opel Kadett 1.2 S '84; Opel
Kadett 1.2 S nw. mod. '85;
BMW 31581;BMW 318 au-
tomaat '81; Ford Escort 1.1
CL '86; Ford Escort 1.3 '84;
Nissan Bluebird 2.0, 24-6-
-88; Nissan Cherry 1.3 GL
'86; Peugeot 205 KR '85;
Peugeot 405 SR 1.6 met
schuifdak '88; Volvo DL se-
dan '87; Ford Escort spec.
inger. voor rolstoelverv. km.
st. 29.000, in nw.st. '86. Ei-
gen financiering en APK-
KEURINGSSTATION. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.

Renault 25 IX 2.2i, met kat. I
5-bak, stuurbekr., el. ramen, (
radio/cass.rec. met bedien. 'aan stuur, met.blauw, i
30.000 km, als nieuw '88 s

’ 34.500,-; Ford Scorpio 2.0 i
i CL '86 ’23.750,-; Ford ;
Siërra 1.6 sedan div. ace.
'89 5-bak ’25.500,-; Ford ISiërra 1.6 CL Sedan '88 :
’22.500,-; Ford Siërra 1.6 ilaser 5-drs '86, div. ace. '’16.000,-; Ford Siërra 1.6 I
luxe div. acc'B3 ’ 10.500,-; I
Ford Escort 1.6 L 5-drs '83 I
’8.500,-; Opel Kadett 1.2 ■LS 3-drs. '87 ’16.000,-; IOpel Ascona 1.6 S '83 i
’7.400,-; Peugeot 309 allu- i
re, 5-drs, 5-bak, '87,
’14.750,-; Renault 25 TS :
5-bak '86 ’ 16.750,-; Re- !
nault 11 1.4 Broadway 5- !
bak 5-drs '86 ’11.750,-; I
Volvo 340 DL Diesel 5-bak
'85 ’ 10.500,-; Mazda 626.
1.6 LX, '87, ’ 16.500,-; Nis-
san Blue Bird, 1.6 LX, nw.m. (
'86, ’ 15.500,-. Financieren ;
en BOVAG-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu- ;
ringsstation P. van DIJK &
Zn. Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729 Alle
keuringen toegestaan.
Te koop GOLF GLD bwj.
'79, APK '90, vr.pr. ’ 2.700,-
Tev. te k. Toyota Starlet,
bwj. '81, APK '91, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-228398.
VW Polo wit '86; VW Golf
1600 CL wit 30.000 km '87;
Opel Kadett 1600 5-drs wit
'84; Volvo 340 sedan wit '85;
Volvo 340 DL wit '84; BMW
518 blauwmet. '83; Honda
Civic geel '79; Citroen BK
1.9 TRD zilver '85; BK 16
TRI wit '88; BK 19 TRI wit
'88;BX19GTIzwart'89;BX
19 GT zilver'B6; BK 19 TRD
Turbo grijs '89; BK 14 Lea-
der grijs '86; BK 14 RE
zwartgrijs '88; BK 19 TRD
zwart '88; BK 14 Basis grijs
'89; BK 14 ER wit '84; Ci-
troen CX 20 RE wit '86; CX
TRD Turbo Diesel zilver '86;
Citroen AX 14 TRD 5-drs. !
grijs '89; BK 16 TRS gas ;
rood '85. May CRUTZEN,
Hunsstraat 33, Übachsberg.
045-752121.
Te koop doorlopend scha- .
de-auto's 0.a.: Opel Kadett :
18 S '88; Opel Kadett 20
GSI '87; Datsun 300 ZX '88;
BMW 320i'83 n.mod.; VW
Golf diesel '86. Auto FRAN-
KEN V.O.F. Ganzeweide
59, Heerlen. 045-216475.

10% korting
Op alle occasions

Seat-dealer A.C.H. Jeugd-
ubbenweg 20, Hoensbroek.

045-222455
lurgen AUTOVERHUUR,
.angheckweg 32-40, Kerk-
ade. Tel. 045-463333.
re koop gevr. SCHADEAU-
rO'S, sloop en loopauto's.
fel. 045-753762.
n- en verkoop alle merken
"vUTO'S. Ook schade! 045-
H6239.
A/itte goede probleemloze
CADETT station, '78,
M.700,-. 045-740041/

3rijze AUDI 100 SE, '80,
net APK, pr. ’1.500,-.
M5-740041/751632.
rek. BMW 316 bwj. '85, M-
litv., zeer exclusief, LPG.
fel. 045-323942.
re k. BMW 525 E, automaat
leige met., schuifdak, stuur-
>ekr., licht met. velgen, zeer
nooi type '82, 04490-15900
ÏITROËN Diesel AX 14
rRD '89, 5-drs., blauw/grijs
net., 8.500 km, origineel
sunroof, excl. striping, alu.
'eigen. May Crutzen, Huns-
straat 33, Übachsberg. 045-

NKOOP goede auto's, cont.
jeld. Joosten, Scharnerweg
), Maastricht. 043-634978.
re k. GEVRAAGD auto's en
>edrijfsauto's, schade of de-
ect geen bezwaar, ook
iloop. Tel. 045-720200
re k. 1e eig., VW Kever
300, zeer mooi, 1975; Audi
00 5 S, 1980. Ford Escort,
[984, 5 versn. Auto Ton v.
.EEUWEN, Spoorsingel 14,
Heerlen
DPEL Kadett 1300 '83;
Honda Civic 1300 '84; Maz-
la 626 coupé '83; Opel
i/lanta '79, alle auto's in g.st.
rel. 045-460734.
:lAT 131 Mirafiori CL 1600,
>wj. type '83, deze auto is
lis nw. zo mooi, APK 12-9-
-90, ’2.950,-. Tel. 045-
-123178.
'e koop i.z.g.st. Ford TAU-
JUS 1600 '80, APK 12-'9O,
>r.pr. ’2.750,-. Dorpstr. 19,
Singelrade.
:ordFiësta 1.1 GL, mrt. '83,
\PK, z.mooi, ’ 4.950,-. Tel.
145-454087.
:lESTA 1.1 L Bravo '82
iportw. ’ 4.250,-. als nw.
Hamerstr. 39 Hrl.
:ORD Granada 2.3 combi,
30, kl. brons, LPG onderb.
"3.000,-. 045-222910.
"e koop Ford FIËSTA, bwj.
11, APK 6-'9O, 100% goed.
"el. 045-319361.
dooie groene goede TAU-
JUS 1.6, dcc. '80, met APK,
'ekhaak, gerev. motor, nw.
anden, ’ 2.700,-. 045-
-40041/751632.
'ek. weg. omst. LADA 2105
PG, bwj.'B6, pr. ’4.900,-.
)emstr. 26. Hoensbroek.
'e k. MAZDA 626 GLX cou-
é 2 Itr. autom. bwj. '83 vr.
ir. ’10.000,-. 045-712473.
)atsun CHERRY 1400 GL,
/pc '82, ’ 2.750,-, met sun-
oof, APK 15-9-90. Deze
iuto is in perf. st., geen
.est. Tel. 045-323178.
)LD-TIMER Chevrolet 2-
Irs., bwj. 1926, restauratie-
ibject. Tel. 045-720654.
:ADETT 12 S h.back '83
eldz. mooi elke keur. mog.
terkraderweg 166 Hrl.
ek. Opel KADETT 16S, GL
PK mei '90, bwj. 8-'B5.
;iingbemden 41, Brunssum.

Verwacht derl
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150.000ste

PICCOLO

DEZE WEEK VERWACHTEN
I/VU DE 150.000 IN 1989

Als uw advertentie die eer te beurt valt, wordt niet alleen uw
PICCOLO, maar ook U behoorlijk In het zonnetje gezet,

BEL VANAF MAANDAG: 045-719966
Het PICCOLO-TEAM van Limburgs Dagbladregelt het well

T"S Limburgs Dagblad _
2piccolo s

Te koop onder garantie en I
service: Merdedes 300 D r
autom div. extra's '86; Mer- (
cedes 190 E div. extra's '85; i
Ford Scorpio 2.8iautom. al- <le extra's '85; Opel Ascona 1
18i 4-drs '84; Opel Ascona >16 S '83; BMW72Bi autom. \
'82; Opel Corsa 12 S '84; <Mitsubishi Galant '81 ;l Mit- (
subishi Sapporo '80; VW (
Cadie diesel '84; Fiat 65 CL |
Ritmo '82; Mercedes 200 '123 '83 in nw.st; Renault 5 t
TS '82; Renault Fuego '82; ■Chevrolet Corevette Gabrio- t
let '70. Inruil, financ, garan- ;
tic. Autobedrijf FRANKEN ,
V.O.F. Ganzeweide 59, |
Heerlen. 045-216475. 'Te k. Opel SENATOR 2.5 E,
bwj. '87, aut. wit, nw. model, )
met veel access., pr.n.o.t.k.; (
Opel Ascona 16 S '82, vr.pr. ■’6.250,-; Opel Corsa bwj. [
'88, 1.2 S Van, kl. wit, vr. pr. <’8.000,-; Mitsubishi Galant \
1600 L bwj.'B6 pr.n.o.t.k. Te j
bevr. Eindstr. 27, Schinveld. <Tel. 045-255443. ;
Te k. Opel ASCONA 2.0 )
GTE Sport, zwart, bwj. '81, j
Recaro stoelen, Ats velgen, ,
i.z.g.st. Tel. 04404-1384. '

In- & export Ankiewicz vrgt.
Ti. spoed alle merken auto's
Dok Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook 's-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
oiedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Toyota Ter-
_el '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
30 CL Turbo diesel '83; VW
Jetta LPG i.z.g.st. '81; Dat-
sun 120AF2Coupé '78;2 x
Dpel Kadett 1200 S '80 en
81; Ford Fiësta 1100 L
3ravo '81; Ford Escort 1.6
3hia aut. i.nw.st. '78; VW
Polo '79 i.z.g.st. Triumph
acclaim HLS '83; Audi 80 1e
_ig. '80; A Manta GTE, i.z.g.
st voor liefhebber. Inkoop,
✓erkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.

Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto. Ook
schade-auto's. 045-462441
INKOOP auto's alle types
dir. cont. geld ’ 500,- tot
40.000, gesp. in Mercedes
tel. 045-414372.
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 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2 LS,
zilvermetal. bwj. '85; Kadett
1.2 goudmet. '82; Opel Cor-
sa schone motor rood type
'88; Siërra 2.0 Laser LPG s-
drs. blauwmet. '85; Escort
XR3I div. extra's wit '83;
Fiësta 1.1 katalys. 11.000
km '88; Fiësta 1.1 div extra's
roodmet. '82; BMW 320
groenmet. '82; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.

Opel KADETT 1.3 LS auto-
maat 4-drs., bwj. '85, nw.
mod. Mgr. Hanssenstr. 6,
Nieuwenhagen.

SUZUKI AltO 86-84; VW

Golf 1300 '86; VW Golf D
'86; Ford Orion '85; Toyota
Celica '85-'B4; Opel Kadett
sedan autom. '86; Opel Ka-
dett 1300 '86; Ford Sierra
2.0 '85; Lada 2105 '82; Audi
100 avant type '87; Audi 100
D '84; BMW 320i '86; BMW
316 wit '85; BMW 316 div.
extra's '84; BMW 316 rood
'85; Mazda 626 GLX 2.0 12
kleppen 5-drs. 10 mnd. oud,
km.st. 12.000; Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey
47-49, Geleen. Inr.-Gar.-
Fin. Tel. 04490-44944. Uw
adres voor APK-keuring en
alle autoreparaties.
SAAB 900 sedan '86 1e eig.
grijs LPG ’ 14.500,-; Peu-
geot 505 GL '86 1e eig. wit
LPG nw. typ ’11.500,-;
Ford Sierra 1.6 laser combi
'85 1e eig. rood ’ 12.750,-;
BMW 525 E '85 1e eig.
bronzit ’13.500,-; Alfa
sprint 1,5 QV '85 zwart

’ 8.500,-; Mercedes 280S
aut. '84 blauw veel ace.
’23.500,-; Honda civic 1.3L
'85 blauw ’ 10.750,-; Mitsu-
bishi Galant turbo D '86 1e
eig. wit ’ 13.500,-; Audi
100-5 cyl. '84 rosé metall.
LPG ’11.500,-; Citroen
Visa 14 TRS '86 1e eig.
blauw ’8.750,-; Lada 2104
combi '85 beige nw.st.

’ 5.750,-; VW Passat CL '82
grijs ’ 4.500,-; Ford Sierra
1.6L '83 antraciet ’.6.950,-;
Renault 25 GTS '85 wit
’11.500,-; Saab 99 GL '81
blauw i.perf.st. ’ 4.500,-;
BMW 520 i '82 grijs LPG
’8.000,-; BMW 316 aut. '82
zwart ’ 7.000,-; 04492-
-3234.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
SUZUKI mini bus '82
’3.000,-; Audi 100 GL 5e
'82 ’5.500,-; Opel Manta
CC '79 ’2.750,-; Opel Ka-
dett 1.3 '80 ’3.500,-; Volvo
365 '82 ’ 5.250,-; Chevrolet
Malibu '80 ’3.000,-; Volvo
343 '82 ’ 4.500,-; Volvo 343
aut. '82 ’4.750,-; Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek 04492-
-3582. .
Van maandag tm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

_i_i auiu ö Dieai aan: upei
Kadett GT 1600 5-drs. '86 in
nw.st.; Renault 5 1100 spec.
uitv. met veel extra's, 8 mnd.
oud; Ford Sierra 2.0 Laser
5-drs '86; Ford Siera 2.3
Diesel 5-drs. met ruilmotor;
Escort 1.4 CL als nw. met
veel extra's, o.a. sportwln.
enz. enz. '87; Escort 1.6 GL
5-drs. '82; Escort Laser '84;
Toyota Tercel aut. '84, met
schuifd.; Citroen BK '84;
Volvo 343 GL '83; Mitsubishi
Colt GLX '83; Ascona 1600
S '83; Saab 900 GLE aut.
'82; Honda Accord sedan 12
kleppen-motor '85. Garan-
tie-financiering-inruil-verder
onderhoud. GG Auto's,
Heerenweg 286, Heerlen.
Tel. 045-224172. (Grote
weg Heerlen/Brunssum)
Volvo 144 1968 grijs

’ 2.750,-; Citroen GSA spe-
cial 1972 blauw ’2.750,-;
Lada 1200 S 1986 wit
’4.900,-; Citroen Visa 11
RE 1985 wit ’5.400,-; Re-
nault 9 C 1983 wit ’ 5.900,-;
Mazda 323 1.3 4-drs. 1983
wit ’ 5.900,-; Citroen Axel
11 1986 rood ’6.900,-;
Seat Ronda 1.6 GLX 1984
blauw ’ 6.900,-; Citroen Vi-
sa 11 RE 1984 rood

’ 7.900,-; Citroen Visa 11 E
1985 wit ’7.900,-; BMW
316 1982 blauw ’7.900,-;
Citroen BK 16 RS 1982 grijs

’ 8.500,-; Nissan Cherry 1.3
1985 blauw ’8.900,-, Auto-
bedrijf VAN LEEUWEN,
Strijdhagenweg 129, Kerk-
rade, 045-453355.. .' -■■■" . ..■ ■ 'Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Fiat Ducato DieseM .011-'B6 ’ 12.750,-
Fiat Ducato G.V. Diesel 1.4 7-'B7 ’ 12.750,-
Nissan Urvan D. 9-pers. bus 2-'B5 ’ 8.400,-

Prijzen excl. 18/2% BTW

Bastiaans Autobedrijf Heerlen.
Spoorsingel 50. Tel. 045-724141.

Bij Donny kijken is kopen.
Steeds 30 a 35 st. bussen
en bestellers, ombouwers
voor campers, open en ge-
sloten bedrijfsauto's. Div.
kleine bestellers en mini-
busjes, open laadbakken
enz. Te veel om op te noe-
men. Donny KLASSEN B.V.
In- en verkoop enz. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
043-635222/634915 na
18.00 uur 043-611895.

Caravans
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie
ALPEN-KREUZER 1990,
vouwwagens in 5 modellen
met kleurcombinaties,
bruin-beige-groen en grijs-
orange. Nu met de bekende
winterkorting vanaf

’ 4.450,-. Duurder hoeft
niet....Voordeliger kan niet!
Caravans 1990. Burstner-
Hobby-Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met ex-
tra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella, Trio
Walker. Tevens onderhoud,
reparatie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feyts. Hoofdstraat 84
Amstenrade. 04492-1860.

Auto onderdelen en accessoires
* WEISSENFELS sneeuwkettingen, voor alle voertuigen,

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

ideaal voor natte weersomstandigheden.
* BOSCH ruitewisserbladen.
* HELLA verlichtingsartikelen.

* CONTINENTAL V-snaren en u heeft nooit meer last van
piepende snaren na warme zomers.

TOPKWALITEITS - produkten verkrijgbaar bij KERP.
Vraag ook bij uw garage naar

deze toppers!!

J^gP B.V.

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

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.. -t

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482

LASSEN
Autogene- en elektrische

las- ensnij-apparatuur en toebehoren
laselektroden - draad.

INDUSTRIËLE GASSENENBUTAAN/PROPAAN
Nu al 25 jaareenbegrip voorkwaliteit en service!

■___ . ~.,.., -
(Huis)dieren

Te k. DWERGPOEDEL-
TJES, ingeënt en ontwormd,
tel. 043-630749.
Uit een nest van 9 BRIARD-
PUPS nog te koop 1 zwart
Teefje met stamb. 5 mnd.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-229103.
Als u ons voor 12uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Te k. COLLIE-PUPS kl.
donkersable met stamb.
Valkenburgerweg 25 Wylre.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING, bijles, con-
versatieles en basisinfor-
maties. Ook in uw omge-
ving. Inl. Educatief Centrum
De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.

' ' ■■■■:■■ ■■:-.:■■■■

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045,-463892

«181I* SPrcrfuzia-*/ *jJBL
Proficiat Roy

Tiny en Peter

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Proficiat
Zusse -Met je 64-ste

van alle Vinkje
Reageren op

advertenties om
BRIEFNUMME'

Stuur uw brief (voldrj
gefrankeerd) naaf

Limburgs DagbUj.
Postbus 3100, 640'
Heerlen en vergew

links onder op L
enveloppe het numijj

de advertentieI
vermelden, r

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.
Vakwerk in tegelwerk
WAND- vloer- marmer.
045-227028.

NEW LOOK BV f
berg. Gevelreinigirê
kappen, voegen, stel
huur. Tel. 045-312»-
-045-312709. J

Voor al Uw GRONR
en bestrating. Jack&
Tel. 04490-27829. I
Diepvries en KOE*]
REPARATIE zonder
kosten. Bel Geleen]
45230. Service binne}.
TUINSCHOONMAAK
BEURT, snoeien en ,
045-272093, na 18.0JI

Huwelijk/Kennismaking J^
Elke woensdag gezellig I
dansen met live entertainer t
in ELDORADO Spaubeek. \
Tel. 04493-4193. (

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
BANKSTEL eik. ’ 375,-;
eethoek eik. ’ 350,-; slaapk.
ant. eiken, ’ 675,-; Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek
GASFORNUIS ’ 95,-; Ijs-
kast ’ 95,-; wasautom.,
’175,-; gasplaat ’75,-.
045-725595
Te k. eiken WANDMEUBEL
z.g.a.n. Agaatstr. 32 Heer-
len. Tel. 045-720006.
O.K. HAL Geleen. Deze
week! zwaar eiken met
rundl. bankstel ’ 695,-,
klassiek bankstel 'n juweel
mohair bekl. ’ 695,-; barok
bankstellen in rundl. en stof-
bekl.; wandmeubels in eiken
en notenh. schnit; toogkas-
ten; pr. bankstellen v.a.

’ 195,-, idem eethoeken,
spotgoedk. clubs en 2-zits
bankjes, schitt. kuipbank-
stellen in rundl. en: u weet!
ondanks spotprijzen, inrui-
len van oude spullen moge-
lijk. O.K. Hal, Agnes Print-
hagenstr. 22-24, Geleen-
centrum (vlakbij Alb. Heyn).

Een PICCOLO in hf
burgs Dagblad helpj
weg naar snel succê
045-719966. i

Radio e.d.—
Top Hi

___________3__3 I -_j

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox
Elipson
Magnat

Als het echt héél goe<
zijn.

Kom dan naar specia

Jo Krei
Kerkplein 39 Schaei

Tel. 045-31381J
Computers I

Gekleurde Professionele 3
Merk Discettes

3V." ds dd slechts ’ 38,90 per 10 stuk Error Free. Wji
ren ook 3 M - Sony Disc. Leufkens-Dubois Hee^

Sittarderweg 58 A. Tel. 045-726444 J£
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.
~,|-7C- H i 700

-TM
Te k. COMMODORE
en monitor 8 mnd. ou<*

1o.t.k. Tel. 04493-3118;
i —Met een PICCOLO 'j,

'Limburgs Dagblad <3

' uw oude spulletjes 't ü
kwijt. Piccolo's doen j.
wonderen... Probeer

■ Tel. 045-719966.
04750-1173_. ,
-. - . ■ ■ " ' .

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerierheide. 045-213879.
KLEURENT.V.'S gevr. de-
fect geen bezwaar v.a. 1980
ook video's VHS, en Bèta en
stereo-torens. Tel. 04406-
-12875. '

, ->
Goede KLEUREN tv*
grote sort. va. ’ 12&'
gar. Reeds 25 jr. he'
adres. TV-Occ. c*
Geel, Grasbroekerw
Heerlen. Tel. 045-72^
Piccolo's in het \js
Dagblad zijn groot 'J!SULTAAT! Bel: 045-71— -^ 'i

Kachels/Verwarming
__—_—_ ..-i-r1". zaV
Nieuw en gereviseerd, gas,
kolen, hout, kachels. Inzet-
haarden, open haarden op
maat. Gratis geplaatst. De.KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

KACHELS, keuze uit ?
Jac. Köhlen, Rijks^
104, Sittard. 04490-IJJ
BRANDHOUT, beu*
15 m3voor ’ 500,-a^
bezorgd, van Thoor, \33, Margraten. 04458 J

Uitgaanswegwijzer
" ——————^————————————i — ■ ——"^j I

Te huur KEGELBANEN
’17,50 p. avond. Café de
Parasol. Tel. 045-315358,
453087.

g Van maandag t/m "^ *e van 8.30t0t 17.00 uur.'
1/ uw PICCOLO telejg copgeven. Tel. 045-719,

. v
Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilaf'

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999.'
Volledige garantie en service. >

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-135-

Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999._
Diversen
ti

Stadspost Heerlen
voor Limburg en Brabant

Kerstpost ’ 0,40
inleveren bij:- von Dinter, Heerlerbaan 160- Cadeaushop, v. Weerden Poelmanstr. 18 L- Drukkerij L'orty, Kouvenderstr. 33/35 A

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.

De massage van VÉ j
QUE is en blijft unie*
045-228481. _^ \
Gebit gebroken?
HOUT, Akerstr. Nrd-v
Hoensbroek. 045-2*
Klaar terwijl U wachtj^
Door jonge masseus^.i
le ONTSPANNING.
SAGE m. leuke gesp'f
(fris) drankje. Eens g|ïjr
u blijft komen. 045-3g^
Moto-Kado, de andefy
andere KADO-SHOP^
striestr. 21 Kerk' 3

045-425001
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|3_^ Kontakten/Klubs

Diana Escort___ 045-215113/226565
\ Harry's Gaybox
3 06-320.330.11
pf Gaybox Amsterdam 06-320.330.33
1j Gaybox Den Haag 06-320.330.44loïL_Pwindende gesprekkenen nieuwe vrienden! 50 cpm

ïPrivéhuis Michelle
Jj Te be or not to beü!
$45-228481/045-229680
-_ Privé-chauffeur aanwezig.

Bobby's Gay Box
?°l'en met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

Ni 50 c/m
f. 06-320.323.01
l Babbelbox
0i Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

r_ 06-320.330.02
[Sex Box 06-320.323.06
ej-^De heetste PARTY BOX, talk, prod. 50 et p/m

X Sexlijn 10/06-320.323.10
"'v-Sgjmeisjes, meer verhalen, meer plezier. 50 et p/m

p6-gaycafe limburg

' 06-320.327.55
e' 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet

j~ ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

j Verena
s^-d- Pin-Up. Nu privé van ma. t/m dond. van 17.00--gjjOuur. vrijd. v. 11.00-19.00 uur. Tel. 045-251165.

f eurotele
ir HETERO/LIVE-SEXijnn6o 's niet het en '9 wat ze kunnen...o6-320.329.69'9erie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
£n)a, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08* op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69U^iaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.327.35
lT__ïen far"tasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Cht_, Sex laat 'e andere hand trillen...o6-320.322.07ter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
l/la C"AY ONLY
..«rcel & André maken héél wat mee...06-320.320.211 tó phone' kun ie tegen een stootje...o6-320.322.06L Mr. Martin, dans naar zijn pijpen. ..06-320.323.05f^ort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323 04

le|1e| !! NIEUW NIEUW !!L 'eiJkste wat je als man kan overkomen. Zomaar een-
rean reemde' HETE dame aan ie telefoon... Hoe zou jij

a9eren? Misschien kom jij ook nog wel aan de beurt!
de wi1de....06-320.326.21

Circa 50 et/pm, Party - Line
L 06-320.330.10
JjLEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK! 50 CPMI tfly-Line Amsterdam en omgeving....o6-320.330.20

KJTjyj-ine Den Haag en omgeving. ...06-320.330.30
ï °aar zit sex in!! de

°°gie-woogie-
-4 sexlijn
e>Xi^,"32o-330.57 voor

50 cpm.;"' a""de sexgesprekken bij
id de

Sj a|lesofniets-
Jl sexbox
I; me,0'?30-58 ook voor sexn 50 cpm

;Wdlesbi
Pc triosex 50 cpm 06--jfj20.323.24

;h Lady B.
I 'a en lekker 50 cpm 06;320324.68
ï^.buro venus

IfiLh Uw Privé-adressen.nr- dames welkom,;s--~Jgj_o43-257229.

IHardsex;320*325*35
'"jagend 50 c/m 06-

Anneke
320*324*24
s^igg_L O6- 50ct.pm

Rijpe
Wouwen
a 320"323'45

50 c/m 06-

Waar???
u dier"ike erotische

a 0_r i odymassa9e enz.meiieve' mooje. jongen l̂sies. Bubble badfe afJ?aseikerwe9 24„Cti39 Maaseik, richtingpSSST^3SO mtr-aa"lotl^'lde). Ma.do. van 12L nU/_ vr-tot 20.00 uur.v~----J-'_M9j)-4346_
s J"hai privé-! fcg 13'weert-S^siso^42966____«ar nieuwe step?? gingie de buurt af en...?

?o°nH20 13 "50 et P/m

OOooooh...AAaaahD|kkelharde sex!Nombre
% Hombre&32;0-23 ■50 et p/ml2erfn(sex)spieren,

kaarsrecht.

045-326191
Escortservice. All-in.

*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

320*326*00.
Bel Judith 50 et/m 06-

Geen sexzeperdü maar
zenuwverlammendsex"
sexverdoofbox

06-320.325.16 royal in alles!
knetterende sex!! 50 c p/m

’ 50,- all-in
Katja, Brigit en Stella

Tel. 045-423608.

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

Tel. 04490-48448.

Peggy Privé
Ma t/m vr. 11 tot 19 uur.

Tel. 04490-74393
Tev. meisje gevraagd.

Sex Spel
Luister en kies
wat zes hete

meiden met je
kunnen doen

* * *
Of ....geef je bloot

aan onze sexspecialiste
van haar kun je nog

wat leren
0,50 p.m. 06-

-320.323.66
Sexy mejsjes
Bij Madame Butterfly.

Geopend v.a. 14.00 uur.
Hommert 24 Vaesrade.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Anita
privé met escort ook

zaterdags 045-352543.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313. Tev. meisje

gevraagd.

Sexy blondine
ook zat. en zondag
Tel. 045-721759.

Een jongen dievan bondage
houdt, krijgt zijn zin. Hij
geniet van zijn boeien.

Homo
06-320.326.91 (50 ct.pm)
Helen wordt 18, met haar
kleinste slipje viert ze het
met 2 Mannen

06-320.326.72 (50 ct.pm)
Bizarre life-act. Jong paar

doet het....
Geboeid

06-320.326.71
(50 ct.pm)

Onder toezicht van
2 mannen

Hom-life act
van John en Frits

06-320.321.33 (50 ct.pm)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en...
te laten gaan. Tel.

06-320.327.88 (50 Ct.pm)

op de bisex-box
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 Ct.pm)

De venusbox
De eerste echte box van

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

lesbisch
06-320.326.88 ( 50 ct.pm)

Escort M-'tricht
Charmante dames voor uw
plezier. Tevens meisjes met

niveau gevr. 043-435528
Welke kerstman wil ons

versieren?

Club
Merci

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

Gezellige
dames

charmant, discreet,
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Een zondgebruinde jonge

sportknul bedient een
homo liefhebber
06-320.329.22 - 50 Ct p/m

Op prachtbeentjes komt ze
voor lifesex. Dan gaat de

sexlingerie
uit.

06-320.323.85 - 50 et p/m
Een

donker
park, een mooie meid en 2

knullen die plots iets willen».
06-320.326.90 - 50 et p/m

De traliedeur
valt dicht...Dan voelt Helga
de sensatie van SM met die. man...
06-320.330.61 - 50 et p/m
Lifesex. Alleen al aan haar

stem hoor je het
hoogtepunt

komen.
06-320.326.73 - 50 et p/m

Nieuw-lesbisch
Jongevrouwtjes doen het

als...hobby.
06-320.330.52 - 50 et p/m

2 Bisex
meisjes doen het met een

vriendje er bij.
Wisselen maar...

06-320.326.70 - 50 et p/m

Lifesex
Ze doen het echt, 100% Life.

06-320.321.32 - 50 et p/m

Wip-IN Box
heet zo, omdat er heel wat

ge... wordt op 06-
-320.324.60 Leuk toch?

Trouwens, de LijfSexßox,
daar durven ze ook en... jij
mag best meedoen op 06-

-320.324.90 - 50 et p/m
Op een speciale zolder krijg

en 2 heren privéles van
Meesteres

Olga.
06-320.329.23 - 50 et p/m

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 et p/m

Lifesex. Nieuw paartje met
medebrenging van een

Vriendinnetje...
06-320.329.24 - 50 et p/m

Haar eerste lesbische liefde
was een... Ze doen het
06-320.329.25

50 et p/m
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox.

06-320.326.27 - 50 et p/m
Voor de

Spiegel
krijgt Andrea les van 2

naakte heren...
06-320.330.17 - 50 et p/m

Loes als
Danseres

onder toezicht van 2 leer-
meesters.

06-320.326.93 - 50 et p/m

Ros ie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 Ct p/m.,
Zie de foto's van de dames

in Rosie Dec. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33

100% discreet door
Codesysteem.

Hanna krijgt bevel van haar
Meester

Heerlijk gehoorzaam is ze...
06-320.326.92 - 50 et p/m

Sex spel
Luister en kies

wat zes hete
meiden met je
kunnen doen

0f... geef je bloot
aan onze sexspecialiste

van haar kun je nog
wat leren.

0,50 p.m. 06-

-320.323.66
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

Weer vonden vurige
bellers van de
Orgiebox

nieuwe dingen om 't nog he-
ter met elkaar te doen. Alles
op 06-320.324.40. En dan
dDe 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

Privéhuis
zoekt dringend meisjes. Tel.

04490-56134. Rijksweg
105, Geleen

Joyce
Privé en escort ma-zat. va.

11-24 u. Wilt u een uurtje
plezier, kom dan snel tot
hier. Lolita, meisje aanw.
Tel. 045-411766. Tev.

meisje gevr.

Escort Sonja
Nieuw... leuke meisjes

ma. t/m vrijd. 14.00-04.00
uur tel. 045-352428.

Meisjes
bellen

Schaamteloos. 50 et p/m. 06

320.321.62

"Buro Yvonne"
Dringend inschr. gevr.

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203
Opwindende spelletjes met

Rijpe vrouwen
06-320.329.01

Volop hete meiden in de
aanbieding. Bel de
Sexwinkel

06-320.326.66 - 50 et p/m

Flirt-Cafe:
meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Tippellijn:
voor jonge meisjes?

06-320.330.66 - 50 et p/m
Zoek ze uit die kanjers

Sex-
Afspreekßand

06-320.330.21 - 50 et p.m
Homo: zoek je een lekkere

Boy?
Gay-Date

06-320.330.18 - 50 et p/m
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

Sex'o'foon
Automatiek

Luister goed: de meisjes
bieden je 'n ruime keuze!

Geef antwoord met je
telefoon! Probeer het eens!

50 et p/m 06-

-320.320.11
Sexvriendinnen via de

Relatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
Chantal staat op springen.

Live-Sex
06-320.328.01 - 50 et p/m
Rijpe Natasja heeft zin in

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et pm
Als je vreemd wil gaan,

Tippelbox
06.320.326.66 - 50 et p/m

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.

Zoek je 'n ondeugende
meid?

Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

Extreme
Sexcontacten

De afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m
Op zoek naar sex-contact

Live-
AfspreekLijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
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.
Lekkere meid zkt.

sexcontact
SexContactLijn
06-320.320.33 - 50 et p/m
in de kleedkamer. 50 cpm.

06-

-320.323.18

Privé Yvonne
Dringend meisje gevr. ma -
zat. 11 tot 24 uur, zo 15-24
uur. Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100

Diana de
Koning

De Porno Ster. 50 cpm. 06-

-320.321.50
Contacten

Sexadvertenties 50 cpm 06-

-320.321.05
Luister naar de lijn en kijk in

het sexblad. 50 cpm. 06-

-320.321.17
In het ziekenhuis!

50 cpm. 06-

-320.323.20
Gluren bij 't
buurmeisje
wat je altijd wilde!

50 cpm. 06-

-320.330.80

Contactbureau
L'Amour, dames, trio, p-r.,
heren, kamerh., enz. Heer-

len. 045-225237

Hard & Streng
nieuwe SM! 50 et p m. 06-

-320.325.70
Meisjes spelen!

als hun vriend weg is
50 cpm. 06-

-.320.321.18
Leuk jong MEISJE gew.
voor privé en escort. Hoge
verdiensten mogelijk. 045-
-411766.
Toen ik 'n trekje van die si-

garet had genomen begon ik
mij licht in 't hoofd te voelen!

en toen ooh aaaheee
06-320.320.13 - 50 et pm

Calcutta
Met een PICCOLO in hstLimburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaatk
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
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Expositie
fantasiepoppen

Vanaf vandaag tot en met aan-
staande donderdag en de eerste
week van januari exposeert Tiny
Schoonbrood-Linnartz in dr
Brikke-Oave, Lindeplein 5a te
Brunssum haar fantasiepoppen.
Openingstijden maandag t/m
vrijdag van 10-12 uur, 14-17 uur
en van 19-21.00 uur; zondag 7 ja-
nuari van 14-17 uur.

Alice Frijns, kwart eeuw katechete

’Godsdienstles is leuk,
als je het maar goed doet’

„Godsdienstles geven is net
als iedere andere les en toch
soms anders." Een uit-
spraak van Alice Frijns uit
Eys. Zij onderwijst het vak
godsdienst, ook wel levens-
beschouwing genoemd, aan
leerlingen van twee scho-
lengemeenschappen in Gul-
pen. Hoe is het anno 1989
om middelbare scholieren
juist deze lessen te geven?
Welke onderwerpen kies je
als katechetenteam? Wat
boeit jongeren? En vooral,
doe je het voor iedereen
goed?

Alice zit bijna vijfentwintig jaar
in het onderwijs en kent inmid-
dels het klappen van de zweep.
„Tot mijn huwelijk gaf ik les op
een basisschool. Maar — zoals
dat toen ging — ik werd ontsla-
gen toen ik trouwde.

Al vanuit mijn opvoeding heb ik
altijd affiniteit met de godsdienst
gehad. Toen ik de applicatiecur-
sus voor volledige bevoegdheid
volgde werd ik nog enthousias-
ter door de manier waarop de ka-
techese werd onderwezen. Dat
was voor mij de directe aanlei-
dingom ditvak tegaan studeren.

Deels gebeurde dat ook uit
nieuwsgierigheid, want juist in
die tijd was voor velen alles wat
met godsdienst of met levensbe-
schouwing te maken had één
groot vraagteken", aldus Alice.

In februari 1985 behaalde Alice
de MO-A akte theologie. In dat-
zelfde (schooDjaar begon zij met
het geven van lessen in levensbe-

schouwing. „Wij werken met
drie katecheten op de Scholen-
gemeenschap Sophianum en de
Scholengemeenschap Heuvel-
land. Ik heb een deeltijdbaan en
geef les aan zestien klassen. Dat
verklaart die hoge stapel schrif-
ten en proefwerken op mijn bu-
reau. De proefwerkweek is voor-
bij, de leerlingen hebben vakan-
tie, maar de docenten wacht een
berg correctiewerk. Óók de gods-
dienstleerkrachten."

Alice geeft les aan leao, lhno,
mavo en havo. „Je kunt je voor-
stellen dat de levensbeschouwe-
lijke pluriformiteit erg groot is.
Daarom houden wij ons ook al-
leen maar bezig met de schoolka-
techese en niet met de kerkelijke
katechese. Daar zeg ik direct bij
— en dat is erg belangrijk — dat
de ouders degenen zijn die een

kind het geloog meegeven of
juist niet. De school kan daar
nauwelijks invloed op uitoefe-
nen.
Het christendom en het kerkelij-
ke is niet meer zo vanzelfspre-
kend. De leerlingen zijn wèl
geïnteresseerd in de diepere 'la-
gen' van het leven. Levensbe-
schouwelijke vorming is een on-
derdeel van de totale vorming
van de leerlingop school", meent
Alice.

De onderwerpen die tijdens de
les aan bod komen worden vast-
gesteld door het katecheseteam.
„Als voorbeeld kan ik het joden-
dom ten tijde van het Oude Tes-
tament noemen. Daar liggen de
uiteindelijke wortels van het
christendom. De meeste van
onze leerlingen zijn toch opge-
voed in de Zuidlimburgse

roomskatholieke sfeer.
Daarnaast het Nieuwe Testa-
ment en de dialoog met andere
levensbeschouwingen, zoals de
islam en het humanisme. Wat de
eindexamenklassen betreft, die
staan uiteindelijk al met één
been in de maatschappij. Zij zul-
len zelf moeten gaan beslissen,
ook wat ethische keuzes betreft.
Welke waarden staan voorop?
Hoe kom jeaan je normen?"

„Levensbeschouwing is iets heel
bijzonders. Het gaat over het le-
ven zelf. Ik ben blij een steentje
te mogen bijdragen aan de vor-
ming en ontwikkeling van de
jongeren. In dit vak moetje geen
zweverige figuur zijn maar zake-
lijk ingesteld en vakinhoudelijk
goed beslagen ten ijs komen."
Alice vindt het jammer dat ze
nauwelijks tijd heeft om leerlin-
gen individueel te begeleiden.
„Daar is geen ruimte voor. Bo-
vendien bereik je niet alle leer-
lingen. Natuurlijk is er een per-
centage studenten dat baalt van
mijn lessen. Er is een groep leer-
lingen die alleen komen omdat
het moet, maar de meesteri" vol-
gen de lessen toch omdat het vak
hen boeit. En dat vind ik natuur-
lijk een goede zaak."

Alice combineert haar wérk met
het moederschap. Daarnaast is
ze lid van de werkgroep gezins-
missen in haar woonplaats Eys,
heeft zitting in de Medezeggen-
schapsraad van school en is klas-
selerares. Over een paar maan-
den hoopt ze haar theologie stu-
die af te ronden met het behalen
van de MO-B akte. Haar afstu-
deerscriptie behandelt onder an-
dere de feministische theologie.

Monique corten

" Alice Frijns : 'Ook in ons vak moeten stapels proefwer-
ken gecorrigeerdworden' Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Tweehonderd jaar
vrouwengeschiedenis

in 450 pagina’s

„Onze eigen rijke, vrolijke en
tegelijkertijd droevige geschie-
denis." Zo omschreef de voor-
malige PvdA-Europarlementa-
riër en nu minister Hedy d'An-
cona het eerste Nederlandse
Vrouwenlexicon bij de presen-
tatie.

Het boekwerk - een uitgave
van het Spectrum - omvat
tweehonderd jaar vrouwenge-
schiedenis samengeperst in
450 pagina's en verscheen in
een oplage van vijfduizend ex-
emplaren. Het geeft informatie
over heel veel bekende en min-
der bekende vrouwen, maar
beoogt meer te zijn dan een op-
somming van voorvechtsters
van de emancipatiestrijd.

Het boek, zegt eindredactrice
M. Groenewald-Froger van het
Spectrum, moet worden gezien
als een algemene encyclopedie
over een specialistisch onder-

werp; vrouwen. Naast bekende
personen worden dus ook be-
grippen en woordenvanuit een
vrouwelijk standpunt belicht.
Dat heeft geresulteerd in een
op het eerste oog wat rommelig
aandoend samenraapsel van al-
fabetisch gerangschikte ter-
men die een speciale betekenis
voor vrouwen heten te hebben.

De keus voor begrippen als
'herintreding' en 'geboortere-
geling' lijkt logisch maar wat is
er typisch vrouwelijk aan 'ma-

sochisme', 'depressies' of 'ar
chitektuur en stedebouw'?

Die keus is volgens Groene-
wald ingegeven door de wens
om bekende zaken eens vanuit
een vrouwelijk standpunt te
belichten, onzinnigheden aan
de kaak te stellen, zoals de re-
clamewereld diehet stereotype
beeld van mannen en vrouwen
blijkt bevestigen of om waar-
heden te weerleggen, zoals de
opvatting dat hysterie en ma-

sochisme bijna uitsluitend
voorkomen bij vrouwen.

De keus voor een dergelijk
breed scala van onderwerpen
brengt met zich mee dat het le-
xicon ook aan veel ontbreekt.
Eindredactrice Groenewald
geeft toe dat er informatie ge-
noeg was om zeker twee dikke
boeken te vullen. Het koste-
naspect liet dat echter niet toe,
temeer daar het lexicon voor
het Spectrum een gok is. Meer
uitgevers hadden aanvankelijk
belangstellingvoor het idee ge-
toond, maar haakten af omdat
de realisatie onuitvoerbaar
leek.

Het lexicon is samengesteld
door bijna honderd deskundi-
ge vrouwen onder leiding van
een redactieraad waarin onder
anderen Hedy d'Ancona en de
schrijfster Selma Leydesdorff
zitting hadden.

vrouw

Met liefde en plezier werken bij Leger des Heils

'Niemand hoeft met
kerst buiten te slapen'

Adrie is hoofd van de huishouding, Hilde kokkin bij het
Leger des Heils in Maastricht. Beiden vinden dat zij met
hun werk een lot uit de loterij hebben getrokken. „Ik ver-
heug me al op het bereiden van het diner voor 'onze man-
nen'," laat Hilde weten. Adrie heeft inmiddels de inkopen
gedaan en het menu voor de komende feestdagen samen-
gesteld.

„Met name de kerstdagen zou-
den wij voor geen goud willen

'missen. Er heerst dan een spe-
ciale sfeer in ons opvanghuis.
■De lampjes in de kerstboom
branden, er wordt extra aan-
dacht besteed aan het eten, en
de bewoners tonen op hartver-
warmende wijze hun dank-
baarheid." Woorden van Adrie
't Hoen en Hilde Thijssen. Zij
zijn beiden al jaren werkzaam
bij hetLeger des Heils en doen
dat werk met veel liefde.

Dat er een aangename sfeer
heerst bij het Leger des Heils
aan de Maastrichtse Bosch-
straat is ook voor de bezoeker
goed merkbaar. Ruim een
week voor Kerstmis staan de
door de bewoners gemaakte
kerststuKJes op de tafels en is
een aantal mannen bezig met
het opzetten van de kerstsU.l
en het optuigen van de kerst-
boom.
„Op dit moment verblijven er
veertig mannen bij ons. Maar
kerstavond zullen er daar on-
getwijfeld-wel een paar bij ko-
men", laat mevrouw Bartels,
administrateur van het Leger
des Heils in Maastricht weten.
„We hebben 43 ""gesubsidieer-
de' bedden plus een passanten-
verblijf waar nog eens vier
mensen geplaatst kunnen wor-
den. In principe hoeft niemand
buiten te slapen met de kerst."

Hilde Thijssen kookt dagelijks
voor alle bewoners. „Dat doe ik
met het grootste plezier. Na-
tuurlijk heb ik daarbij hulp.
Collega-kok Peter Maubach
kookt als ik vrij heb en daar-
naast helpen de bewoners ook
een handje. De een schilt de
aardappels, een ander brengt
het eten rond en weer een an-
der ruimt alles op", aldus Hil-
de.
„Alle bewoners moeten trou-
wens deelnemen aan een dag-
activiteit. Sommigen gaan da-
gelijks naar het activiteiten-
centrum, een paar straten hier
vandaan. Anderen hebben een
taak hier in de keuken. De
mannen ontbijten iedere och-
tend om half acht en gaan ver-
volgens naar hun 'werk. Dan
ga ik' aan de slag. In overleg
met Adrie stel ik het menu

voor een hele week samen. Zo-
als je ziet heb ik het menu voor
de kerst ook al gepland."

Kalfspastei, varkenshaasje met
champignonsaus, spruitjes,
stoofpeertjes, Parijse aardap-
peltjes, roomijs en koffie met
bonbons. Daarbij wordt drui-
vensap of appelsap geschon-
ken. „Als dat geen lekker diner
is voor eerste kerstdag!" roemt
Adrie hun beider inspanning.

„Ik ben er wel een poosje mee
bezig geweest. Je doet uitein-
delijk de inkopen voor een heel
groot gezin. Want dat zijn we
hier in feite toch! Een paar
maanden voor de kerst bespaar
ik een beetje op de dagelijkse
maaltijden om er metKerstmis
iets extra's van te kunnen ma-
ken. Ik heb namelijk maar een
klein, vast budget per bewoner
voor de voeding. Dat wil overi-
gens niet zeggen dat er op za-
terdagavond niet iets lekkers is
voor bij het televisie. Maar het
is soms wel een beetje beknib-
belen", aldus Adrie.

„De dankbaarheid van 'onze
mannen' maakt zoveel goed",

zegt het hoofd van de huishou-
ding. Bloemen, gedichtjes of
gewoon even om het hoekje
van de keuken laten weten dat
het lekker heeft gesmaakt zijn
de kleine dingen die het doen.
„Met kerst samen met de bewo-
ners in de recreatiezaal luiste-
ren naar muziek en zang, en

niet te vergeten naar het kerst-
verhaal van Majoor Poppema,
dat is ieder jaar opnieuw een
belevenis voor ons allemaal."
Achttien jaar geleden kwam
Adrie vanuit Amsterdam naar
Maastricht. Ze werkte daar als
invalster bij het Leger des
Heils. „KapiteinKruisinga- hij

heeft het Leger hier in Maas-
tricht opgericht en veel aan de
weg getimmerd - werd overge-
plaatst en ik mocht mee. Daar
heb ik nooit spijt van gehad.
Mijn baan is voor mij een lot uit
de loterij!"

monique corten

" Hilde Thijssen
(uiterst links) en Adrie

't Hoen (derde van
links) met

medewerkers en
bewoners van het Leger
des Heils-opvanghuis

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Bouwen aan
zelfvertrouwen

In januari wordt in Bom en
ren weer gestart met een j
'Bouwen aan je zelfvertrol
Doel Van de cursus is het zj
trouwen van vrouwen te verg
Vrouwen van alle leeftijden W
inschrijven. De cursus bestd
twaalf bijeenkomsten van eIK
ëneenhalf uur, en de kostet

’ 30.
Voor inlichtingen en aanmeld!
Annie Stijns @ 04499-2692 enj
Fokkert _§ 04498-54119.

Katinka Vliegen bijna aan de top

Paardrijden
tot vlak voor
de bevalling

Afgelopen weekeinde reed
ze met haar paard Zantos
nog drie proeven tijdens het
grote kerstconcours in
Weert. Het weekeinde daar-
voor behaalde zij een eerste
en een derde plaats in de
ZZ-dressuur (zeer zware
klasse) in Houten/Utrecht.
Katinka Vliegen-Kessels uit
Heerlen, een top-amazone.
Daar komt bij dat zij ruim
zeven maanden zwanger is
en nog dagelijks paardrijdt.

„Tot half maart is er een winter-
stop in de paardensport. Dat
komt mooi uit! Eind januari
moet ik namelijk bevallen. Ik
hoop dat ik tot vijfminuten voor
de geboorte van onze zoon - we
weten al dat het een jongen
wordt - kan blijven rijden. Wat
het wedstrijdrijden betreft heb
ik afgelopen zaterdag de laatste
gemaakt" zo laat Katinka weten.

De negenentwintigjarige Katin-
ka werd, zoals ze zelf zegt, zo on-
geveer in de manege geboren.
„Ik zat eerder in het zadel dan op
een stoel.' Dat zal ongetwijfeld
met ons eigen kind ook gebeu-
ren. Ik hoop alleen dat hij niet
hinnikt na de geboorte! Pa en ma
brachten mij groot tussen de
paarden. Na schooltijd was ik
dan ook steeds ki de manege te
vinden. Af en toe waren mijn
ouders mij kwijt. Vooral toen ik
Anka, mijn eerste pony,kreeg. Ik
was altijd in de stal dicht bij mijn
beestje."

Vanaf haar derde kreeg Katinka
les van haar 'vader. „Pa was erg
streng. Ik mocht paardrijden,
maar alleen als ik het serieus
aanpakte. Anders moest ik maar
stoppen. Jekunt jewel voorstel-
len dat dat niet altijd even goed
ging. Ik was eeri eigenzinnig
kind. Pa zei altijd: 'Als je ooit iets
in de paardensport wilt bereiken
moet jekeihard werken. Sporten
is als een roos met een lange
steel: je moet je een weg banen
langs de vele doornen, maar als
je boven bij de knop bent aange-
komen dan heb je het gemaakt.'
Hij heeft gelijk gehad! Twee keer
gaf ik er de brui aan - dat waren
die doornen. Toen ik negen was
ben ik gestopt met paardrijden
en ben gaan tennissen. Maar een
racket is geen levend wezen. Niet
dat het geen leuke sport is, maar
toch! Een paard is zoveel meer.

Dus nam ik mijn lievelingsSH
weer op. Met achttien vergdt
teveel van mezelf. Ik sleept!
die tijd de nodige eerste en tl
de prijzen in de wacht. De Hl
te mensen kennen echter!
keerzijde van de medaille
Het trainen en de wedstrij
kostten me bloed, zweet ei!
nen. Ik stopte voor de tw<
keer", aldus Katinka.

Maar niet voor lang. „Er *een nieuw paard, Nizjni No'
rod (naar de gelijknamige B'
sche stad, hetgeen zoveel l|
kent als 'lage nieuwe stad')'
de manege gekocht en dat $
mijn vriend. Hij was erg lic*
haalde me uit de put. Hij was
een rots in de branding voor'
Ik werd opnieuw enthousias'
nam ook weer deel aan weds
den. Nizjni kwam echter niet'
der dan de Z-klasse.
Zo kon het gebeuren dat p 1
1985 thuiskwam met een p!
dat hij letterlijk uit een we
Vijlen had gehaald. Ik werd Jeen hartstikke verliefd op t
tos. Met hem rijd ik sinds
maanden in de ZZ-klasse, ri
naai wel te verstaan."

Na de bevalling eind jan'
hoopt Katinka met ZantoS
gaan trainen voor de Pri*
George, de internationale kla*
„En dan op -pad. Samen I
'mijn lieveling' naar het bui'
land. Ik kan het bijna niet gj
yen. Zantos is een 'geW^
paard uit de wei. Absoluut S\
dier dat vele duizenden gulp!
heeft gekost. Toch heeft hij]
ver geschopt. Hij heeft een|
stekende techniek en dat is]
langrijk bij dressuur. Natuufl
hebben we dit samen bereikt]
ben er trouwens van overW]
dat hij voelt dat ik zwanger Ij
Hij is heel rustig als ik in het]
del zit. En geloof me, ik 'paardrijden tot de bevalling-
heb een prima vroedvrouw^
huisarts en zij zijn het er fj
eens dat ik dit doe. Maar v*
aard mag ik nu niet meer spl
gen met Zantos", laat de amfl
ne weten.

Als de baby er is zal Katinka fl
zeker niet vervelen. Zij <JJweegt in de vrije uurtjes die "fl
dan resten de pen weer ter l""]
te nemen. Schrijven is naOT
een tweede bezigheid van Ijl
Vorig jaar verscheen van n
hand 'Triumph, een paard]
duizenden', een verhaal oV*5
hoe kan het anders - paarden

" Katinka Vliegen met Zantos Foto: DRIES LINSS^

Maandag 18 december 1989 "12

(ADVERTENTIE)

Modehuis
I Boosten I

Aparte damesmode
voor de feestdagen

grote keuze!
Akerstraat-Nrd. 156

Hoensbroek
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( .
Nühet

lekkerste ijs
bestellen voor
de feestdagen
" verschillende ijstaarten

" sorbets " desserts

Belfi's-3ce Crcam
(La Veneziana)

Oranje Nassaustr. 16, Heerlen__ Telefoon: 045-714249
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Van Loen met
liesblessure
bij Oranje

_jclT HAAG—Johnvar^oëïnnëïcflbj;n morgen met een pijnlijke lies!NïL "_ Nedei"lands elftal-selectie in
k er " ijk-Roda JC-trainer JanRe-dat de spits wellicht opnieuw
Wji i)Peratie moet ondergaan, maar
"*ach? ontwikkelingen nog even af-
tWei 1

," Van Loen is n°g maar
°Der eken hersteld van een eerste
wo atle- Beker vindt dat het verant-bfej ls dat hiJ doorspeelt met zijnc-sure.

horji
C wordt overigens wel wan-

de w Van de vele liesblessures bij
Wem SlSspelers- Afgelopen week
ger, mtemational Henk Fraser al
al VPereerd. Van de Luer heeft ook
""Wh Van zijn liezen. Hij was giste-
met lnvallervoor René Trost, die
ker- wn'"" hesblessure uitviel. Re-
de L-ï- hebben een vaste plaats in
ui Kliniek. Ik loof duizend gulden
t"nirlooor1o00r de g°uden tiP ter voorko-
sch Van hesblessures. De medi-le specialisten wisten het niet".

Karakter
Fortuna maakte gisteren op karak-
ter en vechtlust een punt buit in Vo-
lendam. Daarmee traden de Sittar-
denaren in het voetspoor van Ajax,
dat Volendam eerder dit seizoen op
eigen bodem aleen punt onfutselde.
Opvallend bij Fortuna waren het
sterkte debuut van middenvelder

Etienne Barmentloo (20 jaar) en het
goede en nuttige werk van Clayton,
die eindelijk is hersteld van zijn li-
chamelijke ongemakken. Het twee-
tal begon in de basis-elf en maakte
de (vijfen)negentig minuten vol.
„Barmentloo speelde als een routi-
nier en Clayton mist uiteraard nog
wedstrijdritme, maar heeft keihard
gewerkt", deelde Berger compli-
mentjes uit.

Windvoordeel
In een kwaliteitsarme ontmoeting
verzuimde Volendam in de eerste
helft te profiteren van het grote
windvoordeel. De thuisclub bleef
volharden in doorzichtige offensie-
ve dadenen was daarmeeeen gewil-
lige prooi voor de goed gesloten
Fortuna-defensie, die elke aanval
snel en efficiënt wist te onkracht-
ten. Toch vond subtopper Volen-
dam een gat in de muur. Uit een
vrije trap van Berghuis tekende Wi-
nand van Loon voor 1-0.
De tweede periode bood iets specta-
culairder voetbal van beide zijden.
Volendam, beweeglijk en succes-
voller in de combinaties, kwam
zelfs na een droge knal van Burle-
son op 2-0 (na een niet opgemerkte
obstructie van Kromheer tegenover
Liesdek). De opluchting waarmee
die treffer werd begroet, sloeg even-
wel vijf minuten later om in verbij-
stering. Na een vrije trap van Bar-
mentloo verkleinde Willy Boessen
van afstand de marge: 2-1.

Vinniger
Hierna legde Fortuna, dat met wei-
nig fiducie aarr de klus was begon-
nen, alle schroom af. Gesteund door
de felle rugwind werd de druk op
Volendam vergroot. De strijd werd
bovendien vinniger, ook al omdat
scheidsrechterBlom warrige beslis-
singen nam. Nadat tal van doelpo-
gingen waren mislukt door gemis
aan zuiverheid, begafzelfs doelman
Ruud Hesp zich in het strafschopge-
bied van de tegenstander. Het alles-

of-niets-offensief leverde nog een
verrassende apotheose op. Nadat
Hesp een hoekschop van Reyners
tegen het aluminium-frame had ge-
kopt, kwam de bal via invaller Win-
kelmolen op het hoofd van Clayton
terecht. De Schot maakte het kar-
wei met een knikkende beweging
af: 2-2. „De scheidrechterzei nog te-
gen mij: nog vijftien seconden. Het
was dus net voor de gong", blikte
Clayton dik tevreden terug op zijn
rentree.

Willy Boessen wacht overigens een
schorsing. De Sittardenaar beging
een geheel onnodige overtreding en
werd daarvoor met geel bekeurd.
Boessen heeft nu vijf gele kaarten
op zijn naam, hetgeen hem automa-
tisch een duel schorsing oplevert.

Laamers in
selectie
Oranje

ARNHEM - Bonds-
coach Thijs Libregts
heeft Martin Laam-
ers van Vitesse toe-
gevoegd aan de se-
lectie van het Neder-
lands elftal voor de
jübileuminterland
tegen Brazilië
woensdag in de
Kuip. Laamers zorgt
samen met Edward
Sturing en Bart La-
tuheru voor een flin-
ke inbreng van Vi-
tesse, dat dit seizoen
verrassend sterk de-
buteert in de eredivi-
sie.
Libregts deelde zon-
dag na afloop van de
wedstrijd tegen FC

Utrecht via Vitesse-
trainer Bert Jacobs
het nieuws aan
Laamers mee. Li-
bregts: „We weten
wat Laamers kan.
Hij heeft in Oranje
gespeeld en in het
bondselftal. Deze se-
lectie ligt in het ver-
lengde daarvan-
."Martin Laamers,
een 22-jarige gebo-
ren en getogen Arn-
hemmer, reageerde

verrast. „Vlak voor
de wedstrijd hoorde
ik datLibregts op de
tribune zat, maar ik
dacht dat hij Sturing
en Latuheru nog een
keer wilde zien spe-
len. Achteraf maar
gelukkig ook, anders
had ik misschienvan
de zenuwen geen bal
geraakt."
De trainer was even-
eens verrast. „Het
gaat wel erg snel, we
draaien bovenin mee
en hebben drie spe-
lers bij de selectie
van het Nederlands
elftal. Misschien gaat
het wel een beetje te
snel."

Scheidsrechter Blom vertolkt dubieuze hoofdrol

Fortuna krijgt
loon naar werken

door frans dreissen
- Scheidsrechter

{"^orn was gistermiddag de gebeten
"ond in Volendam. De 37-jarige
P^lleider uit Gouda haalde zich de

[J'oede van 5200 supporters op de
■Jals door de partij Volendam-Fortu-|Ja Sittard met liefst vijfminuten te
plengen. Niemand die daar echt
*akker van zou hebben gelegen,
*are het niet dat Fortuna in de laat-
je vijftien seconden alsnog een re-
""""■se bewerkstelligde: 2-2. Het ge-
,°'g was dat de zuidwesterstorm
le Volendam met windkracht ne-

v0'endam - Fortuna Sittard 2-2 (1-0). 40.
2°n Loon 1-0; 61. Burleson 2-0; 66. Boéssen
"f 95. Clayton 2-2. Scheidsrechter: Blom.
s,eschouwers: 5200. Gele kaart: Pastoor.,^'tenpool en Schilder (Volendam), Cus-
Vof' oessen (beide Fortuna).
p*'endatn: Schilder; Van Loon, Stelten-
Ij °'- René Binken en Bakker; Sier, Zwart-en en Pastoor; Burleson (87. Guyt), Ver-
p^ s '46. Kromheer) en Berghuis.

Sittard: Hesp; Maessen, Duut,
enes^ek en Boessen; Barmentloo, Reijners
1 öneekes (69. Winkelmolen); Van Hel-

°nd (81. Farrington), Custers en Clayton.

fj ft teisterde, door de striemende
en het boegeroep

s?ftwakkerde tot orkaankracht. De
l*Jatie dreigde zelfs even te escale-

j ft, toen circa honderd jonge Vo-
ll/I<^arn-aanhangers van razernij een
v^r gingen posten voor kleedkamer
«ft Blom. Maar uiteindelijk wist de. tist, pas driejaar actiefin het be-
Vp }■ voe^bal, onder politie-escorte

'ftg het stadion te verlaten.
*! ,'Jd bijtellen in verband met de

is niet ongebruikelijk. Maaraarom heeft hij danvoor rust geen
lps°ftde bijgetrokken?", vroeg Vo-

-1 arn-trainer Leo Steegman zichraop af. Steegman wist zich ge-
de omstandigheden nog aardig

beheersen, al verweet hij Blom
W, enkele 'lichte masochistische

ekJes'. „In het voetbalkom je altijd

obstakels tegen. En daar horen
scheidsrechters ook bij".
Steegman wilde het niet eens heb-
ben over de manier waarop de 2-2
tot stand kwam. Doelman Schilder
werd immers flink gehinderd bij
zijn werk en verdediger Steltenpoot
kreeg een fractie voordat Clayton de
gelijkmaker binnenknikte, zelfs een
opstoot van Liesdek. „De tv-beel-
den spreken duidelijke taal", wilde
Steegman nog kwijt. „Ik vind dat
bovendien dat een scheidsrechter
een keeper meer in bescherming
moet nemen, wanneer 25 man in het
strafschopgebied staan".
HanBerger, trainer van Fortuna Sit-
tard, stelde slechts vast dat de ge-
rechtigheid had gezegevierd. Aan
de tweede treffer van Volendam
kleefde immers ook een smetje
(overtreding Kromheer op Liesdek).
„Daarmee staan we dus quitte. Het
resultaat was ondanks alle commo-
tie verdiend".

" 'Volendams'
onderonsje.
Ex-Volendam-
speler Richard
Sneekes in duel
met doelpun-
tenmaker Bur-
leson.

Van Marie tempert
feestvreugde KNVB

ZEIST - Jo van Marie stond zater-
dag op het KNVB Sportcentrum in
Zeist in het middelpunt van de be-
langstelling. In de ochtenduren, tij-
dens de rimpelloos verlopen bonds-
vergadering, vestigde de voorzitter
van de voetbalbond de aandacht op
zich met een aantal ferme uitspra-
ken. Later op de dag, tijdens de re-
ceptie van de 100-jarige KNVB, zet-
te WVC-minister Hedy d'Ancona de
Zwollenaar in de schijnwerpers.
Onder een ovationeel applaus van
de 1500 gasten werd Van Marie be-
noemd tot officier in de Orde van
Oranje Nassau. Die onderscheiding
vormde het onbetwiste hoogtepunt
van de nationale receptie, waarop

de KNVB van alle kanten lof werd
toegezwaaid.
Een doorn in het oogvan Van Marie
is het grote aantal afzeggingen voor
de jubileuminterland van woens-
dagavond tegen Brazilië. „Deze
wedstrijd is het verhaal van de tien
negertjes geworden. Praktisch elke
dag viel er wel een spejer af. Maar
dat is nu eenmaal het risico van een
elftal, dat in sterke mate afhankelijk
is van voetballers die in het buiten-
land spelen".

Van Marie maande de topclubs in
ons land tot voorzichtigheid waar
het gaat om het streven tot een
Europese competitie. „Het neemt

niet weg", voegde Van Marie er met-
een aan toe, „dat ik ook van mening
ben dat er wijzigingen moeten wor-
den aangebracht in de opzet van de
Europese bekertoernooien". Met
een verwijzing naar Ajax noemde
Van Marie het daarnaast onredelijk
dat een club een zware straf wordt
opgelegd, zonder vooraf gehoord te
zijn. „Dat past niet meer in deze tijd.
De strafrechtpleging zal daarom
aangepast moeten worden".

Om de teruglopende inkomsten uit
de toto-lotto (van 240 miljoen in
1982 tot 160 miljoen nu) op te van-
gen, wordt zo snel mogelijk overge-
gaan tot de invoering van een in-
stantloterij ofwel een krasloterij.
WVC-minister d'Ancona sprak tij-
dens de receptie de verwachting uit,
dat deze loterij begin volgend jaar
geregeldzal zijn. De minister stak in
haar toespraak de voetbalbond een
pluim op de hoed voor de haast die
de profsectie maakt met de veilig-
heidsnota. Hetzelfde deed zij voor
de 150.000 vrijwilligers in het ama-
teurvoetbal. „Die sectie is de basis
en de kurk Waarop het voetbal in
ons land drijft".
Jo van Marie stelt zich overigens
niet beschikbaar voor de functie
van voorzitter van de Europese
Voetbal Unie. De voorzitter van de
KNVB heeft dat zaterdag tijdens de
najaarsvergadering van zijn bond
bekend gemaakt. De West- en Zuid-
europese landen uit de UEFA, ver-
enigd in de „Entente van Florence",
en de Oostbloklanden hadden de
Zwollenaar verzocht zich kandidaat
te stellen, nu de Fransman Jacques
Georges heeft besloten af te treden
tijdens de vergadering die in april
op Malta wordt gehouden. Van Mar-
ie heeft afwijzend gereageerd op het
verzoek omdat hij er de voorkeur
aan geeft voorzitter van de KNVB
en penningmeester van de UEFA te
blijven. De bondsvergadering her-
koos Van Marie, zaterdag bij enkele
kandidaatsstelling opnieuw tot
voorzitter.

♦ Zie verder pggino 14

Tribunes vlak
achter doel

op Kaalheide
Van onze verslaggever

DEN HAAG - Roda JC is van plan
om bij de thuiswedstrijd tegen PSV
op 4 februari aanstaande extra tri-
bunes te plaatsen vlak achter beide
doelen. De bezoekers die gewoon-
lijk ver van ihet speelveld verwij-
derd een plaatsje hebben op de ring-
tribunes, kunnen daardoor de top-
per tegen de landskampioen van
dichtbij volgen. Elk van de twee tri-
bunes moet plaats bieden aan ruim
2000 toeschouwers. Roda wil met
deze, voorlopig eenmalige, actie
Kaalheide omtoveren tot een ware
voetbalarena met een sfeervollere
entourage.

Liesdek in staat
van beschuldiging
VOLENDAM - „Er zit een steekje
los bij dieLiesdek. Anders doe jedit
soort dingen toch niet?" Eric Stel-
tenpool, voorstopper van Volen-
dam, zag bij Studio Sport pas pre-
cies wat er in de tumultueuze slotfa-
se van het duel tegen Fortuna ge-
beurde. De Westfriese ijzervreter
werd na de gelijkmaker (2-2) van de
Limburgers in de 94-ste minuut
door voorstopper Marcel Liesdek
geslagen. De Volendammer liep
daarbij een lichte hersenschudding
op. „Die Liesdek raakte me vol op
m'n slaap. Bewust? Zeker weten.
Die knul spoort voor geen meter".
De 25-jarigevoorstopper van Volen-
dam moet vandaag op doktersad-
vies een dagje rust houden. Gister-
avond had Steltenpool last van 'een
knallende hoofdpijn. Hoewel arbi.
ter Hans Blom de slaande beweging
van Liesdek niet heeft gezien, zit de
kans er in dat de import-Limburger
door de tuchtcommissie van de
KNVB alsnog in staat van beschul-
diging wordt gesteld.

Berlusconi krijgt
ook laatste beker

MILAAN - Silvio Berlusconi
kan naast de Europa Cup I, de
Super Cup ook de Wereld Cup in
zijn roodzwarte kerststal plaat-
sen. Zijn AC Milan won gister-
ochtend de prestigieuze trofee in
een tactisch hoogstaande finale
van de Zuidamerikaanse club-
kampioen Atletico Nacional de
Medellin. Pas in de slotfase van
de tweede verlenging nam de
nieuwe wereldkampioen afstand
van zijn rivaal dank zij een fraaie
directe vrije trap van de bij de
club opgegroeide middenvelder
Alberigo Evani. De spelers van
Milan krijgen bij terugkeer van-
daag een premie van honderd-
duizend gulden van voorzitter
Berlusconi.
De 62.000 toeschouwers zagen
slechts bij vlagen de echte Milan-
spits Van Basten. In debeginfase
draaide hij knap weg van zijn be-
waker Andres Escobar maar zijn
lob ging net over het Colom-
biaanse doel. Van Basten was na
een combinatie met Rijkaard in
de tweede helft nog een keer
dicht bij een treffer, maar doel-
man Higuita stortte zich voor
zijn voeten. Toch stond Van Bas-
ten aan de basis van het late suc-
ces. In de 118eminuut werd hij

net binnen het strafschopgebied
bij een solo onderuitgehaald
door Herrera. De Zweedse
scheidsrechter Frederiksson
gunde de zeer sportieve Colom-
bianen het voordeel van de twij- I
fel en legde de bal buiten het
strafschopgebied. Het bleek
slechts uitstelvan executie, want I
Evani, in de 66e minuut ingeval- I
len voor Fuser, benutte net als in I
de Supercup-finale tegen Barce- ?
lona, deze kans. Met een krom I
schot verdween de bal achter Hi-
guita.
In zijn villa bekeek voorzitter
Berlusconi de wedstrijd. Hij kon
om zakelijke redenen niet naar
Tokio afreizen. Hij zag zijn
droom werkelijkheid worden.
Vier jaar geleden redde hij, zoals
hij het zelf omschreef „om dier-
bareredenen", AC Milan van een
bankroet. De club verloor thuis
in de UEFA Cup van Waregem
en raakte vezeild in een zwart-
geldschandaal. De multi-onder-
nemer nam de club over met het
doel naar grote hoogten te stij-
gen, en wel op de zo kortst moge-
lijke termijn. Die toen door veel
insiders sceptisch bekeken filo-
sofie leverde gisteren de beoog-
de trofee op.

I# Met de trofeeën in de hand maken Franco Baresi (links) I
en-Mauro Tassotti een rondedans na de verovering van de I
Wereld Cup.

Roda heerst over Den Haag
door ivo op den camp

DEN HAAG - Mocht Jan Reker ooit als oefenmeester het bos ingestuurd
worden, dan kan hij altijd nog waarzegger worden. De Roda JC-trainer
had zijn ploeg voorgehouden dat in het Zuiderpark de gemakkelijkste uit-
wedstrijd van het seizoen gespeeld zou worden. Achteraf bleek Reker het
met die uitspraak weer eens bij het rechte einde gehad te hebben, getuige
de verdiende 3-1 overwinning van deKerkradenaren tegen FC Den Haag.
Roda heeft nu een vaste stek veroverd bij de top zes, die onderling zal
moeten uitmaken wie in aanrrferking komt voor Europees voetbal.

Het psychologisch spelletje van Jan
Reker miste zijn uitwerking niet.
„Vorig jaar hebben we om de
KNVB-beker tegen FC Den Haag
erg verdedigend gespeeld en. met
1-0 verloren", verklaarde hij. „Nie-
mand ging er van uit dat we dit keer
hier zouden winnen. Ik heb daarom
bewust de druk van de ketel ge-
haald en tegen de spelersgroep ge-
zegd dat we lekker onbevangenzou-
den gaan spelenen wel zouden zien
waar het schip zou stranden."

FC Den Haag-Roda JC 1-3 (0-1) -45. Van der
Waart 0-1, 46. Van der Laan 1-1, 58. Hofman
1-2, 75. Van der Waart 1-3. Scheidsrechter:
Egbertzen. Toeschouwers: 6000.
FC Den Haag: De Boer, Purvis, Gentile,
Adam, Van Oosten, Lems (53. Schellevis),
Van der Laan, Otto, Van Alphen, Danen,
Hoekman.
Roda JC: Bolesta, Verhagen, Trost (86. Sen-
den), Diliberto, Hanssen, Broeders, Hof-
man, Groenendijk, Van Loen, Van der
Waart (87. Van de Luer). Haan.

De Brabander gaf daarmee zijn
ploeg net dat beetje extra zelfver-
trouwen dat nodig was om FC Den
Haag zonder schroom tegemoet te
treden. Bovendien weigerde Reker
verdedigend concessies te doen en
stuurdehij zijn team het veld in zon-
der echte libero. Aanvallend had
Reker wel een aantal omzettingen
in gedachten. „DenHaag is alleen te

pakken als je met twee spitsen
speelt", had hij ontdekt. John van
Loen en Michel Haan werden ge-
bombardeerd tot spitsenduo, maar
vooral de rol van Peter van der
Waart en René Hofman als opko-
mende middenvelders was belang-
rijk. Het tweetal kreeg vaak een zee
van ruimte en profiteerde daar opti-
maal van.

Peter van der Waart, bijna twee
maanden uitgeschakeld met een
een spierblessure, speelde een bij-
zondere rol in Roda's blijspel in de
regeringsstad. Afgelopen woensdag
mocht hij al even warmdraaien te-
gen Venray; gistermiddag draaide
hij de complete Den Haag-defensie
dol en bekroonde zijn werk met
twee puntgave traffers. Vooral het
beheerste tikje, op slag van rust,
langs doelman Leo de Boer in de
uiterste hoek was van belang: 0-1.

Roda had alleen gedurende het eer-
ste kwartier problemen met FC Den
Haag. Danen was zelfs twee keer
dichtbij een treffer, maar het Haag-
se kruid was snel verschoten. Zelfs
de gelijkmaker, meteen na rust van
de voet van de Haagse topscorer
Harrie van der Laan, bracht Roda
"niet uit zijn evenwicht. De Kerkra-
denaren controleerden het spel en
hadden geen kind aan dethuisclub,
die niet verder kwam dan wat onsa-
menhangend opportunisme.

" Michel Haan sticht gevaar
in deFC Den Haag-defensie.

Foto: HENKKOSTER
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(ADVERTENTIE)
Skiën gaat gewoon beter met
zon Kastle-ski van:

/ka\ JkWikicJx
sport

Een beter advies
Sportief voor skiërs
Saroleastraat 57 door skiërs
Heerlen . Jn,
045-711040
Skiwerkplaats J&Eikenderweg 16
Heerlen Jif045-716704 .rt/^*I^l^^.
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scorebord
eredivisie

MW- Groningen I 3.600) 1-3
PSV-Haarlem (22.500) 4-0
Ajax-NEC ( 9.900) 3-0
Volendam-Fortuna Sittard ( 5.200) 2-2
RKC - Feyenoord ( 5.200) 3-0
Twente -BW Den Bosch ( 2.500) 4-1
Sparta - Willem II ( 3.500) 1-1
Den Haag - Roda JC ( 6.000) 1-3
Vitesse- Utrecht (11.000)5-1

Ajax 18 9 6 3 24 36-15
PSV 16 10 3 3 23 54-20
RodaJC 17 8 7 2 23 27-17
Vitesse 18 9 5 4 23 33-16
Volendam 18 9 5 4 23 30-21
Twente 17 6 9 .2 21 22-20
Fortuna Sittard 17 5 8 4 18 16-17
Groningen 16 5 7 4 17 26-21
RKC 17 6 5 6 17 23-24
Den Haag 17 7 2 8 16 33-35
MVV 17 5 6 6 16 24-34
Utrecht 17 7 2 8 16 20-30
Sparta 17 5 5 7 15 24-31
Willem II 17 4 5 8 13 23-28
"NEC 17 4 5 8 13 20-34
Feyenoord 18 3 6 9 12 23-33
BW Den Bosch 17 2 6 9 10 13-26
Haarlem 17 2 4 11 8 16-41

Zaterdag, 19.30 uur
MVV - BW Den Bosch
PSV-Groningen
Twente - Willem' II

Zondag. 14.30 uur
Den Haag - NEC
Sparta - Roda JC
Utrecht - Fortuna Sittard
RKC - Haarlem

eerste divisie
SVV-NAC (10.489) 2-0
Telstar-VVV ( 1.100) 1-1
DS 79 - Eindhoven ( 400) 1-1
RBC - Heerenveen ( 1.600) 1-0
De Graafschap - Wageningen ( 2.500) 1-1
Excelsior - Emmen ( 1.100)0-0
Overige wedstrijden afgelast.

SVV 17 14 12 29 39-13
■NAC 18 10 5 3 25 32-17
VW 18 8 6 4 22 29-19
Heracles 16 8 3 5 19 18-18
Eindhoven 18 7 5 6 19 34-30
BBC 18 6 7 5 19 25-24
Cambuur 17 6 6 5 18 25-27
Veendam 16 8 1 7 17 23-24
AZ 17 6 5 6 17 28-23
De Graafschap 17 5 7 5 17 25-24
Helmond Sport 17 6 4 7 16 30-31
Excelsior 18 4 8 6 16 17-22
Heerenveen 17 6 3 8 15 22-25
Telstar 17 7 1 9 15 27-34
GoAhead Eagles 17 6 2 9 14 20-29
Emmen 17 3 7 7 13 22-31
DS'79 18 3 7 8 13 23-34
PEC Zwolle 17 0 12 5 12 12-19
Wageningen 18 2 8 8 12 23-30

Heerenveen, SVV en NAC periodekam-
pioenen.
VIERDE PERIODE
Go Ahead Eagles 1 10 0 2 2-0
SVV 110 0 2 2-0
RBC 110 0 2 1-0
De Graafschap 10 10 11-1
Eindhoven 10 10 11-1
DS 79 10 10 1 1-1
Telstar 10 10 11-1
VVV 10 10 11-1
Wageningen 10 10 11-1
Excelsior 10 10 10-0
Emmen 1,0 1 0 1 0-0
Heracles 0 0 0 0 0 0-0
Cambuur 0 0 0 0 0 0-0
Veendam 0 0 0 0 0 0-0
AZ 0 0 0 0 0 0-0
Helmond Sport 0 0 0 0 0 0-0
Heerenveen 10 0 10 0-1
PEC Zwolle 10 0 10 0-2
NAC 10 0 10 0-2

Zaterdag, 19.30uur
Wageningen - RBC
.Heerenveen - Telstar
VVV - Excelsior
Emmen - DS '79
Eindhoven - Veendam
Helmond Sport - PEC Zwolle
Go Ahead Eagles - Cambuur Leeuwarden
Heracles - SVV
NAC-AZ -
scoeverloop
EREDIVISIE
PSV - Haarlem 4-0 (0-0). 58. Chovanec 1-0;
76. Romano (strafschop) 2-0; 79. Romario
3-0; 90. Romario 4-0. Scheidsrechter: Over-
kleeft.
PSV: Van Breukelen; Gerets. Koot (46. Cho-
vanec). Nielsen en Heintze; Van Aerle, Boe-
rebach en Lerby; Kielt. Romario en Eller-
man.
Haarlem: Metgod; Purperhart (33. He-
lenklaken), Tevreden, Trustfull. Koffijberg
en Dikstaal; Bakker (70. Sion). Bouwens en
Rob Matthaei; Holverda en Looyer.
Vitesse - Utrecht 5-1 (1-0). 29. Hilgers 1-0; 51.
Koolhof 2-0; 57. Vermeulen 3-0; 62. Willaarts
3-1; 80. Van den Brom (strafschop) 4-1; 88.
Van den Brom 5-1. Scheidsrechter: Van
Swieten
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen.
Bos en Vermeulen; Laamers. Van den
Brom en Eijer; Latuheru. Hilgers (53. Van
Arum) en Koolhof.
Utrecht: Van Ede; Lettinck, Young. De
Koek en Verrips; Steinmann. Alflen. Van
Hanegem en Buizert; Boogers (60. Moore)
én Willaarts.
Ajax - NEC 3-0 (3-0). 8. Willems 1-ü; 18. Wou-
ters 2-0; 29. Pettersson 3-0. Scheidsrechter:
Houben.
Ajax: Storm; Blind, Vink, Wouters en
Frank de Boer; Winter. Willems en Witsch-
ge; Van 't Schip (67. Bergkamp), Pettersson
en Roy.
NEC: Spijkerbosch; Paymans, Aalbers, Lok
en De Wit; Kooien (76. De Wit). Wijnhoven
(46. Geurts) en Van Wanrooy; Arts, Roelof-
sen en Janssen.
RKC - Feyenoord 3-0 (1-0). 43. Jalink 1-0; 50.
De Wijs 2-0; 74. Van Hintum 3-0. Scheids-
rechter: Van Vliet.
RKC: Teeuwen;Gouda. Brard, Joore en Bo-
gers: Hutten, Jalink en Moniz (58. Van de
Wiel), Van Hintum; Hoekstra en De Wijs.
Feyenoord: Hiele; Schol. Troost. Brands en
Mulder; Krommendijk (73. Victoria), Met-
god en Lokhoff; Smolarek, Keur en Ki-
prich.
Sparta - Willem II 1-1 (0-1). 29. Godee 0-1;
76. Houtman 1-1. Scheidsrechter: Kok.
Sparta: De Goey; Snoei. Sas, Van de Berg
(46. Prince Polley) en Luyten; Vurens (85.
Gerard de Nooijer), Libregts, Sandel en Val-
ke: Houtman en Van der Gijp.
Willem II: Jansen; Veldman, Mallien, Wer-
dekker en Dijkstra; Broeken, Wolffs, Fes-
kens en Godee; Loggie en De Roode (85.
Sylla).
Twente - BW Den Bosch 4-1 (1-1). 25. Van
Duren 0-1; 35. Zwijnenberg 1-1; 54. Rutten
2-1; 78. Tempelman 3-1; 85. Dikken 4-1.
Scheidsrechter: Bakker.
Twente: De Koning; Elzinga, Rutten, Gaas-
beek en Peeper; Ten Hag. Schmidt en Ka-
merling; Zwijnenberg, Nielsen (46. Tempel-
man) en Dikken.
BW Den Bosch: Van Grinsven; Gösgens,
Van der Linden, Van Eek en Goossens; De
Gier (73. Van Cuyk), Barendse en Willems;
Van Duren, Van Schijndel en Grim (65. De
Meijer).

EERSTE DIVISIE
SW - NAC 2-0 (0-0). 68. Van Velzen 1-0; 69.
Cooke 2-0. Scheidsrechter: Reygwart.
De wedstrijd werd. uit veiligheidsoverwe-
gingen, in het stadion van Feyenoord ge-
speeld.
RBC - Heerenveen 1-0 (0-0). 63. Kepers 1-0.
Scheidsrechter: Klootwijk.
De Graafschap - Wageningen 1-1 (1-0). 30.
Trentelman 1-0; 72. Van de Brink 1-1.
Scheidsrechter: Wegereef.
DS '79 - Eindhoven 1-1(0-0). 63. Maas 0-1; 88.
Teuben (eigen doel) 1-1. Scheidsrechter:
Meyer.
Excelsior - Emmen 0-0. Scheidsrechter:
Overstegen.

topscorers

Napoli ongeslagen
ROME - Napoli blijft, als enige in de
Serie A, ongeslagen. De koploper
van Italië vergrootte zijn voor-
sprong op achtervolger Inter tot
vier punten. Aan de hand van Mara-
dona werd Bologna verslagen, 2-0.
De titelverdedigers uit Milaan lieten
een punt liggen tegen Fiorentina,
2-2.
Maradona, die dit keer nergens last
van had, bereidde beide doelpunten
van Napoli voor. De eerste kwam al
na drie minuten op naam van Care-
ca, de Braziliaan die woensdag in
Rotterdam tegen Nederland van de
partij zal zijn. Baroni maakte de

tweede. Maradona zelf putte zich
bovendien nog uit met een schot te-
gen de lat.
AS Roma en Sampdoria achterhaal-
den Inter. Sampdoria versloeg het
door een blessure-golf geteisterde
Cesena, 2-1. Doelpunten kwamen
van international Mancini en de on-
verslijtbare Braziliaan Cerezo. De
boeiendste wedstrijd van de dag,
tussen AS Roma en Juventus, werd
gewonnen door de Romeinen, 1-0.
Desideri werd matchwinner.

MADRID -Real Madrid heeft op de
zestiende speeldag van de Spaanse
competitie zijn hoogste overwin-
ning in een uitwedstrijd behaald.
Bij Logrones werd het 1-5, mede
dankzij drie doelpunten van Hugo
Sanchez. Barcelona won voor de ge-
legenheid een uitduel, 0-1 bij Mala-
ga.
Real had tot het duelin Logrono pas
zeven doelpunten gemaakt buiten
het Bernabeu-stadion. Bij rust was
het al 0-3 door Sanchez, Manolo
Sanchis en weer Sanchez. Na de
pauze scoorden de Mexicaan en Bu-
tragueno voor Real, waarna Setien
uit een strafschop 1-5 liet aanteke-
nen. Sanchez heeft uit zestien duels
al achttien keer een 'overslagje'
kunnen maken. Hij produceerde

twee keer het aantal van Ronald
Koeman en Sevilla's Tony Polster.

LONDEN - Arsenal en Liverpool,
vorig seizoen-tot de laatste speeldag
strijdend om de titel, hebben in de
eerste divisie hun kracht bevestigd.
De titelverdedigers uit Londen ble-
ven ook in de tiende thuiswedstrijd
van deze competitie ongeslagen. Te-
gen Luton werd het 3-2. Liverpool
excelleerde bij Chelsea met een
overwinning van 5-2. Liverpool
stond in Londen al na vijf minuten
op 2-0. Beardsley en Rush scoorden.
Houghton, McMahon en nogmaals
Rush voerden de produktie op.

PARIJS - Girondin Bordeaux heeft
zijn ongeslagen thuisrecord in de
Franse competitie tot de winterstop
kunnen vasthouden. De ploeg van
de Belgische trainer Raymond
Goethals won in de 23e speelronde
voor de elfde maal in stadion Pare
Lescure. Bordeaux versloeg Lille
met 3-1 en hield Olympique Marseil-
le, dat met 3-0 van Nice won, op drie
punten. Piet den Boer opende al na
drie minuten de score voor Bor-
deaux. Voor de Rotterdammer de
negende seizoentreffer.

EREDIVISIE
1. Romario (PSV) 17; 2. Kieft (PSV), Van
den Brom (Vitesse)en Van der Laan (Den
Haag) 10; 5. Houtman (Sparta), Hilgers (Vi-
tesse) en Berghuis (Volendam) 9; 8. Van
Geel (Feyenoord), Hoekstra (RKC), Nielsen
(Twente) en Loggie (Willem II) 8; 12.Fischer
(Ajax), Ronald de Boer (Ajax), Otto (Den
Haag), Van Loen (Roda JC), Willaarts
(Utrecht) en Steur (Volendam) 7; 18. Winter
(Ajax). Hoekman (Den Haag). Delahaye
(MVV) en Povlsen (PSV) 6.

EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SW) 19; 2. Johan Molenaar
(RBC) 11; 3. Leeuwerik (De Graafschap),
Velten (Herucles), Van der Gijp (NAC) en
Stewart (VVV) 8; 7. Roos (AZ), Maas (Eind-
hoven), Kraus (Helmond Sport) en Jelle
Visser (Telstar) 7; 11. Hoopma (Cambuur),
Crüden (Cambuur), Van der Laan (SVV),
Huizingh (Veendam), Boere (VVV) en Van
de Pol (Wageningen) 6.

kaarten
Rood: Barendse (BW Den Bosch, na geel
en vervolgens belediging scheidsrechter)
Geel: Lettinck en Alflen (Utrecht), Willems
en Van der Linden (BW Den Bosch). Coen
Quaden en litman (MVV), Lodewijks (Gro-
ningen), Helenklaken (Haarlem), Boessen,se, en Custers (Fortuna Sittard). Stelten-
pool, Pastoor en Schilder (Volendam), Mo-
niz (RKC), Bergkamp (Ajax). Paymans en
Spijkerbosch (NEC). De Roode en Wolffs
(Willem II); Rietbroek (SW). Koumans en
Van de Dungen (NAC). Van der Poppe en
Smak (Telstar). Stewart (VVV), Hellinga
(Heerenveen), Holtkamp (Eindhoven), Van
Halst, Weening en Smit (De Graafschap).
Schrijner (Wageningen), Buys (Excelsior).
De Vries (Emmen).

buitenland
DUITSLAND
Leverkusen - Homburg afg.
München - Karlsruhe 4-1
Stuttgart -Hamburg 3-0
Kaiserlautern - Köln 1-2
St. Pauli-Mönchengladbach 2-1
Bremen - Nürnberg 4-0
Uerdingen - Mannheim 0-2

Stand: München 21-29; Frankfurt 21-28; Le-
verkusen 20^27; Köln 21-27; Stuttgart 21-25;
Bremen 21-22; Dortmund 21-22; Mannheim
21-21; Nürnberg 21-20; Uerdingen 21-20;
Bochum 21-20; St. Pauli 21-20; Karlsruhe
21-18; Hamburg 21-17; Düsseldorf 21-16;
Kaiserslautern 21-16; Homburg 20-14; Mön-
chengladbach 21-14.

ENGELAND
Arsenal - Luton 3-2
Charlton - Crystal Palace 1-2
Chelsea -Liverpool 2-5
Coventry-Wimbledon 2-1
Manchester United - Tottenham 0-1
Millwall- Aston Villa 2-0
Norwich - Derby 1-0
Sheffield - Queens Park Rangers 1-0
Everton - Manchester City 0-0
Nottingham Forest - Southampton 2-0.

Stand: Arsenal 18-36; Liverpool 18-34; As-
ton Villa 18-31; Norwich 18-31; Tottenham
18-28; Southamtpon 18-27; Chelsea 18-27;
Coventry 18-26; Derby 18-25; Everton 18-25;
Nottingham 18-25; Crystal Palace 18-22;
Manch. United 17-21;Queens Park R. 18-21;
Millwall 18-21; Wimbledon 18-20; Sheffield
Wed. 19-20; Luton 18-19; Charlton 18-16;
Manch. City 18-16.
BELGIË
KV Mechelen - Charleroi 1-1
Lierse- Sint Truiden 1-3
Club Luik - Anderlecht 0-1
Beveren - Cercle Brugge 1 -4
Antwerp - Racing Mechelen 1-0
Gent-Kortrijk 0-0
Germinal Ekeren - Standard 1 -4
Club Brugge-Beerschot 3-0
Waregem - Lokeren 1-1

Stand: Anderlecht 17-26; Club Brugge 17-
-26; KV Mechelen 17-25;Antwerp 17-23;Cer-
cle Brugge 17-20; Standard 17-19; Lokeren
17-18; Gent 17-18; Kortrijk 17-17; Lierse 17-
-16; Charleroi 17-15; Germinal Ekeren 17-14;
Beveren 17-13; Club Luik 17,13. Beerschot
17-12; Sint Truiden 17-11; Waregem 17-11;
Racing Mechelen 17-9.

FRANKRIJK
Lyon - Metz 0-0
Marseille - Nice 3-0
Auxerre - Montpellier 2-1
Mulhouse - Racing Paris 4-2
Paris St. Germain - St. Etienne 2-0
Bordeaux - Lille 3-1
Cannes-Sochaux 1-1
Monaco - Caen 2-1
Brest-Toulon 2-1
Nantes - Toulouse 0-1

Stand: Bordeaux 23-36: Marseille 23-33; So-
chaux 23-27; Monaco 23-27; Toulouse 23-26;
Paris St. Germain 23-25; Lyon 22-23; Auxer-
re 23-22; St. Etienne 23-22; Toulon 23-22;
Nantes 22-21; Lille 23-21; Brest 23-21; Metz
23-20; Cannes 23-20; Caen 23-20; Mulhouse
23-19; Montpellier 23-18; Racing Paris 23-18;
Nice 23-17.

ITALIË
Cesena - Sampdoria 1-2
Cremonese - Bari 0-2
Fiorentina-Inter Milan 2-2
Genua - Atalanta 2-2
Lecce-Ascoli 1-1
Napoli - Bologna 2-0
AS Roma-Juventus 1-0
Udinese " Lazio 0-2

Stand: Napoli 16-25; Sampdoria 16-21; Inter
16-21; AS Roma 16-21;AC Milan 15-19; Ata-
lanta 16-19; Juventus 16-18; Bari 16-17; Bo-
logna 16-17; Lazio 16-16; Lecce 16-14; Fio-
rentina 16-13; Genua 16-12; Udinese 16-12;
Cesena 16-12; Cremonese 16-10; Ascoli 16-
-10; Verona 15- 9.

SPANJE
Zaragoza - Oviedo 2-0
Logrones - Real Madrid 1-5
Atletico Madrid - Celta Vigo 2-1
Malaga - Barcelona , 0-1
Cadiz - Rayo Vallecano 3-1
Sporting Gijon-Tenerife 1-0
Sevilla - Mallorca 3-0
Athletic Bilbao - Castellon ' 2-1
Valladolid - Osasuna 1-1
Valencia - Real Sociedad 3-1

Stand: Real Madrid 16-25; Barcelona 16-21;
Atletico Madrid 16-21; Valencia 16-21; Osa-
suna 16-20; Oviedo 16-19; Real Sociedad 16-
-18; Zaragoza 16-17; Mallorca 16-17; Athletic
Bilbao 16-16; Logrones 16-16; Sevilla 16-15;
Sporting Gijon 16-14; Malaga 16-14; Castel-
lon 16-13; Cadiz 16-13; Valladolid 16-12; Te-
nerife 16-11;Celta Vigo 16- 9; Rayo Valleca-
no 16- 8.

toto/lotto
Lotto 50
Winnende getallen: 2 - 5 - 7 - 15 - 36 - 38. Re-
servegetal: 32.
Cijferspel 50
21 45 43: fl. 100.000; 1 45 43: fl. 10.000; 45 43:
fl.1.000; 5 43: fl. 100; 43: fl.lo.
Toto
Juiste kolom: 1-3-1-1-2-1-3-2-1-1-1-3.
Toto-gelijk
Winnende wedstrijden: 2-6-8-21-26. Toe-
gevoegd: 7.
Duitse lotto
Winnende getallen: 3 - 18 - 26 - 28 - 31 - 33.
Reservegetal: 46.
Spiel 77
6548996
Belgische lotto
Winnende getallen: 2-7-12-19-24- 28. Re-
servegetal. 6. Aantal formulieren: 2.141.667.
Rang 1: 8 x 6.026.000; rang 2: 43 x 24Ö.100.'
Joker
1447253
(Onder voorbehoud).

IJshockeyteam sterk
voor eigen publiek

HEERENVEEN - Het Nederlandse
ijshockeyteam heeft het internatio-
nale AGPO-toernooi in Heerenveen
gewonnen. De formatie bleef onge-
slagen. Zondagmiddag werden de
Polen met 8-3 (3-1, 2-1, 3-1) afge-
droogd. Het team van bondscoach
Larry van Wieren opende de score al
binnen de minuut. Eventjes leek de
ploeg de monsterscore (10-1) van
vrijdag op Frankrijk te overtreffen.
Maar Oranje nam gas terug en de
Poolse goalie voorkwam een groter
debacle voor zijn ploeg.

Van Wieren kijkt al vooruit naar de
twee oefeninterlands deze maand
tegen Oostenrijk. In die wedstrijden
zal hij geen beroep kunnen doen op
Collard, Berteling, Homburg, Van
Galen Last en Bruijsten. „Zij heb-
ben dan andere verplichtingen. Bij
die situatie heb ik me al lang neerge-
legd. Spelers als Mollen, Van Hunen
en Louwers zullen in Oostenrijk een
leidende rol moeten vervullen. Ik
ben benieuwd of ze daartoe in staat
zijn".

Met een brede grijns bekende Larry
van Wieren na afloop van het twee-
de vierlandentoernooi in Heeren-
veen, dat zijn werk als technisch di-
recteur van de Nederlandse IJshoc-
keybond niet gemakkelijker is ge-
worden. De oud-international voor-
ziet in de aanloop naar de wereldti-
telstrijd voor B-landen eind maart

in Frankrijk een luxe-probleem en
prijst zich daarmee gelukkig.

„Hoe moeilijker mijn werk wordt,
des te beter gaat het met het Neder-
lands team", glimlachte Van Wieren
zondagmiddag na de triomf (8-3) op
Polen, die de toernooi-zege veilig
stelde. „Ik moet stilaan mijn defini-
tieve selectie voor het wereldkam-
pioenschap samenstellen. De drie
overtuigende overwinningen tegen
Frankrijk, Joegoslavië en Polen
hebben voor mij de keuze aanzien-
lijk lastiger gemaakt."

„Enkele spelers hebben mij tijdens
dit toernooi aangenaam verrast",
sprak Van Wieren tevreden. „Eric
Lambooy toonde zich koelbloedig
en fysiek sterk. Debutant Tommie
Speel heeft zich in de aanvalslijn
met Frank Janssen en Robert Herc-
kenrath prima geweerd. Tommie
Hertogs en Mike Louwers hebben
dit weekeinde eveneens hun grote
talenten bewezen. Beiden kunnen
de komende jaren uitgroeien tot
top-ijshockeyers."

De ambitieuze bondscoach staarde
zich overigens terecht niet blind op
de klinkende uitslagen. „De
krachtsverschillen waren nu te
groot", beaamde hij. „Tijdens het
wereldkampioenschap zullen
Frankrijk en Polen ongetwijfeld
met sterkere teams aantreden".

"Bert Hille(links) juichtom de eerste treffer tegen Joegoslavië

sport

Frans van Rooy matchwinnaar bij FC Antwerp

Bayern als leider
de jaren negentig in

HAMBURG - Bayern München
gaat als leider van de Bundesliga
de jaren negentig in. De kam-
pioen van de Bondsrepubliek
won op de laatste speeldag voor
de winterstop met 4-1 van Karsl-
ruher SC en blijft lijstaanvoerder.
De Westduitse profs hervatten het
seizoen pas op 23 februari.

Van de belangrijkste achtervolgers
kwam Leverkusen, dat enkele da-
gen eerder de Oostduitse internatio-
nal Thom aantrok, niet in actie. Het
duel met Homburg werd afgelast.
Eintracht Frankfurt, tweede op de
lijst, liet donderdag al een punt lig-
gen bij Bochum, 2-2. Köln tenslotte
maakte geen fout, al was de winst (2-
-1) bij Kaiserslautern omstreden.
Volgens de thuisclub was de beslis-
sende strafschop, benut door Litt-
barski, een cadeau van scheidsrech-
ter Osmers.
Bij Bayern was de hoofdrol, voor
47.000 toeschouwers, weggelegd
voor Wohlfahrt. De aanvaller maak-
te drievan de vier doelpunten tegen
Karlsruher SC, dat bij rust nog leid-
de dooreen fraaie kopbal van verde-
diger Süss. Schwabl scoorde een
keer voor de ploeg van trainer
Heynckes en bereidde bovendien
twee treffers voor. Hij verving na
ruim een halfuur de zwakke Joego-
slaafMihajlovicen groeide uit tot de
belangrijkste speler" van de wed-
strijd.
Vfß Stuttgart bewees opnieuw op
eigen veld schier onaantastbaar te
zijn. De ploeg van trainer Haan ver-
sloeg Hamburger SV, 3-0. Gaudino,
Buchwald en Sigurvinsson teken-
den voor de treffers.
Twee spelers werden uit het veld
gestuurd. Het aantal rode kaarten
tot nu toe kwam daarmee op 19.
Kuntz van Kaiserslautern mocht in-
rukken na heftig protest tegen de
strafschop van Köln, Philipkowski
van Nürnberg na het herhaaldelijk
onderuit schoppen van spelers van
Werder Bremen.

BRUSSEL - Frans van Rooy heeft
zich gevoegd bij de Nederlandse
voetballers die in aanmerking ko-
men voor een liesoperatie. De mid-
denvelder, vorige week gekozen in
de selectie van Thijs Libregts voor
de interland tegen Brazilië, speelde
ondanks zijn kwetsuur met FC Ant-
werp tegen Racing Mechelen. Van
Rooy kroonde zich tot „matchwin-
ner", door na 42 minuten uit een
strafschop de enige treffer te ma-
ken. De voormalige PSV'er wil me-
disch ingrijpen uitstellen, nu hij
misschien een kans krijgt in Oranje.
Begin dezeweek wordt beslist of, en
zo ja wanneer, de Brabander onder
het mes gaat.

Anderlecht en Club Brugge zijn op
de helft van de competitie samen
herfstkampioen. Beide clubs ver-
gaarden uit zeventien duels 26 pun-
ten en hebben evenveel (11) over-
winningen behaald, hetgeen in Bel-
gië de doorslag geeft bij gelijk pun-
tentotaal. KV Mechelen liep een
punt achterstand op, door voor de
negende maal dit seizoen gelijk te
spelen. Thuis werd het 1-1 tegen
Charleroi. John Bosman maakte in
de 24e minuut van het treffen met
Charleroi uit een strafschop zijn ne-
gende seizoentreffer.

" Roland Wohlfalirt (liggend) was de smaakmaker bij Bayern München. Op de foto scoort hij
zijn tweede treffer. Keeper Famula van Karlsruhe tast mis.

Roger jaspers
in supervorm

MESCH - Roger Jaspers heeft
op niet mis te verstane wijze de
jaarlijkse kerstloop van AV
Maasrunners in Mesch gewon-
nen. De Unitasatleet uit Maas-
tricht had na 17.1 kilometer een
voorsprong van 1.58 minuten op
Kimbriaan Harry Driessen. Jas-
pers hoefde niet alles te geven
om ook het parcoursrecord naar
de historie te verwijzen. Met zijn
tijd van 54.56 dook hij 36 secon-
den onder het oude record van
Kimbriaan Lou Maas.
De meeste tegenstand kreeg Jas-
pers nog van de kersverse senior
Robert Smits, die overigens
maar een derde deel van de af-
stand hoefde af te leggen. Om
beurten namen Japers en Smits
de leiding in de eerst ronde-van
5.7 kilometer. Uiteraard bood
Jaspers geen verweer toen Smits
zijn eindsprint begon. Hij had
immers nog twee zware ronden
voor de boeg. De 283 lopers en
loopsters hadden niet alleen met
de vele hellingen te maken, maar
ook met de zuidwesterstorm.
Een dag eerder liep Roger's jon-
gere broer Mark Jaspers voor
een goed doel in Cadier en Keer.
Ook hij haalde zonder moeite
zege en wedstrijdrecord binnen.
Mark Jaspers gebruikte 29.45 mi-
nuten voor de 9.5 km en had bij-
na twee minuten voorsprong op
Michel. Hodenius van AVON.

Verlies OFI
en lonikos

ATHENE - Zowel OFI Kreta, de
club van Gene Gerards, als lonikos.
het team van JanuszKowalik leden
verlies op de veertiende speeldag in
de Griekse competitie. OFI ging bij
Larissa met 1-0 ten onder, terwijl
lonikos voor eigen publiek met 2: 0
klop kreeg van PAOK. Olympiakos
leidt de dans in de Griekse competi-
tie met 22 punten uit 14 duels. loni-
kos is hekkesluiter met vier punten.

Van Hulst tweede
in Sylvesterloop

ZÜRICH - Elly van Hulst is zondag
in de dertiende editie van de Sylves-
terloop in Zürich als tweede geëin-
digd achter Rosa Mota. De Portuge-
se, tweemaal Europees kampioene,
wereldkampioene en Olympisch ti-
telhoudster op de marathon, zege-
vierdevan start tot finish. Mota leg-
de de 5300 meter door de straten van
de Zwitserse stad in 16 minuten 48
seconden. Van Hulst, die afgelopen
week enkele dagen met griep te bed
lag, veroverde de tweede plaats in
de laatste 300 meter, toen zij in een
lange sprint de Engelse Wendy Sly
passeerde.

ATLETIEK
Zürich Silvesterloop vrouwen: 1. Mota
(Por) 5300 m in 16:48. 2. Van Hulst (Ned).
17:06. 3. Sly (GBr) 17:08. 4. Bürki (Zwi)
17:18, 5. Angela Tooby (GBr) 17:24 Man-
nen: 1. Ryffel (Zwi) 8000 m in 23:05. 2.
Thornton (GBR) 23:09. 3. lgnatov (Bul)
23:29, 4. Wirz (Zwi) 23:31. 5. Boffi (Ita)
23:36.

Bakkerbosloop Cadier en Keer: 10 km.
heren sen.: 1. Mare Jaspers (Unitas)
29.45 minuten (parcoursiecord); 2. Mi-
chel Hodenius (Achilles Top) 31.28; 3.
Ger Bodelier (Achilles Top) 32.06; 4. J.
Scheijvens (Achilles Top) 32.17; 5. Han
Frenken (RRA Stem) 32.34; 6. Paul van
Hameren (Achilles Top); 32.43; 7. K.
Mareelis (Landgraaf) 33.02; 8. Stel' Kre-
mer (AV Mergelland) 33.09; 9. Iwan
Linckens (Bergklimmers Stem) 33.19;

10. René van Uum (AV Meigellai1"
34.00. Dames sen: 1. Anita van Ing^
(Kimbria) 38.59; 2. Desiree Kikken <^"Mergelland) 39.06; 3. Nicole van W<*
(AV Mergelland) 46.29. Dames vetef'Jnen: 1. Carla Mathijssen (AV Merge,
land) 43.17; Heren veteranen: 1. Ma£r'ce Vervaet (Dalo Lommei) 32.42; 2. T?
nie Janssen (AV Mergelland) 37.24: *
Roumen (Stem) 37.33. Heren veterane'
2: 1.Paul Skliba (AV Unitas) 37.42: 2-9
Kuijpers (Achilles Top) 38.16; 3. Phi"JKlijnen (AV Mergelland) 39.42. her*"
veteranen 3: 1. Josef Colijn (St.TruideP,
41.52; 2. Eduard Tummers (Bunöe.
53.09. Ploegenprijs: 1. Achilles Top
pnt; 2. AV Mergelland 30 pnt.

Kerstloop Maasrunners 17.1 km hei4l;'
1. R. Jaspers 54.56; 2. Driessen 56.54: 'Pepels 57.14; 4. Maas 1.00.05; 5. V-B'
Boom 1.00.23 (le vet.); 6. V.d. Eerde'
1.00.24 (2e vet.); 7. Thimister 1.02.42; J
H. Tummers 1.03.26; 9. Huppe^
1.03.53; 10. Doyen 1.05.07; dames: !

Laermans 1.13.03; 2. Smeets 1.16.38: *Van Bijsterveldt 1.26.12; ploegen: '!
Kimbria; 2. Maasrunners; 3. Serails
11.4 km heren: 1. Dodemond 40.47; ..'
Akker 41.56; 3. Couns (B) 42.53; dame'
1. Heusschen 47.22; 5.7 km heien: ;
Smits 17.56; 2. Wagenaars 19.01; 3. GK"
kers 19.44; dames: 1. Spons 26.12; 2.5Kl^
heren: 1.De Groot 8.44; dames: 1.Slu)'?,
mans (B) 9.11; 1 km jongens: 1. C >■>'>'Kramer; meisjes: 1. Maud Walkowia"'j

Clubs verlangen
naar landelijke
jeugdcompetitie

ZEIST - Het gaat, kwalitatie'
niet goed met het jeugdvoettw
in Nederland. In zijn openingB
woord tot de bondsvergaderin
stelde Van Marie dat bij hem e'
bij andere officials grote be
zorgdheid is ontstaan over de i"
ternationale prestaties van d
jonge en zeer jongeNederlands
voetballers. De voorzitter noefl1
de de resultaten van de jeugdel'
tallen zelfs bedroevend.

Jacques Ruts plukte in de rond
vraag de voorzet van Van Marl'
uit de lucht. De eerste man va'
PSV verwoordde de verlangen
van het betaalde voetbal door op
nieuw het instellen van een la"
delijke competitie voor B- en W
liefst ook C-junioren, te vrage"
De amateurs, sterker present dal
de afgevaardigden uit het betaa
de voetbal, reageerden zoal
steeds, afwijzend op deze ge
dachte uit de profsectie, die vo
gensRuts een stap kan zijn na3
beter jeugdvoetbal. Niettem><zegde Van Marie toe dat er op
nieuw over de jeugdcompetif
zal worden gepraat.

De voorzitter vertelde dat in h'
feestjaar het aantal leden me
10.000 is toegenomen en dat {
voor het eerst sinds lange tij'
ook een groei (15.000) bij het aa"
tal pupillen te noteren viel. Va1
Marie achtte het een uitvloeis'
van het Europese succes van he
nationale elftal.

Negen arrestatie:
Vitesse-Utrecht

ARNHEM - Voor, tijdens en na
eredivisiewedstrijd Vitesse-Utre*
in Arnhem zijn gistermiddag in
taal negen supporters van
Utrecht opgepakt. Vijf fans werd
door de Arnhemse politie gea'
streerd, vier door de Utrechtse P*
tic die de supporters naar ArnW
begeleidde. Eén Utrechter v"
voor de wedstrijd gebeten door(
politiehond en moest voor behaW
ling naar het ziekenhuis worden
bracht.

Amerikaan vooi
Smoke Eaters

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Gisteravond heeft Sfj
ke Eaters de Amerikaan Don Fra-Jgecontracteerd. De 28-jarige Fra'l
speelde enkele jaren geleden alj
Nederland. Met Spitman NijmegJ
werd hij kampioen van Nederla1"]
De Amerikaan was zelfs twee H
zoenen topscorer in de eerste dJsic. Na zijn vertrek uit Nederlal
speelde hij achteenvolgens in Z^j'
seriand en Finland.
De twee buitenlanders Pete Buc»
ridge en Dave Witherell zijn met1
noorderzon vertrokken. Het sto1
niet vast datSmoke Eaters voorW
ook vervangers zou aantrekt
„Zaterdagmiddag heb ik nog l*1
Buckeridge gesproken", aldus i*
nager Huub Notten. „Toen was
niets aan de hand en heb ik hem t
zegd dat hij niet op de schopst*"
zat. Vandaag kreeg ik een (j
foontje dat ze naar huis waren *Zaventem.
Het managementvan Smoke Eatjj
is momenteel nog in onderhal
ling met een in Engeland spelefl1
Canadees. Huub Notten: „Vand*
krijg ik uitsluitsel of hij komt. \
naam geef ik derhalve niet prijs. »
moet eerst het contract geteld'
hebben". Smoke Eaters zal vet*
nog op zoek gaan naar een de1*
buitenlandse speler.

lerland oefent
tegen Wales

DUBLIN - Het lerse voetbalelffj
dat met Engeland, Nederland 1
Egypte uitkomt in groep F van *]
toernooi om het wereldkampi"^
schap voetbal, oefent op 28 maan*]
Dublin tegen Wales.
Aanvankelijk zouden de leren
een oefenwedstrijd tegen Engel 3'

uitkomen. Dat plan kan geen d°'
gaan vinden omdat beide lan".
voor dewereldtitelstrijd door het'
in één groep zijn ingedeeld.

sport in cijfers
MOTORSPORT
Motorsport Antwerpen, finale hard
cross: 1. Cooper (VSt), 2. Everts (Bel). 3.
Vehkonen (Fin), 4. Eckenbach (BrD). 5.
Jones (VSt), 6. Evertscn (Ned). 9. Vun
Asten (Ned). Eindstand tweedaagse: 1.
Cooper 40 punten, 2. Everts 28, 3. Ec-
kenbach 28. 4. Vehkonen (Fin) 23, 5.
Evertsen 18. Eindstand indoorcircuit:
1. Jones 58 punten, 2. Vehkonen 57, 3.
Jasinki (BrD) 42,4. Van Asten 37, 5. Coo-
per 35, 7. Van de Berk (Ned) 30.
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van onze verslaggever
DEN HAAG - Roda JC zocht en
vocht voor meer dan een puntende
ling tegen FC Den Haag en kréég
loon naar werken. René Hofman
zette de gasten na een kleinkwartiei
spelen in de tweede helft weer op
het goede spoor. Zijnvrije schop be-
landde a la Michel Platini achter de
verbouwereerde De Boer: 1-2. Petei
van der Waart zette weer een kwar-
tier later de kroon op het werk. Han-
dig glipte hij tussen twee verdedi-
gers door en scoorde met een uitge-
kiend lobje in de uiterste hoek: 1-3.
De man die uitgerekend door FC
Den Haag-trainef Co Adriaanse
(toen oefenmeester bij PEC Zwolle)
twee jaar geleden bij FC Utrecht uit
het slop werd gehaald en bij de
Zwolse club weer tot bloei kwam,
zette al zijn kritikasters op hun
nummer. „In deze rol voel ik me als
een vis in het water", aldus een dol-
gelukkige Van der Waart. „Met
dank aan John van Loen en Michel
Haan. Die stichtten veel onrust en
lieten zich vaak terugvallen. Daar-
door kreeg ik veel ruimte".
Met de 1-3 eindscore kwam Den
Haag er nog genadig van af. Met
name de solo van Silvio Diliberto.
halverwege de tweede helft, diago-
naal over het complete speelveld
langs vijf Haagse tegenstrevers had
een beter lot verdiend. Op het laat-
ste moment voorkwam Den Haag-
doelman De Boer een treffer die on-
getwijfeld het predikaat 'doelpunt
van de maand' opgespeld zou krij-
gen. JanReker zat daar niet zo mee.
„ledereen heeft goed gespeeld, ook
de minder opvallende spelers. Voor-
al als team hebben we Den Haag af-
getroefd. Dat is misschien nog het
meest positieve aan deze wed-
strijd".

Koevermans
bezorgd om
rugblessure

van onze verslaggever

- Omdat hij al
Seruime tijd met een rugletsel
sukkelt zat Wim Koevermans za-

in de wedstrijd te-gen MVV bij FC Groningen als
"Wisselspeler in de dugout. Trai-ner Hans Westerhof vond het"""et nodig om de voormalige
J"°orstapper van Fortuna Sittardt'Jdens de wedstrijd te laten op-gaven.
"Alleen als het verdedigend echt"J°dig zou zijn geweest, was ik tij-
dens het laatste kwartier in actiegekomen," vertelde Koever-
[J^ans, die zich ernstige zorgen
°egint te maken om zijn rugbles-sure. „Ik heb al het hele seizoenlast van mijn rug. Ik heb allerlei
onderzoeken en behandelingen
ondergaan. De pijn verdwijntechter niet. De oorzaak kan niet
Avonden worden. Deze week
j*ordt mijn rug voor de zoveelste
*eer onderzocht. Ik hoop dat ein-dlijk een juiste diagnose gesteld

worden, want op deze ma-
ffer word ik er een beetje moede-rs van."

Tijdens de wedstrijd tegen MVV"J^rd Koevermans' clubmakker
Marco Koorman ernstig gebles-
Seerd met een brancard van het
veld gedragen. Later op de

wezen röntgenfoto's in het
Ziekenhuis uit dat

enkelbanden flink ge-
bakt waren. Koorman is derhal-ve voor geruime tijd uitgescha-keld.

Hattrick Romario dwingt
Haarlem op de knieën
door fred sochacki

6M HOVEN ~ Terwijl PSV deI türt brok die het afgelopen vrijdag
jkrpns de EC-loting geserveerd
het ,f nog Psychisch verwerkte, had
*ich ■gS erna machtig veel moeite
ken niet in een kruimel te verslik-
vOptkEen uur lang bleek het anti"Hal ,al van degradatiekandidaat
vor7 een onverteerbare zaak
r,a?r de Eindhovense 'voetbalmulti-
tjeflonal'. Haarlem was lastig, nega-
""eid 6*"1 bovendien niet zo maar be-
ne e wereld van voetbalverschil
men"3 tot uitdrukking te latenko-

Qp de^ middelen die de ploeg van
kun van der Lem ter hand nam-
Maa"?en vraagtekens worden ge-
beh f t' Evenals overigens bij de on-
staa°H n manier' waarop de aan-nde kampioen een oplossing

zocht. Uiteindelijk kwam die er
toch, want de ploeg beschikt in ge-
val van nood altijd nog over Roma-
rio. Zijn hattrick, die volgde op de
van richting veranderde vrije trap
van JozefChovanec, betekende hoe
dan ook een 4-0 eindstand.

Impulsen
Er ging te weinig dreiging uitvan de
koploper. Van Sören Lerby en Mi-
chel Boerebach kwamen te weinig
goede impulsen. Wim Kieft had
zichbaar moeite in de overbevolkte
Haarlem-defensie en Romario had
meer oog voor tegenstander Brian
Tevreden dan voor de bal. De wed-
strijd was amper vijfminuten oud of
de Haarlem-verdediger had de nie-
ren, de milt en de lever van de Brazi-
liaan met zijn ellebogen aan een be-
stendigheidstest onderworpen. Te-
vergeefs maakte de topscorer de
scheids- en grensrechter attent op
het onrecht dat hem doorlopend
werd aangedaan. Omdat de lank-
moedig fluitende Overkleeft niet
optrad, greep Romario zelf in. Let-
terlijk en figuurlijk. Michel Boere-
bach schoot een vrije trap rechts in
het muurtje, terwijl links Tevreden
kermend over de grond rolde, zijn
handen om de aangeslagen edele
delen vasthoudend. Romario stapte
met de onschuldigste blik die hij op
dat moment in voorraad had weg
van de plek des onheils.
Toen de onderlinge vete beslecht
was, besloten beiden zich met voet-
bal bezig te houden. En omdat Ro-
mario dat beter beheerst dan Tevre-
den, was het lot van Haarlem snel
bezegeld. Al begon de aftakeling
voor de ploeg van Van derLem nog-
al sneu. Jozef Chovanecs vrije trap
verdween via de voet van Tevreden
voorbij uitblinker Edward Metgod.
Tot dan toe had de Haarlem-goalie
alle PSV-mogelijkheden verijdeld.
Romario begon zijn one-man-show
een kwartier voor het eind van de
wedstrijd. Koffijberg hadKieft vast-
gehouden en de Braziliaan mocht
vanaf de stip raak schieten. De twee
doelpunten diehij vervolgens uit de
hoge hoed toverde waren van uit-
zonderlijke kwaliteit. Bondscoach
Thijs Libregts zal, met het oog op de
oefeninterland aanstaande woens-
dag tegen Brazilië zijn voorhoofd
hebben gefronst.

Feyenoord
gekweld door

tegenslag
jAALWUK - De zestien-jarige
da""100, Schol maakte gistermid-
haf lnWaalwijk zijn debuut in de
het ,Van Feyenoord. Schol, die
dj„ als rechtsback niet onver-
viif'm *k dccd' was één van de
Jaar Vii■ spelers onder de achttienspil 7le deel uitmaakten van deCen R^Waalwijk' °P de bank
de iq zaten immers naast
rold nge reserve"doelman Ha-
SoK, u WaPenaar. MarcianoS?oLU-ÏV 16)- Jerry Smith (17)'Joerd Conrad (17) en Raymond£lctona (17).
re^ Verbeek moest door blessu-
doPn

en schorsingen een beroep
rest ,°P

L
Schol' die evenals de

stam l kwintet dit seizoen
Fev_„ ln d,e landelijke jeugdvan
»ekw°rd' Van alle tribu-elftif u J 1zou Verbeek een heel
len n, ben kur>nen samenstel-
Ton;*Vel.man Ricardo de Jongh,
N ni Koth René Brochard Paulsim^n' T

Regi Blinker, Steve Wa-bC' de Wolf (allen ge-
&*, R««d deus (griep),
GeVi P A

Blackson, Martin van
eescho

n Van der Plas (al,en Ajax
AMSTERDAM - „De dagen zijn al

donker genoeg. Laten we, met de
vakantie in het vooruitzicht, maar
niks overhoop halen", meende Leo
Beenhakker,, trainer van de, oh ver-
rassing, lijstaanvoerder van de va-
derlandse competitie. Jammer,
want Beenhakker had gistermiddag
na de krakkemikkige 3-0 triomf alle
reden om Ajax eens flink de oren te
wassen. Ajax meende tegen NEC al-
vast een voorschot te kunnen ne-
men op het kerstreces en joeg het
laatste uur tranen in de ogen van de
aanhangers.
Beenhakker wist er echter, wijzend
op de kille cijfers, nog een glimlach
uit te persen. De eerste plaats op de
lijst en het gegeven dat Ajax sinds
10 september niet meer verloor,
moet kennelijk allekritiek bij voor-
baat de kop indrukken. Beenhakker

had bij het opmaken van de balans
van de eerste competitiehelft geen
enkele moeite met de conclusie dat
twaalfverliespunten wat te veel van
het goede is voor een club als Ajax.
Zeperds als de thuisnederlaagtegen
Sparta (1-2) en de gelijke spelen te-
gen RKC (0-0) en Feyenoord (1-1) in
eigen huis, zitten hem ook nu nog
dwars. „Slechts bij vlagen heeft dit
elftal laten zien dat het kan voetbal-
len. Te weinig vlagen eigenlijk".

Wedstrijden van NEC kunnen Am-
sterdamse scouts voortaan wel
overslaan. De Nijmegenaren, zon-
der niet onbelangrijke krachten als
Genert, Woudsma, Radstaat en
doelman Brookhuis, loerden zich
suf op een countertje en moesten al
na 3 minuten de taktiek bijstellen.

De strakke, lage voorzet van Van 't
Schip, later met een onschuldigevoetblessure uitgevallen, werd door
iedereen gemist, behalve door Wil-
lems (1-0). Nog geen kwartier later
bracht Wouters de overlevingskan-
sen van NEC tot nul terug. De aan-
voerder kromde de bal op soortge-
lijke, technisch magnifieke wijze als
in het midweekse bekerduel tegen
Eindhoven in de bovenhoek en liet
aldus zien dat de wonderen de we-
reld nog niet uit zijn.

Nadat Pettersson, ouderwets zwoe-
gend, maar niet meer dan dat, zich
van dichtbij garant had gesteld vooi
3-0 en Arts, verreweg de beste Nij-
megenaar, uit een vrije trap de bin-
nenkant van de paal had getroffen,
was het uit met alle pret.

" Ivan Nielsen (r) moet door iedereen in toom worden gehouden, nadat hij een aanslag op zijn
benen door de Haarlemmer Helenklaken net heeft kunnen ontwijken. Scheidsrechter Overkleeftheeft de gele kaart voor de Haarlemmer al paraat.

sport

Vergoossen: 'Groningen maakt goals die wij laten liggen'

MVV niet doortastend genoeg
door bennie ceulen

J^STRICHT- MVV heeft zaterdagavond de winning-moodan FC Groningen niet kunnen verstoren. Het team van trainer
Westerhof rondde in het met amper 3600 toeschouwers

Geusselt-stadion een succesvol voetbalweekje met
derde overwinning op rij af. Eerder werden FC Den Haag'Oeker) en FC Twente (inhaalduel) slachtoffer van de herborenNoorderlingen. MVV ging voor eigen publiek met 1-3 de boot

jj1-„Zonder groots te spelen hebben we de wedstrijd gedomi-£eerd en gewonnen," concludeerde Groningen-coach Wester-n°f na afloop glunderend.
ïjjet opportunistiche voetbal var
j "V hebben we keurig afgestrafty> de tweede helft was het verhaak
L**l de Maastrichtenaren uit." Hans["esterhof resumeerde daarmee or.

de juiste manier het wedstrijdbeeld
„Groningen heeft een belangrijke
week achter de rug. We waren het
seizoen moeizaam gestart. Niet dat
we slecht speelden, maar het beetje
extra dat punten oplevert ontbrak.
In de bekerwedstrijd tegen Den
Haag werd deonwenteling ingeluid.
Tegen Twente hebben we die lijn
kunnen doortrekken. En nu konden
we MVV verslaan, ook al was mijn
elftal collectief wat minder. Wellicht
het gevolg van die zware week.
Niettemin hadden we aanvallend
meer te bieden."
Inderdaad, de Groningers maakten
al vrij vroeg in de wedstrijd duide-
lijk waarom ze naar Limburg waren
gekomen. Oud-Roda JC'er Hennie
Meijer bracht zijn ploeg na een
voorzet van Claus Boekweg op sim-
pele wijze op voorsprong, 1-0. MVV
liet na die vroege treffer het hoofd
echter niet hangen. In de 21e mi-
nuut werd de aanvalsdrift van de
Limburgers beloond. De heroptre-
dendeRaymond Smeets strafte een
door Jan van Dijk slecht wegge-
werkte hoekschop af. Van de rand
van het strafschopgebied joeg
Smeets de bal keurig in de touwen,
1-1.
Voor de MVV'ers was dietegentref-
fer het signaal om de jacht op het
Groningse doel van Patrick Lode-
wijks voort te' zetten. Dat leverde
ook enkele mooie scoringskansen
op. Hans Vincent en Huub Driessen
verzuimden echter in kansrijke po-
sities hun ploeg op 2-1 te brengen.
Bovendien ontnam de zwak leiden-
de scheidsrechter Van der Niet
MVV een mogelijkheid tot scoren.

MW-Groningen 1-3 (1-1). 12. Meijer 0-1,
21. Smeets 1-1. 73.Roossien 1-2,88. Meij-
er 1-3. Scheidsrechter: Van der Niet.
Toeschouwers: 3.600. Gele kaart: Uit-
man en Quaden (MVV), Lodewijks (Gro-
ningen).
MVV: De Haan; Uitman, Thai, Linders
en Arts; Van Berge-Henegouwen, Coen
Quaden (82. Meijers) en Vincent;
Smeets (69. Mark Quaden), Driessen en
Lanckohr.
Groningen: Lodewijks; Boekweg,
Veenhof, Van Dijk en Wilson; Beltman.
Roossien en Ten Caat (26. Koorman, 49.
Olde Riekerink); Groeleken, Meijer en
Eijkelkamp.

toen hij de doorgebroken Smeets
vanwege vermeend buitenspel een
halt toeriep.

Even leek het erop dat MVV uit de
impasse zou geraken. Dat gebeurde
uiteindelijk toch niet. Geruime tijd
nadat een dreigend handgemeen
tussen beide partijen op een sisser
was afgelopen, gafHennieMeijer de
Limburgers in de voorlaatste mi-
nuut het genadeschot. Hij was er als
de kippen bij toen Alfons Arts de
bal verkeerd op het hoofd kreeg.
Meijer kreeg de vrije doortocht en
liet MVV's sluitpost De Haan kans-
loos: 3-1.

De aantrekkelijke en levendige eer-
ste helft kreeg na rust helaas geen
vervolg. Dat was vooral te wijten
aan de opmerkelijke terugval van
de Maastrichtenaren. Met uitzonde-
ring van een doorRaymond Smeets
gemiste kans kon de formatie van
Sef Vergoossen geenvuist meer ma-
ken. Groningen drukte MVV volle-
dig terug op eigen helft. Daarbij
dient opgemerkt te worden dat het
vrij lang duurde vooraleer het een-
richtingsverkeer vruchten ging af-
werpen. Precies zeventien minuten
voor tijd strafte Jos Roossien het
onsamenhangde spelletje van de
Maastrichtenaren af, 2-1.

" Reginald Thai (rechts) kon Hennie Meijer (links) het scoren niet beletten. Meijer scoorde twee keer in de Geusselt en had der-
halve een belangrijk aandeel in de overwinning van FC Groningen. Foto: WIDDERSHOVEN

Moeilijk
„Het was een moeilijke avond. Hoe-
wel, niet onaantrekkelijk," meende
MVV-trainer Vergoossen. „We wis-
ten vantevoren dat we tegen dit
Groningen weinig kansen zouden
krijgen. Alles bij elkaar genomen
vind ik zelfs dat we de wedstrijd re-
delijk onder controle hebben ge-
houden. Lange tijd hebbenwè mini-
maal gelijke tred kunnen houden.
Maar ja, ditGroningen heeft genoeg
aan een halfkansje om te scoren. Zij
maken goals die wij laten liggen.
Wat andere keren meezit, zat nu te-
gen."

Telstar-VVV: duel
zonder vuurwerk

van onze medewerker
HENK HAFMANS

VELSEN - Het vuurwerk waarmee
een groepje thuisclubaanhangers de
grasmat in de omgeving van de
grensrechter sierden was noch aan
arbiter Modderman, noch aan de
spelers van Telstar of VVV besteed.
De man in het zwart dreigde er zelfs
mee de zaterdagavondeditie van
Telstar-VVV definitief te staken
(„Nog een rotje en ik stop er mee").
Ook de acteurs ondervonden van
deze misplaatste knaleffecten geen
inspiratie om er een doelpuntenfes-
tijn van te maken. Elke ploeg trof
eenmaal het net van de tegenpartij
en daarmee werd de krachtsverhou-
ding goed weergegeven: 1-1.

Uitgezonderd een inzet van Jeroen
Boere op de dwarslat liet het over-

Telstar-VW 1-1 (0-0). Score: 64. Smal.
1-0; 75. Denx 1-1
Toeschouwers: 1.100. Scheidsrechter
Modderman. Gele kaarten: Van de Pop
pc, Smak (Telstar); Stewart (VW).

VVV: Roox, Lenkens (65. Bovee), Ver
berne. Polman. Rutten, Van Mierlo
Driessen. Derix, Peters, Boere. Stewart

wegend jeugdigeVVV (met zes spe-
lers onder de 21 jaar) in aanvallend
opzicht voor rust nauwelijks iets
zien. De Venlonaren maakten te
veel afspeelfouten om leker in de
wedstrijd te komen. Dat kwam
deels ook voor rekening van het
agressieve en felle spel van de Tel-
star-ploeg die het gebrek aan kwali-
teit compenseerde met een fikse do-
sis inzet. Tot paniekerige situaties
in de Venlose doelmond kwamen al
deze activiteiten echter niet.
Wel moest uitblinkerRoger Polman
meer dan eens corrigerend optre-
den als er steken in de Venlose de-
fensie dreigden te vallen. Na de her-
vatting, toen VVV stilaan iets beter
in haar ritme was gekomen kwam
Telstar aan de leiding. Ex-Ajacied
Walter Smak die zijn directe tegen-
stander Hugo Lenkens had uitge-
speeld was er als de kippen bij om
in de rebound Roox het nakijken te
geven, nadat uit zijn voorzet tegen
de lat was gekopt: 1-0.
Vanaf dat moment gooide VVV al-
les op de aanval. Verdediger Hugo
Lenkens werd gewisseld voor een
extra aanvaller, namelijk Ruud Bo-
vee. Deze accentverschuiving had
binnen tien minuten succes. Harold
Derix - een van de drie tieners in de
VW-gelederen - trof met een mag-
nifieke uithaalvan 20 meter de krui-
sing, nadat een voorzet 'van Toine
van Mierlo door de Telstar-defensie
precies voor zijn linkervoet was ge-
deponeerd. In de VW-ploeg ont-
brak naast de geschorste Reynierse
ook aanvoerder Frans Nijssen van-
wege een neusbeenbreuk die hij in
het bekerduel met BW Den Bosch
had opgelopen.
Nijssen: „Aanvankelijk wilde ik
meespelen, maar op medisch advies
is besloten daarvan afte zien. Mocht
ik een tik op de neus krijgen, was ik
wellicht vier tot vijf weken'uitge-
schakeld. Dat risico wilde ik natuur-
lijk niet lopen".

Barendse kan
fikse schorsing
tegemoet zien

ENSCHEDE - Peter Barendse
kan een fikse schorsing tege-
moet zien. De middenvelder van
Den Bosch werd gistermiddag
halverwege de tweede helft te^
gen FC Twente van het veld ge-
stuurd. Na een overtreding tegen
Ten Hag haalde scheidsrechter
Cees Bakker de gele kaart te-
voorschijn, prompt daarop ook
de rode. „Die heb ik hem gege-
ven omdat hij mij 'een kanker-
hond' noemde. Daarvoor heb ik
hem rood gegeven, en geen twee-
de gele kaart," aldus Bakker.
Van Eek en Willems van Den
Bosch kregen geel voor proteste-
ren.

FC Utrechl overspeeld

Vitesse
haalt

weer uit
DEN HAAG - Op Volendam na
wonnen de eerste zes clubs op de
ranglijst van de eredivisie in het af-
gelopen doelpuntrijke (35) competi-
tieweekeinde hun wedstrijden.
Ajax, PSV, Roda JC, Vitesse en FC
Twente maakten geen fouten.
Feyenoord nestelde zich definitief
in de kelder van de eredivisie samen
met BW Den Bosch en Haarlem.
Hoewel Vitesse's rechterflank, op-
geroepen voor Oranje tegen Brazi-
lié, zondag tegen FC Utrecht niet
optimaal functioneerde, werd de te-
genstander gemakkelijk van het
veld getikt, 5-1. Hilgers, Koolhof,
Vermeulen en Van den Brom (2x)
maakten de doelpunten. Willaarts
redde de eer. Twente behield aan-
sluiting de top van het klassement.
Na de nederlaag van 0-5 tegen FC
Groningen werd in Enschede BW
Den Bosch met 4-1 verslagen. De
openingsfase verliep moeizaam om-
dat Van Duren de Brabanders* op
voorsprong bracht. Zwijnenberg,
uitblinker Rutten, Tempelman en
Dikken maakten de problemen
voor Den Bosch nog groter danze al
waren.
Diep in de put zit nu ook Feyen-
oord. De komst van de Zweed
Bengtsson heeft tot nu alleen nega-
tieve effecten. De bekerwinst tegen
Spakenburg buiten beschouwing
gelaten. Jalink, De Wijs en Van Hin-
tum gaven de mentaal zwakke Rot-
terdammers zondag in Waalwijk na-
mens RKC opnieuw een dreun, 3-0.
Sparta en Willem II deelden in Rot-
terdam de punten, 1-1. Sparta had
eigenlijk niets verdiend, maar één
goede actie van Van der Gijp en het
doelpunt van Houtman bespaarde
Sparta de verdiende nederlaag.
Voor Willem II had Godee in de eer-
ste helft gescoord.

" DEN HAAG - FC Den Haag ver-
wacht een straf van de tuchtcom-
missie van de KNVB voor het inci-
dent uit de bekerwedstrijd tegenFC
Groningen. Er werd toen een steen
op het veld gegooid, waarna het de
scheidsrechter onmogelijk werd ge-
maakt het duel te staken. Het be-
stuur van FC Den Haag heeft een
rapport opgestuurd naar de tucht-
commissie. Dit is gebruikelijk na
een risico-wedstrijd ofeen incident.
FC Den Haag heeft een voorwaarde-
lijke straf van een wedstrijd zonder
publiek lopen voor het afsteken van
vuurwerk bij de wedstrijden tegen
Ajax en PSV en de bom tegenRKC.
Het is echter de vraag of FC Den
Haag verplicht wordt een wedstrijd
zonder publiek te spelen. Volgens
Werkhoven is dit geen oplossing.

Reker bewijst
zich als

therapeut
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bulletin..
Eredivisie dames.
Toijegido-Deltalloyd 1-3
ATC-Avero 0-3
Salcra-P.Zoomers 0-3
Brdther M.-Gevamy 3-0
Longa's9-Etiflex 3-0
Lveurgus-Zaan 3-2
Sta^id.
AveroOS 8-16
Brother Martinus 8-16
GevamyWC 9-14
Longa's97-10
Dejtalloyd, AMVJ 7- 8
Veïeno/Zaan'69 8- 8
P.aoomers/DA 9- 3
ATC 7- 4
EtiflexOmmen 8- 4
Lycurgus 8- 4
Tooegido.V 8- 2
Salora,Drachten 9- 2
le divisie B.
Tonegido2-VCE 3-0
Flamingo's-Nokia 0-3
Letro-TDK 1-3
Hovoc-Gevamy 2 I—3
Symmachia-Pancr.b. 3—2
Acfivia-EAVV 3-2
Stand.
TDK Brevok 27
Activia 9-20
Letro/Oikos 10-20
Pancr.bank.VCH 11-16
Symmachia 9-14
EAVV 9-13
GevamyWC 2 9-13
Nokia/Valbovol 9-13
VCE. Boxmeer 9-12
Tonegido,V2 9- 9
Hcaoc 10- 6
Flamingo's 9- 5
2e divisie C.
Sarto PDVO 3-1
Udenhout-Rapid 0-3
Torpeido-Dr.Pepper 3-0

is-Rooyse 3-0
Najshüa-Pancr.b.2 3-0
Faeopa-Peelpush 3-0
Stand.
Rapid 9-27
Sarto. Pellikaan 9-26
Dacopa VC Weert 9-1
DVO. 9-17
Pancr.bank.VCH 2 9-15
PeelpTush 9-14
NashuaVCG 9-12
Civitas 9-10
Torpedo 9- 9
Udenhout 9- 6
Rooyse VK 9- 3
Dr.Pepper Were Di 9- 2
3e divisie E.
Moonen P-VCE 3-1
Rapid 2-Jokers 3—l
Letro 2-Sonderm. 3-0
Datak-RoOyse VK 3-0
Nuvoc-Pancr.b.3 0-3
Bact*Dynamic 3-0
Stanfl
Pancr.bank VCH 3 10-29
Moonen PapierWK 9-23
Letro,Oikos2 10-20
BachSV 9-17
DatakVCL 9-15
Sondermeyer SVL 9-15
Rapid 2 9-3
Jokers 9-11
Dvnamic 9- 8
Nuvoc 9- 7
Rooyse VK 2 9- 7
VCE/PSV 9- 0
3e divisie F.
Sarto P.2-VOY 3-0
Morres-Set Up 3-0
T.Leynse-TDK 2 0-3
Datak 2-Mytilus 0-3
AKS-Odulphus 1-3
Swinta-IKS 0-3
Stand.
Odulphus 9-27
TDKBrevok 2 9-22
Mytilus 9-19
AKS 9-16
VOY 9-14
Morres/Hulst 9-13
IKS'72 9-10
SetUp.P 9-10
TonneyLeynseEVVC 9- 9
Datak,VCL 2 9- 8
Sarto Pellikaan 2 9-8
Swinta 9- 6
Eredivisie Heren.
TDK-Normis 1-3
Gevamy-Reflex 1-3
Detach-P.Zoomers 3-0
Brother M-Brezan 3-0
Nashua-Acco 3-2
Stand.
Normis/Onon 6-12
TDK Brevok 8-12
Brother Martinus 7-10
Nashua/VCG 8-10
Deltalloyd, AMVJ 6- 8
RentokiLZVH 6- 8
Acco/Dos 8- 8
Detach Animo 6- 6
Brezan,SSS 8- 4
P.Zoomers DA 8- 4
Reflex 8- 4
Gevamy WC 7- 0
le divisie B.
Varel-Datak 3-1
Radius-Linne 3—o
USS-Tornado 1-3
Rnnmond-Vrevok 0-3
Nashua2-Odulphus 3-0
Miniware-EAW 0-3
Stand.
VaretCW 9-24
EAVV 9-21
Linne 9-17
Miniware/HBC 9-17
Radius 9-16
Vrevok 9-13
NashuaVCG 2 9-12
Tornado 9-11
USS 9-10
Datak/VCL 9- 7
Odulphus 9- 7
Rijnmond 9- 7
2e divisie C.
Moonen P.-Datak 2 3-0
Gevamy 2-v.Tartwijk 0-3
Polaris-Activia 1-3
BCSComp.Serv-DSV. 3-1
Jola-Sup.Roos. 3-2
Stand.
BCS Comp.Serv DS 9-22
Activia 9-20
Super Roosendaal 9-20
Peelpush 9-17
Velden 9-16
Jola/Olympus 9-15
GevamyWC 2 9-14
v.TartwijkVCH 9-12
Moonen PapierWK 9-11
Pancr.bank, VCH 9-11
Potaris 9- 4
Datak VCL 2 9- 0
3e divisie E.
Furos-VCE 1-3
Rapid-SEC 3-0
Ledub-Facopa 3-0
Vocas-Rooyse 0-3
Mmfware 2-Wevoc 3-1
Stand.
Rooyse VK 9-26
Ledub 9-22
Paiïcr.bank/VCH2 9-21
Voeas 9-21
VCHorn 9-15
Rapid 9-13
Facopa VC Weert 9-12
Miniware/HBC 2 9-12
WeyocWh 9-10
VCE 9- 8
Furos 9- 2
SEC V 9- 0

Distr.Zuid Limburg
Dames Promotieklasse.
Furos-Sec 3-0
Rapid3-Jokers2 3-2
Furos2-Dynamic2 1-3
Muvoc-Pancr b.4 1-3
Sittardia-BSV 3-0
EPV-VCV 2-3
le klasse A.
VCSjoahn-Elsloo 0-3
AMVJ-Dynamic 3 3-0
Doroc-Spartak A 3-0
Datak 3-Sp&Sp 1-3
Gr6voc-EPV 3 0-3
2e klasse B.
Jokers 4-Jokers 3 0-3
Vo»harding-NAC 3-1
Avanti-EPV2 3-1
Datak 4-Vluco 3-0
defleeg-VCV2 3-1
2e klasse A.
Fures 4-Elsloo 2 1-3

Mutiara M.-Sp&Sp 2 3-0
BSV4-Rapid4 3-1
Datak 5-BSV 2 3-0
Grovoc 2-VCV3 3-2
2e klasse B.
Avoc 2-Sec 3 3-0
Volhard.2-Dynamic 4 3-0
Sitt.3-Furos 3 not ' 3-0
Sitt.2-BSV3 3-2
Jokers 5-Elan 3-2
2e klasse C.
Muvoc 2-Nivoc 3-0
Avoc-Helpoort 2-3
AMVJ 2-Nac 2 3-0
Avanti 2-Spartak A 2 3-0
deHeeg 2-Vluco 2 3-1
Jokers 6-Elan 2 3-0
Bekercompetitie.
Dames.
Sjoahn-Fiscus 0-3
Heren.
Sp&Sp-EPV 1-3
Jokers-Spartak A 3-0
Avoc-De Balrammers 3-0
Heren Promotieklasse.
Fiscus-Datak 3 3-0
BSV-Sec 2 3-0
Avanti 2-Elsloo 3-0
Avanti-Helpoort 0-3
Sittardia-Vluco 3-1
Grovoc-VCV 3-1
le klasse A.
Spartak A-Datak 4 2-3
Sp&Sp-Sec3 ■ 3-1
AMVJ-Dovoc 3-2
Muvoc-Pancr.b.3 . 3-0
Sjoahn-Pancr.b.s 3-1
le klasse B.
Volharding-Nac 0-3
EPV-Pancr.b.4 3-1
Sittardia 2-Vluco 2 1-3
2e klasse A.
Spartak A 2-Datak 6 1-3
BSV 2-Mavoc 3-0
AMVJ 2-Dovoc 2 3-0
Muvoc 2-Furos4 1-3
Sjoahn 2-Elan 3-0
2e klasse B.
Volharding 2-Carna 3-0
Avanti 3-Pancr.b.6 3-0
Nivoc-Vluco 3 3-0
Sjoahn3-VCV3 3-0
2e klasse C.
Rapid 3-Jokers 3 0-3
EPV2-Rapid2 1-3 .
de Bastion-Helpoort 2 0-3
de Heeg-Avoc 0-3
3e klasse A.
Spartak A 3-Phoenix 0-3
Muvoc 3-Sec4 0-3
Avoc 3-Carna 2 3-0
Dovoc 3-Pancr.b.7 3-0
Nivoc 2-Elsloo 3 1-3
Sjoahn 4-Helpoort3 1-5
3e klasse B.
EPV 3-Elsloo 2 3-0
Volharding 3-Nac 2 1-3
Sitt.4-Pancr.b.B 1-3
Sitt.3-Grovoc 2 3-0
de Heeg 2-Avoc 2 3-0
Standen.
Dames promotieklas.
VCV 9-24
Sittardia 9-23
EPV 9-22
Dynamic 2 9-20
BSV 9-14
Pancr.bank 4 9-12
Muvoc 9—ll
Furos 9-10
Sec 9- 9
Jokers 2 9- 7
Rapid 3 x 9- 5
Furos2 9- 2
I.A.
Dovoc 8-21
EPV 3 9-20
Sporten Spel 8-18
AMVJ 8-17
Elsloo 8-17
Dynamic 3 8-14
Grovoc 8-12
Sjoahn 9-10
SEC 2 8-5
SpartakA 8- 1
DatakvVCL3 8- 0
1.8.
Volharding 9-25
Fiscus 8-19
Jokers 4 9-19
Jokers 3 8-17
Avanti 9-15
Datak, VCL 4 8-13
EPV 2 8-12
deheeg 8- 9
VCNac 8- 8
Vluco 8- 1
VCV 2 9- 0
2.A.
Elsloo 2 8-24
Datak/VCL 5 9-23
MutiaraMaluku 9-19
Furos4 8-18
BSV 4 8-14
Rapid 4 8-10
Grovoc 2 9- 9
VCV 3 9- 7
Dovoc 2 7- 6
BSV 2 7- 3
Sport en Spel 2 8- 2
2.8.
Sittardia 2 8-23
BSV 3 % 8-19
Jokers 5 8-16
Sittardia 3 7-15
Elan 7-13
Volharding 2 8-11
Avoc 2 9-10
Nivoc2 8- 9
Furos 3 8- 7
Dynamic 4 8- 6
Sec 3 9-3
2.C.
Avanti 2 9-26
Heipoort 9-23
Avoc 9-22
Muvoc 2 9-20
Jokers 6 9-17
AMVJ 2 9-14
deHeeg 2 9-13
VCNac 2 9-12
Spartak A 2 9- 7
Elan 2 9- 5
Nivoc 9- 3
Vluco2 9- 0
x=3 punten in mindering.
Jeugdcompetitie.
Meisjes Al.
AMVJ 5-12
Furos 5- 9
Datak,VCL 5- 6
deHeeg 5- 3
A.2.
Rapid 2 K 7-21
EPV 7-16
Grovoc 7-14
Sport en Spel 7-13
Volharding 6- 6
Dovoc 6- 5
Dynamic 7- 3
Sittardia 7- 3
8.1.
Jokers 8-23
WS 7-19
Sittardia 2 7-14
Grovoc 2 7-13
Furos2 7-12
VCV 6- 9
deheeg 2 7- 6
Datak/VCL2 8- 4
Muvoc 6- 3
BSV 7- 2
Jeugd C 1 gemengd.
Furos 8-22
Sittardia 2 9-21
Carna 7-18
VCV 8-16
Avanti 7-15
Rapid 8-13
WS 8-11
Elan 7- 7
Avanti 2 8- 3
Jokers 8- 3
Sittardia 8- 0
Heren Promotieklas.
Heipoort 9-26
Sittardia 9-22
VCV 9-19
Grovoc 9-17
SEC 2 9-17
Avanti 9-15
Avanti 2 9- 9
BSV 9- 9
Vluco 9- 9
Datak/VCL3 9- 8
Fiscus 9- 7
Elsloo 9- 4
I.A.
Muvoc 8-24
Datak/VCL 4 8-18
Sporten Spel 8-18
Pancr.bank 3 8-16

Dovoc 9-15
AMVJ 8-13
Spartak A 8-13
SEC 3 8-2
Sjoahn 8- 5
Furos3 8- 1
Pancr.bank 5 8- 0
1.8.
Jokers 8-24
VC Nac 7-17
VCV2 7-14
Sittardia 2 7-13
EPV 7-10
Pancr.bank 4 8-10
Vluco2 8- 8
Volharding 7- 7
Datak VCL 5 7- 6
Jokers 2 8- 2
2.A.
Furos 4 9-24
Sjoahn 2 8-22
Datak/VAL6 8-18
Mavoc/de Bastion 8-14
AMVJ 2 8-13
Muvoc2 8-12
Vluco 4 8-11
Elan 8- 7
Dovoc 2 8- 6
BSV2 8- 4
Spartak A 2 7- 1
2.8.
Nivoc 7-19
Volharding 2 7-19
Avanti 3 7-14
Vluco3 7-12
Pancr.bank 6 7-10
VCV3 8- 9
Datak/VCL7x 7- 8
Sport enSpel 2 8- 8
Sjoahn 3 7- 6
Carna 7- 0
2.C.
Avoc 7-18
De Heeg 7-17
Heipoort 2 7-17
Rapid2 7-17
EPV 2 8-16
Jokers 3 8-11
deßalrammers 7- 4
de Bastion 7- 4
Fiscus 2 7- 2
Rapid3 7- 2
3.A.
DOvoc 3 9-27
Heipoort 3 9-24
Phoenix 9-24
Sjoahn 4 10-17
SEC 4 9-15
Elsloo3 10-15
Pancr.bank 7 9-13
Avoc 3 9-12
Carna 2 8-5
SpartakA 3 8- 5
Nivoc 2 9- 4
Muvoc3 9- 1
3.8.
Sittardia 3 9-26
EPV 3 9-22
VC Nac 2 9-2
Frovoc2 10-19
de heeg2 10-17
Pancr.bank 8 9-13
Volharding 3 10-13
Avoc 2 9-11
Jokers 4 8-10
Sittardis4 9- 7
Margraten 8- 5
Elsloo2 10- 0
Jeugdcompetitie.
Jongens A.
AMVJ 9-22
Sec 8-17
de heeg 8-13
Furos 8- 9
Sport en Spel 7- 6
Datak.VCL 8- 5
Jongens 8.1.
Rapid K 9-24
Vluco 9-17
Pancr.b.2 9-13
AMVJ 9- 0
Rapid 1 is kampioen.
Jongens 8.2.
JokersK 9-24
Volharding 9-20
Rapid 2 , 9-19
Pancr.bank3 9- 9
Sec 2 9-7
de heeg 2 9- 2
Jokers is kampioen.
Jeugdcompetitie.
Meisjes A.2.
Rapid 2-EPV 3-1
Sittardia-Sp&Sp 0-3
Volharding-Dynamic 3-0
Grovoc-Dovoc 3—o
Meisjes B.
Muvoc-Grovoc 2 0-3
Datak 2-BSV 2-3
Furos 2-Jokers 0-3
Jongens A.
deHeeg-Furos 3-1
Sp&Sp-SEC 1-3
Jongens 8.1.
Vluco-Pancr.b.2 3-2
AMVJ-Rapid 0-3
Jongens 8.2.
de Heeg 2-Pancr.b.3 2-3
Jokers-SEC'2 3-0
Volharding-Rapid 2 3-2
Jeugd C.
Sittardia 2-VCV 2-3
Rapid-Jokers 3-1
Elan-VVS 2-3
Avanti-Furos 0-3
Avanti 2-Carna 0-3

I biljarten J
District Zuid-Limburg
Standen.
Drieb.A.
deKeizer 11-60
Zwaantje 11-53
Carambool 11-51
Wolfrath 11-46
Modern 11-42
Luip 11-36
Sociëteit 11-36
Schinnen 11-35
Bom 11-31
Volkshuis 11-31
Gr.Grubben 11-29
Voerendaal 11-12
Drieb.B.
OHVZ 11-52
Carambool 11-47
Schaesberg 11-46
Kantje 11-44
Modern 11-42
de Vink 11-38
ABC 11-36
Volkshuis 11-36
Waubach 11-35
Academie 11-33
DDK 11-31
Apollo 11-22
Drieb.C.
St.Heerlen 12-62
Modern 12-52
BCV 12-48
OHVZ 12-48
Cebusta 12-44
Brunssum 12-42
Kantje 12-41
Schaesberg 12-41
de Vink 12-37
Volkshuis 12-37
ABC 12-34
Touche 12-33
Br.wapen 12-27
Drieb.D.
Carambool 11-53
deKeizer . 11-50
Kantje 11-17
de Vink 11-45
Union 11-37'/-
Volkshuis 11-37
Apollo Tl-35
Treffers 11-34
Touche 11-33
Br.wapen 11-32'/-
St.Heerlen 11-31
OHVZ 11-24
I.A.
Holturn 10-48
Benelux 10-38
Gona 10-371/-
Schaesberg 10-37
Sociëteit 10—36'/_
BVG 10-36
TIP 10-36
Wilhelmina 10-33
Heukske 10-29
Volkshuis 10-28
Bom 10-26
2.A.
Kempke 11-50
Eikenboom 11-48
Benelux 11-47
BVG 11-47
HGK 11-40

Tip 11-39 (
Holturn 11-36 J
Wolfrath 11-36 1
Heukske 11-35 <Wilza 11-33 I
Maasband 11-31 1
Stem 11-20 (
2.8. !
Sanderbout 10-44 !
Wolfrath 10-43 1
Heukske 10-42 <HGK 10-42 <
Tjoba 10-39 1
Sociëteit 10-35 (
Wilza 10-35 c
Eikenboom 10-32 1
de Bluf 10-28 1
Tip 10-25 J
Quick 10-20 i
3.A. I
Holturn 12-77 1
Maasband 12-71 'Wilhelmina 12-64 l
Volkshuis 12-62l
Wolfrath 12-62 1
Eikenboom 12-58!
de Statie 1-58 (
Sociëteit 12-54 I
Bom 12-47!
Baandert 12-11 1
HGK 12-38
Heukske 12-35 '■Meers 12-35I

DJB 11-68
Baandert 11-65 1
DDK 11-65 'Onder Ons 11-64 I
Kempke 11-52 1
St.Hoger 11-51 I
Tjoba 11-51 !
Sibbew 11-49 I
Maurits 11-46 'Eikenboom 11-37
St.Bavo 11-26 1
Butting 11-20 i
4.A.
Maasband 9-56 i
Benelux 9-48 i
Tjoba 9-48 i
Kempke 9-44 !
BOm 9-42 1
Gona 9-41 1
Holturn 9-38 <
deBluf 9-32 1
Heukske 9-32 <Wolfrath 9-24 :
4.8. I
Tjoba 9-52 I
Quick 9-51 l
Maurits 9-49 'Baandert 9^48 i
Tip 9-45 'deBluf 9-34
Lindenh. 9-33 1
Nestje 9-33 1
BVG 9-32
Kempke 9-28
5.A.
Luip 9-60 :
Baandert 9-50 i
Tip 9-47 i
Eikenboom 9—14 i
Onder Ons 9-41 'Heukske 9-40
Stem 9-39
Kempke 9-38
T.deRails 9-31
Gona 9-15
5.8.
Heukske 7 9-63
Tjoba 9-58
Maria Gew. 9-47
Br.wapen 9-40
Kempke 6 . 9-39
Heukske 8 9-37
Carambool 9-36
Gona 9-36
Kempke 7 9-24
T.de Rails 9-21
District Maastricht en om-
streken.
Cl.
Vr.kring-MBV 2-5
Ulestr.-DeKlussers 3-4
DeKeizer-Noorbeek 0-7
Kl.Vier-Rheingold 2-5
Kot-Sjaun 2-5
Geulle-Vilt 5-2
O.d.Klos-Ulestr.2 0-7
La Berceuse-Heer 3 5-2
BCM-Heer 2 0-7
C2A.
Haverput-Vilt2 0-7
Keer-Rheingold 2 5-2
Bunde-Heukske 5-2
Dot-Voliere 3-4
Ulestr.3-Vr.kring 2 2-5
Sabena-A.Wolder 4-
C2B.
Ketsders-Ulestr.4 6-1
Kot2-Dot2 5-2
Od.Klos2-Bunde2 2-5
Rheing.3-Keer2 5-2
Eijsden-Gronsveld 4—3
Wolder-MBV3 2-5
C2C.
Ijsden-Ulestr.s 7-0
Concordia-Bam 0-7
Klossers 2-O.d.Klos 3 1-6
A.Raak-Kot3 5-2
Ridder-Haverput 2 5-2
Gerlach-Heer 5 7-0
C2D.
Gronsveld 2-Rheing.4 5-2
Nazareth-Noorb.2 3-4
Heer-O.d.Klos 4 3-4
St.Geertr.-Banholt 5-2
Eendr.-Eijsden2 5-2
Sjaan 2-00 Itteren 2 2-5
CSC.
Vilt 3-Mergelland 3 6-3
Klossers 5-A.Raak 2 2-7
Keizer 3-Noorbeek 6 9-0
DES2-Voliere3 4-5
Keemel4-Ulestr.6 2-7
Eijsden 5-Vr.kring 3 7-2
Db.A.
Keizer 2-Nazareth 5-2
Voliere-OOHeer 0-7
MBV-Eendr. 7-0
Heukske 2-L.Berceuse 2-5
Sjaan-Vr.kring 5-2
Heer-BCM 2 5-2
Kot-Rheingold 4-3
Db.B.
BCM-Heer 2 4-3
Vr.kring 2-Dot 5-2
Noorbeek-Heukske 0-7
Vr.kring 3-MBV 2 5-2
OO Heer 2-Gronsveld 5-2
Ulestr.-Keizer 2-5

f / golfbiljart j
Ereklasse.
Maasgolf-SNA 4-2
B.Aolders-Br.Taveerne 2-4
B.Balke-Pappegey 4-2
BVE-DePint 3-3
Kloth-Hollandia 4-2
't Krietje-Maasvallei 2-4
Stand.
Maasgolf 8-15
SNA 8-2
De Pint 8-12
Bergeroder Balke 8-11
Brand Taveerne 8-11
GBCKloth 8- 8
Biej Aolders 8- 6
Maasvallei 8- 6
Pappegey 8- 5
BYE 8- 5
Hollandia 8- 3
tKrietje 8- 2
District Midden-Limburg
Eerste klasse.
Lantaarn-Heytse 2-4
Jagersl.2-de Berg 2-4
Stand.
OBKK 9-15
de Lantaarn 9-11
BYE 2 9-11
Hukske 9-11
SNA 2 9- 9
DeHook 9- 8
Heytse 9- 8
de Berg 9- 8
Jagerslust2 9- 7
Aod Hael 9- 2
Tweede klasse.
Jachthuis-de Breer 2-4
deKloss-BVE3 2-4
Stand.
de Breer 9-17
BVO 3 9-13
deLantaarn 2 9-2
Gevelke 9- 9
deHoove 9- 9
BYE 3 9- 8
BCW 9- 7
Jachthuis 9- 7

deKloss 9- 5
Hukske2 " 9-3
Derde klasse.
OBKK 2-deKwartel 2 3-3
Meijel-de Breer 2 3-3
BVN-Riva 2 2-4
de Zwaan-Dennenoord 2 4-2
Sjindersk.-Berg 2 2-4
Stand.
BVN 9-15
OBKK 2 9-13
deKwartel 2 9-12
Riva2 9-12
de Zwaan 9-12
de berg 2 9-11
Dennenoord 2 9-6
Meijel » 9-4
Sjinderskoel 9- 2
de Breer 2 9- 2
District Weert.
Hoofdklasse.
Vuulderke-Dennenoord 4-2
GBC Leike-Schutt.Hoeve 2-4
Graswinkel-BCB 3-3
Luchtpost-Royal 0-6
Stand.
GBCEeike 9-13
Royal 9-13
Dennenoord'B9 8-2
BCB 9-12
Vuulderke 9-1
Schuttershoeve 9-10
DeLuchtpost 9- 7
De Graswinkel 9- 6
Vuulderke 7- 2
De Stamgasten 8- 0
Tweede klasse.
DeHook-BachelorCl. 2-4
Hoppers-Swing Mill 1-5
Spijk 2-Grasw.2 4-2
Swing Mill2-Leike2 1-5
Stand.
Swing Mill 8-15
De Spijk 2 8-12
Bachelor Club 8-11
deHoppers 7- 8
't Anker 3 8- 7
deGraswinkel 2 8- 7
GBC Leike 2 7-7
deHook 8- 3
Swing Mill2 8- 0
District Echt.
Hoofdklasse.
Centrum-Heukske 2 12-0
Heukske-Deelgaard 9-3
Greuske-Putbr.B. 9-3
Slek-Greuske2 9-3
GBC Montfort-Village 8-4
Stand.
GBC Slek 9-16
't Heukske 9-16
GBCMontfort 9-14
'tGreuske 9-10
't Centrum 9-10
Putbroeker Boys 9- 7
Deelgaard 9- 6
Village 9- 4
't Heukske 2 9- 4
'tGreuske 2 9- 3
Eerste klasse.
de Burbou-Kerkzicht 3-9
GBC Spee-GBC Montf.2 3-9
de Zuul-O.Genoegen 2 10-2
O.Genoegen-Ningen 10-2
Deelgaard 2-Centrum 2 7-5
Stand.
GBCSpee 9-13
DeZuul 9-13
Deelgaard 2 9-13
GBC Montfort 2 9-2
't Centrum 2 9-1
Ons Genoegen 9-11
Kerkzicht 9-10
GBC Hingen 9- 4
deßarbou 8- 1
Ons Genoegen 2 8-0
Tweede klasse.
Village 2-B.Aolders 2 3-9
A.Deetere-Slek2 5-7
Stoba2-Spee2 8-4
deDonck-Montf.3 3-9
Putbr.B.2-Paerdstal 4-8
Stand.
BiejAolders2 10-20
GBC Slek 2 10-18
GBC Montfort 3 10-15
Awt Deetere 10-14
GBCStobu 10-11
Village 2 10-10
DePaerdstal 10- 8
Putbroeker Boys 2 10- 6
GBCSpee2 10- 3
DeDonck 10- 3
GBCStoba2 10- 2
District Urmond
Eerste klasse.
A.Einek.-Pap/Valaan ' 4-2
Maasvallei 2-Sittardia 4-2
Pappegey 2-Fortuna 2-4
Almania-Oos Zitterd 6-0
Brand.Tav.2-t Voske 4-2
Tweede klasse.
Sittardia 2-Spaitak 4-2
Voasje-de Meule 0-6
Die Bayem-'t Krietje 2 4-2
GGBC-Almania 2 2-4
deDuif-'tTorp 5-1
Derde klasse.
Pappegey 4-BrandTav.3 3-3
Pap/Valaan 2-Die Bayern 2 2-4
Brandpunt-t Voske 2 5-1
de Meule2-'tSchopke 3-3
't Schopke 2-Pappegey 3 2-4
District de Oude Mijnstreek
Hoofdklas.
Kroon-Stem 1-4
Tolhoes-Olimpia 2-3
Hanneman-A.G.Kirk 1-4
De Pint 2-Overbroek 3-
Tolhoes-OBK 4-1
Eerste klas.
Trefpunt-Eikske 1^
Olimpia 2-Sjutt 2-3
Broenssem-Groene Dal 1-4
B.Balke2-Bocholtz 4-1
Tweede klas.
Pumpje-Trefpunt 2 3-2
Hoeskamer-Op 't Gaat 2-3
Singel-Pint 3 1-4
Voelender-ENBK 2-3
OBK 2-D'rSjork 2-3
Derde klas.
Eikske2-01impia3 3-2
Pint4-Tolhoes 2 1-4
A.G.Kirk2-Hanneman2 3-2
Overbr.2-'tGeulke 1-4
OBK3-BGK2 1-4
Vierde klas.
Eikske 3-Pumpje 2 2-3
Groene Dal 2-A.Maat 3-2
Dopgere-'t Hofke 4—l
D'rSjutt2-Pannesjop 4-1
Standen.
Hoofdklasse.
Olympia 6-12
A.GKirk 6-10
BGK ' 6-10
de Stern 6-10
De Kroon 6- 6
Pint 2 6- 4
Tolhoes 6- 4
Hanneman 6- 2
OBK 6- 2
Overbroek 6- 0
le klasse.
B.Balke2 5-10
Kloth 2 5-10
Eikske 6-10
Groene Dal 6- 8
Trefpunt 5- 4
Bocholtz 5- 4
Sjutt , 6- 2
Olympia 2 5- 0
Broenssem 5- 0
2e klasse.
't Pumpje 6-12
dePint 3 6-10
D'rSAjork 6-10
OBK 2 6- 8
Trefpunt 2 6- 6
ENBK 6- 4
Op't Gaat 6- 4
Singel 6- 2
de Hoeskamer 6- 2
Voelender 6- 2
3e klasse.
Eikske2 6-12
't Geul ke 6-10
Tolhoes 2 6-10
BGK 2 6- 8
AgenKirk2 6- 8
Hanneman 2 6-6
Olympia 3 6- 4
Overbroek 2 5-2
OBK 3 5- 0
de Pint4 6- 0
4e klasse.
Dr Sjutt 2 5-8
't Pumpje 2 5-8
Groene Dal 2 5-6
Cosy Corner 5-6
Pannesjop 6-6

Dopgere 6-6 I
Auwe Maat 5-4 *'t Hofke 6-2 <
Eikske3 5-2 2
i

/ poolbiljart ||
rluiz.a.-Schachtw.a 5-11 '.
iiejsp.a-W.Bala 5-11 1
i/inka-Tunnelb.a 4-12 '3oeresl.a-Stupkea 11-5 i
.Duca-Cor.v.a 5-11 1
Hoofdklasse a.
Landgr.a-Herm.a 9- 7 1
runnelb.b-Gebr.h.a 9- 7 (
bchachtw.b-Rolduca 10- 6 1
iV.Tell a-St.kr.a 8- 8 (
Boeresl.b-Stupke b 5-11 i
Hoofdklasse b. 1
Brunss.n.a-K.Hoesa 12- 4 1
Landgr. b-Touche a 8- 8 1
W.Bal b-Eyk.b.a 5-11 1
Pluimpje a-v.Sust.a 9- 7 1
„ebr.h.b-Huizinga b 12- 4 'Eerste klas a. 1
3poorz.a-W.Bal C 11-5 i
tfuizingac-Pluimpje b 7- 9 '.
Vink b-Eyk.b.b 8- 8 !
Flesj a-v.Sust.b 6-10 !
Hoafkea-A.Dorpa 13- 3 1
Eerste klas b. 1
Brandw.a-Br.wapen a 8-8 !
schachtw.c-Bok.r.a 9-7 1
Herm.b-Amstel a 7-9 1
St.kruisb-Stupkec 13-3 i
Dravera-Landgr.c 11-5 :
Eerste klas c. :
Landgr.d-WTell b 12-4 1
Edelw.a-T.Lindea li- 5 'Hofl.a-Cor.v.b 8- 8 !
Orchidee a-Keizera 3-13 ]
Brunss.b.b-Hermans c 9- 7 i
Tweede klas a.
Rolducb-Nippetj.b 8- 8 ;
Paleta-Romanab 10-6 ]
Karrer.a-Prins a 9- 7 i
_t.kruisc-W.Te_c 12- 4 :
Sjtaata-Sjtoeta 1-15 ]
rweede klas b. i
Voske b-Fl.Dutchm.a 10- 6 :
Nippertj.a-Landgr.e 8- 8 !
Prins b-Ruif a 4-12 :
Romana a-M.Hoek a 10- 6 .
Br.wapen b-Rolduc c 10- 6
rweede klas c.
/.Sust.c-Cor.v.d 14-2
Linde b-Sport a 8-8 :
„ebr.h.c-Kr.o.t.a 8-8 .
t.Ducb-Stoufp.b 12-4
rweede klas d.
Sust.d-Vaetjea 8- 8
Spoorz.b-Bong.a 16- 0
Stoufp.a-K.Keua 9- 7
Kr.o.T.b-G.Meest.b 0-16
Tweede klas e.
W.Bal d-Kr.o.T.c 7-9
Eyk.b.c-Stoufp.c 12-4
Pierrot a-Spoorz.c 11-5
Bongerd b-Sust.e 9-7
Tweede klas f.
Paddoe-Kompas 7-9
Brunss.n.c-Voske a 7-9
Cor.v.c-L.ducc 8-8
Keizer b :Hoafke b 11-5
Gildem.a-Barrel a 9-7
Derde klas a.
Paddock b-Sjtoet b 15- 1
Goriss.-Cand.l.b 8- 8
Draver a-Ruifc 5-11
Edelw.b-Hofl.b 8- 8
Derde klas b.
Fox b-M.Hoek b 9-7
Cald.l.a-Stallet.a 8- 8
Ruif b-Nippertj.c 2-14
Bouman b-Hofl.c 10- 6
Derde klas C.
Fox a-Leeuw a 9-7
Mijnz.a-Tun.b.c 11-5
Rump.l.a-L.Duc d 11-5
Poat a-A.G.Kirck a 14-2
Derde klas d.
Spoorz.d-Baiboua 5-11
Flesj b-Oph.B.a 8- 8
Vinkc-Smeets a 13-3
A.Dorp b-Koetsjh.d 7- 9

[ I voetbal J
AFD. LIMBURG

2e klasse L
Buchten 3-COV 2 6-0

JEUGDVOETBAL
Hoofdklasse
Megacles-EHC 3-2
Volhaiding-Sportclub '25 6-0
De Ster-Blerick 1-0
RKWL-Swalmen 5-3

le klasse A Noord
SSS'IB-Wittenhorst 2-1

le klasse A Zuid
RKBSV-KVC Oranje 7-0

Groep 1
Limburgia-Buchten 2-1

[ / zaalvoetbal J
le klasse A.
Loontj.-Br.wapen 1-2
Mat Vaes-Billy B. 3-2
Kollefit-Kanaries 1-1
Billy 8.2-Yerna 2 3-3
Wiegert-Sphinx 2 5-1
Up Quelle-Hemelke 3-5
le klasse B.
Kolonia-Vissers A. 0-3
Soleil-Gr.Ster 5-0
Heilust-Viss.Aut. 2-
Oberye-Marat.2 1-
Hoensbr.-Theunis. 2-2
Kolonia-Meyers 2 3-6
Meetp.-Bouwf.2 7-4
Vaals-Antwan s—l
leklasse C.
Sitt.B.-Keigel 1-2
Zwaluw-Knoter. 0-8
Brunss.2-Theunis.2 6-0
CPLetro-Phoenix 1-3
PSM-Geleen 5-2
Keigel-Gr.Wit 8-1
Sjuffelke-Sitt.B. 5-3
2e klasse A.
Stap In2-Bast.3 4-2
Sjefke-Diekske 3-1
Loontj.2-Delta 4-2
A.Whites-T1874 1-4
Sjork-Pottemen. 2-1
Hemelke2-Flaterke 0-4
2e klasse B.
Boheme-Bast.4 3-1
Pottebr.-SportM. 0-5
Heeg-H.Anders 2 6-2
2e klasse C.
Marat.3-Vaals 2 1-6
Keelk.K.2-Marat.3 7-2
Quelle-Laumen 2 5-4
Fortuna-Gr.Ster2 6-2
Canton R.3-Rood W. 5-5
Hadow-DWS B. 2-6
Jabeek-Vis.Aut.2 3-1
2e klasse D.
Mareb.-Anker B. 6-5
Hadow 2-Joffer 1-71
L

Heil.2-Vaals 3 4-5
Eendr.-L.Soleil2 3-3
Canton R.4-Rood W.2 2-7
2e klasse E.
Likopa-Bekkers 2 7-8
Cant.R.2-Likopa 9- 5
AEV Intern-Bongo 8.2 4- 3
Puth.B.2-Born 4-12
Zw.Schaap-Phoenix 2 4-3
Bekkers 2-Haantj.2 0- 2
Wagter-SZV 0- 2
2eklasse F.
Egor 2-Teddyber.2 3- 2
Mareb.2-Geleen 2 2- 0
Postw.-Hanckm. 2- 5
CP Letro 2-Brikske 2 5- 2
Puht.B.-Brunss.3 4- 4
Oberye 2-Meetp.2 0-10
3e klasse A.
Eijsden 3-M.Vaes 3 1-7
IpQuelle3-AZWM. 22-4
Bohème 2-Erka 1-7
Bovens-Loontj.3 7-2
Heeg-H.Anders 3 6-4
Voliere-Eijsden 3 3-5
Pottebr.2-Stern B. 2-2
3e klasse B.
Sjotter-Eijsdün 4 5-1
Sjork 2-Kaanen M.2 1-1
SPV.MW-deKilo 1-4
Mattiniß.-H.Anders4 5-1
Maasb.-Sjotter 3-5
3e klasse C.
Keer-Sport M.2 4- 3
Maasvog.2-Sjotter2 3- 6
v.Haaster-Sphinx3 4-11
Sjork 3-Pottemen.2 2-10
3e klasse D.
MKC-Regina B. 4-1
Willem 1 2-Diekske 2 2-
Sjefke 2-MKC 4-6
Hiltonn.-Sphinx4 4-1
Diekske2-Yeina3 3-4
Hemelke3-Willem 1 2 3-2
3e klasse E.
Kerkrw.-Laumen 4 5-0
G.Komm-Holz 2-8
Fort.2-Sportcl.3 3-0
Laumen 5-Theunis.3 10-0
Quelle 2-Kolonia 2 1-1
3e klasse F.
Fort.3-Sportcl.2 1-9
Laumen 7-Laumen 6 4—9
Anker8.2-Viss.A.3 0-9
Kolonia 3-Soleil 3 3-3
Auelle 3-Paco 0-1
Eendr.2-Keel.K.3 4-2
3e klasse G.
Maxim.-Zw.Schaap 4—2
Sante-Born 2 3-0
Beek-Bekkers 3 4-4
Zw.Schaap 2-Bouwk.2 4-2
Sitt.B.2-Sjuffelke2 2-2
Adveo4-Maxim. 3-
-3eklasse H.
Sitt.B.3-Adveo 5-2
Santé 2-Born 3 8-2
Keigel3-Sitt.B.3 4-2
CP Letro 3-Bouwk.3 5-5
Zwaluw 2-Knoter.2 4-5
3e klasse I.
Haantj.3-Brikske3 2-6
Brikske3-Brunss.4 1-8
Tilly 8.2-Gr.Wit 2 3-4
Oberye 2-Puth.B.3 3-6
3e klasse J.
SZV 2-Egor 4 4-5
Postw.2-Gr.Wit 3 3-5
Meetp.3-Brunss.s 5-5
4e klasse A.
Pottebr.4-Tornado B. 2-15
Stapln3-SportM.3 4- 3
Tornado 8.-Sphinx 5 3-3
4e klasse B.
DBSV-Kilo3 6-4
Flaterke 3-Vici 1-8
Spv.MW 2-Kanai .gest. 8-0
Kilo3-Keer2 3-7
4e klasse C.
Sjotter 3-DBSV 2 - 4-3
Eijsden 9-Eijsden 8 5-4
Bohème 3-Sjotter 3 5-5
Sjork 4-Boemerang 4-6
DBSV2-Eijsden9 1-3
4e klasse D.
Paco 2-Joffei' 2 2-2
Hoensbr.-Driessen B. 6-1
4e klasse E.
Gr.Wit4-Adveos 0-1
Jabeek3-Egors 3-5
Aztecs-Bouwk.4 19-1
Likopa2-Postw.3 0-5
4e klasse F.
DWC-Bouwk.s 4-
Zw.Schaap 3-Phoenix 3 2-5
Puth.B.s-SZV3 7-2
Dames.
Pottebr.-Meetp. * 0-17
Jeugd.
Peters G.-Pottebr. 8- 1
Wierts-Wierts 2 1-12
Sportel.-Eijsden 7- 2
Eijsden-Cosmos 6- 3
Pottebr.-Sportcl. 0- 8
Standen,
le klasse A.
Sphinx2 13-18
Wiegert 13-18
Brouwerswapen 13-17
MatVaes 13-16
Stern Boys 12-15
Hemelke 13-15
Loontjes 13-14
Gulpen - 12-13
Billy Billy's 13-13
Kanaries 13-11
UpQuelle 13-10
Billy Billy's 2 13- 9
Yerna2 12- 7
Kollefit 13- 3
le klasse B.
Meetpoint 13-23
Bouwfonds 2 13-21
Vaals 13-20

LeSoleil 13-16
Meijers 2 . 13-15
Vissers Aut. 14-15
Theunissen 12-13
Heilust 13-13
Kolonia 14-12
Hoensbroek 13-11
Marathon 2 13- 9
Antwan 13- 6
Groene Ster 12- 4
Oberye 13- 4
le klasse C.
Sjuffelke 13-22
Brunssum 2 13-21
Sitt.Boys 13-17
Knoteraer ' 13-17
CP/Letro 13-15
PSM 13-15
Phoenix 13-13
Teddyberen 12-12
De Keigel 12-12
Bongo Boys 11-11
Geleen 13-10
Zwaluw 13- 8
Groen Wit 13- 5
Theunissen 2 13- 0

I zaalhandbal j
Dames

Eredivisie
Swift A-Niloc 13-14
Hellas-PSV 16-14
Herschi/V enL-UVG 12-11
SEW-Quintus 29-23
Foreholte-OSC 19-15
Holbox/Swift-Aalsmeer 11-29

Stand
Aalsmeer 7-12
Herschi/Ven L 7-10
Hellas 7-10
SEW 7- 9
Niloc 7- 9
Foreholte 7- 8
Quintus 7- 7
PSV 7- 6
Swift A 7- 6
OSC 7- 4
UVG 7- 3
Holbox/Swift 7- 0

Eerste Divisie
Auto Caubo lason-Hermes

11-12
Wings-Animo 15-14
VGZ/Sittardia-Tachos 9- 9
Noav-DWS 14-19

Stand
VGZ/Sittardia 6-11
Tachos 7-11
Hermes 6- 8
Animo 7- 8
DWS 6- 6
AutoCaubo lason 6- 5
Noav 7- 5
Bevo 6- 4
Wings 6- 4
Delmach/Caesar 7- 2
Tweede Divisie
Herschi/V en L 2-Loreal 12-16
Merefeldia-Posterholt 15-17
EBHV-SwiftA2 4-12
SVM-AAC .16-9
Achilles-Esca 14- 7

Stand
SVM 7-14
Pósterholt 7-12
Loreal 7-12
Achilles 9- 8
AAC 5- 6
HerschiVenL2 7- 6
Esca 7- 5
Swift A2 7- 3
Merefeldia 7- 2
EBHV 7- 2

Derde Divisie
PSV2-SwiftH2 8-17
Zephyr-Rapiditas 14-16
Kwantum Blauw Wit-Haelen

24-10

Stand
Kwantum Blauw Wit 5-10
Rapiditas 6- 9
Swift H 6- 8
PSV 2 6- 6
Heel 5- 5
HW 5- 2
Haelen 5- 2
Zephyr 6- 2

HEREN

Eerste divisie
VGZ/Sittardia 2-EDH 21-19

Stand
Tongelre 9-16
Holbox/Swift 9-15
UDSV 9-14
Loreal 9-10
VGZ/Sittardia2 9-10
Noav 10- 8
Saturnus 9- 7
PiusX 9- 7
EDH 9- 7
Laren 9- 3
Quintus 9- 3
Tweede Divisie
PSV-Batouwe 29-10
AAC-UDI 17-11
UGHV-Rapiditas 18-26
SVM-de Gazellen 11-18
Kwantum Blauw Wit 2-Her-
schi/VenL2 22-16

Stand
de Gazellen 7-13
PSV 7-10

AAC 7-10
SVM 7-10
Kwantum Blauw Wit 2 7-8
Rapiditas 7- 8
UDI 7- 6
Batouwe 7- 5
UGHV 7- 0
Herschi/V enL 2 7- 0

Derde Divisie
Tremeg-Jupiter 14-13
Bergeyk-Vios 12-23
Meteoor-Holbox/Swift 2 27-21
Blerick-Apollo 17-15
DVC-Aristos 24-17
Stand
Meteoor 7-12
DVC 7-11
Holbox/Swift 2 7- 9
Blerick 7- 9
Vios 7- 8
Jupiter 7- 7
Tremeg 7- 4
Bergeyk 7- 4
Aristos 7- 4
Apollo 7- 2

/ sportschieten ]
Pluim.
Hoofdklasse..
Raadhuis-Lambertus 822-833
SVH2-SVK 817-829
Missers 2-SVH 823-850
Juliana-Misseis 837-842
Hofke-Centrum 820-830
Eerste klasse A.
Vizier-D'rSjeet 813-818
SVT-Nova 819-820
Keulst.-Diana 808-811
O.Mert-Juhana 2 821-820
LEnfield-L.Raak 803-829
Lambert.2-R.Hood 828-824
Eerste klasse B.
Hubert.-WTell 821-810
Centr.2-Pnns 815-814
EKSV-Reunie 820-816
Revanche-Hattrick 825-824
Sparta-Missers 3 822-817
Trefpunt-Heros 825-810
Eerste klasse C.
Bngid-RWB 809-804
Heros 2-Leeuw 806-817
Fortuna-de Meuser 810-815
SVH3-Gl.Auf 818-813
Trepke-SVT2 827-817
Tweede klasse A.
Limburg-RKWBCM 784-800
R.Hood2-O.Rompe 808-809
D'rSjeet2-L.Raak2 811-802
Missers4-Schutters 819-811
Hoensbr.-Treffers 818-810
Reunie 2-Merkelb. 818-802
Tweede klasse B.
O.Mert2-Keulst.2 785-785
Tjoba-Hubert .2 796-800
Hofke 2-Grun 820-815
Stadion-De Roos 818-802
J.Wayne-Heros3 790-796
Tweede klasse C.
Prins 2-E.Boys 810-803
Boekan.-Raadh.2 806-803
Lambert.3-Centr.3 800-810
SVE-Tnanon 804-791
SVK-Missers 5 796-810
Derde klasse A.
Heros 4-Brigid 2 798-793
Hilton.-Brunss. 798-793
L.Raak3 Diana 2779-814
JuliaNa3-Valk 803-803
Derde klasse B.
O.Rompe2-D'rSjeet3 784-784
R.Hood 3-Hubert.3 775-795
RKWBCM 2-Pluimpke

790-758
Meuser 2-Spaita 2 796-796
Trepke2-Revanche2 800-772
Derde klasse C.
Palet 2-Rheing. 792-808
E.Boys 2-Vizier 2 802-769
Dr Sjeet 4-Watertor. 775-784
Francisc.2-L.Enlield 2 759-783
Traianon 2-DTV 772-778
Vierde klasse A.
Merkelb.2-Bngid 3 772-767
RWB 2-Phoenix 767-793
Missers 6-Schutters 2 778-779
Diana 3-Winchest.2 782-767
Vierde klasse B.
O.Rompe3-EKSV2 772-795
SVT4-O.Mert3 780-762
RKWBCM 3-Roos 2 780-800
Stadion 2-Hoensbr.2 799-780
Hattrick 2-SVE 2 789-771
Vierde klasse C.
Hubert.4-Hofke3 759-794
Leeuw3-Prins3 790-785
o.d.Kamp2-Reunie3 779-793
Roos 3-Keulsteeg 3 762-548
Vijfde klasse A.
Biigid 4-HUtonn.2 732-798
Wapen 2-O.Rompe4 770-725
Rheing.2-Treffers 2 769-751
Valk 2-L.Enfield 3 699-727
Vijfde klasse B.
Pnns4-RKWBCM4 719-727
Tjoba 4-Comer 2 760-768
E.Boys 3-Hoensbr.3 758-725
Treff.3-Trepke 3 744-755
Schütt.3-Stadion 3 773-773
Kogel.
Hoofdklasse.
Hubert.-LamDert.2 841-818
Limburg-Grun 840-854
Lambert.-Trefpunt 865-833
Eerste klasse.
SVH-Diana3 813-816
Trefp.2-Wapeng. 810-813
Tweede klasse.
Trefp.3-Lambert.3 781-798
Derde klasse.
H.Trigg.-Grun 4 000-750,Grun 3-H.Trigg.2 760-000

f ’ dameskortbQfjg
Hoofdklasse a.
Rosolo 2-Peelkorf |
Spes-Wittenh.
Hoofdklasse b.
Geko-Fortuna
N.Dorns-Alico 0;
Rosolo-Jes Iff
Overg.klasse a. e
Zigo-Bio '! ..
Swift 2-Stormvog.
O.Wit-Vr.schap
le klasse b. .e
Odos-Vinck.girls , ij
SVSH-Lottum tRoka-Fiducia
Bl.Wit-Olympia II
le klasse d. <.
Euro girls-Omhoog
Rosolo 4-Vessem
2e klasse g.
A.Korfke-Weebosch
Bio2-Viod p
Vr.schap 2-Klimroos 3 ' j
3e klasse a. l
A.Korfke3-A.Korfke4
DKVGeulle-EKC s
3e klasse b.
Peelkorl'3-Roka3
KCHB2-Odos2
Junioren.
A.Korfke-A.Korfke2
Vitesse-Gazelle
A.Korfke-Spaurak.
A.Korfke2-EKC
Gazelle 2-Vitesse
Spaurak.-EKC
Aspiranten a.
Gazelle-Vitesse

l^lcorfba^
Korfbal KNKV
2e klasse H.
Kido-Organon
Klimop-Excelsior 1_
GKV-Tilburg I<>
3e klasse P.
Dot-Ready I
Sirene-Trega
Geldrop-Boemerang 1"*"
Res.2e klasse P.
Excelsior 2-Klimop 2 \Zuid 1.
RWB-Eymerick
Deume-Wertha
Heerlen-d.Bosch &
Kanaiies-Mariarade 13"
Res.l B.
Sirene 3-NKV 2
O.Gracht2-Organ.3 1;
Deto 5-R.Roest 5
SDO 3-Mariar.2
Zuid 2A.
Excelsior 4-Tilburg 4
Zuid 2 B.
Excelsior 3-R.Roes*6
Sirene4-PSV 4
lEindh.3-Tilburg3 8-
Zuid 3 A.
SDO 6-Manarade 3
Zuid 4 A.
Deume 2-Ready 2 ■Zuid 5 B.
Excelsior 5-Kido 5
Heerlen 2-Deto 7 '"Zuid 6 B.
Kanaf.3-Fortuna 5 19"
PSV 7-Boemer.4 "■Sportl.s-NKV 6 *■Zuid 7 B.
Elsene-Wertha 3
Heerlen 3-Ready 3
Deume 3-OEC 4

I badminto^
Uitsl.Limb.teams in b«"
competitie.
Eredivisie.
Arnhem-Royal C.
Zijderv.-Victoria l»
DropShot-Velo fr
Culemborg-Duinwijck I
Overg.klasse A.
Schijndel- Velo 2
Duinwijck 3-United
Royal C.2-Metro ''BCO Bali-Amhem 2
Eerste klasse afd. 1.
PK Ritte 3-Nuenen
Boxtel-Oss
Bavel-Espe Heerlen
KersGeldrop-Victoiia2 1'
Tweede klasse afd.B.
Wik SAitt.-Kers Geldr.2
KBC-Schijndel 2
Roermond-CarVin
Whippet-Weert
Derde klasse afd.ls.
Pellikaan 2-Veghel
Boxtel 2-Alouette
Olympia-Kers Geldi .3
Nuenen 3-United 3
Derde klasse afd. 16.
Kers GEldr.4-BBC
KBC 2-United 2
Roermond 2-Espe 2
Whippet 2-Victona 3
Vierde klasse afd.22.
Panache-Budel
Schijndel 5-Alouette 2 , 'Roermond 3-CarVin 2
BBC 2-Victoria 4
Vierde klasse afd.23.
CarVin 4-Venray
Boxtel 3-'tRoat
Weert 2-Kers Geldrop 5
Whippet 3-Carlton
Vierde klasse afd.24.
Nuenen 4-WIK Sitt.2
Stein-Inited 4
Veghel 2-Someren
CarVin 3-PSV

_»<
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" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's *\
" saxofoons - klarinetten M*Jf/9 _'s Maandag

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten AS^mL~24mm\3?sioie\
" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz fff^%S^,W
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires üL ]■

" eigen huurprogramma met recht van koop /a\ m\ Jk,

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. I

I — ;

..

Gemakkelijk, diskreet en snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60x 42x

3.000,- - - 71,- 92,-
-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,-
-enz.
Elk bedrag tot ’.100.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- pjand eft rente H-ot.
be-to Ind.renl» on-ir loopt

5.000,- 100,- 13,8% 72
11.000,- 220,- 13,1% 71
20.000,- 400,- 12,8% 71
30.000,- 600,- 12,8% 71
50.000.- 1000,- 12.6% 70

___________r_T___-____T_Bn_Hl""__________l:i5LtJ éTéi i iTj 7_j ■■ ■'
HUISBEZITTERS

EXTRA LAGE LASTEN *zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTUDIN
BEDRAG MAANDEN

lehyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x 120 x

10.000,- 73,- 112,- 122,- 145,-
-15.000- 110,- 168,- 183,- 218,-
-25.000- 183,- 281,- 305,- 363,-
-40.000- 293,- 450,- 489,- 582,-
-75.000- 550,- 844,- 917,- 1091,- j
__.
Etl. jaarrente 1e hyp.vanal 7,9%. 2e en 3e hyp, en pers (
leningen vanat 11,39%.Bij ziekte, ongeval enz-yrijstelliffl t
van aflossen mogelijk. Vraag INFO. _/



Dubbele winst
oor Kronberger

RESORT - Niet de
tserse Michela Figini, zoals alge-n werd verwacht, maar de Oos-
jjJkse Petra Kronberger boekte

U~e Canadese wintersportplaats
j^maResort een dubbele over-\J}irig in afdalingen voor de we-

\~o-jarige Kronberger trotseerde
.jj aTe kou (min tien graden) en de
'Ou sneeuwval- Zaterdag bleef
ïflberger de Westduitse Michaela
jl achttiende seconde voort >75 tegen 1.37,55), zondag was5 J^rschil met nummer twee, dejl(iuitse Katrin Gutensohn 0,35
'.U-37,31 om 1.37,66).

e tweede race leek alleen de Ca-
j Se Karen Percy (zaterdag der-, aPabel de tijd van Kronberger

H
le verbeteren. Ze miste echter>t P0 en staakte de strijd.gheeft nog de leiding in destan-

.J? 1"1"1 de wereldbekers afdaling enJ^een, maar Kronberger is in'ars.

sportkort

iQU^GAPORE - De Amerikaanse

'4t!he Qallers die tijdens de Olympi-
ver_ elen van Seoul goud ver-
leg ?n' hebben in het weekeinde
&l-jt keer gewonnen van het We-
S,tj^arn- Dat gebeurde in Singapo-

' sfri_?ens het World Gala van de in-
"l en'onale bond FIVB- Het werd

f^u 3-2. Nederland was met drie
jj rs het best vertegenwoordigd
* Wereldselectie: Ronald Zoods,

' non Zwerver en Jan Posthuma.

■-tba j - De eredivisie bas-
Wedstrijd tussen de mannen-

?W_ Van Den Bosch en Meppel is
ijrj u aSavond vijf minuten voor
lossokeen stand van 76-58 gestaakt.
en ";henaar Rob Korthout trok bij
% ,Corepoging het glazen bord
'Ou jT.'ggelen. Een nieuwe basketlet tijdig worden aangebracht.

sport in cijfers
tó?ESPGRTr*ete ii' Internationaal springconcours,
P*H n (o

d voor Wereldbeker: 1. Früh-
C^Udo S) Gra"deur 0 strafpunten, 34,07
P.03 7n' 2. Heffer (GBr) View Point 0 -iW 4%,John Whitaker (GBr) Milton 0 -tMièr,* , P s (Ned> Doreen la Silla 0 - 43,44,
f .50 6 I Wh 'taker (GBr) Tees Haneur 4 -kün.*; ,külton <GBr) Grand Slam 4 - 37,94,
H>4 47nNed) Felix 4 " 38'38' 8- Blatonff na 7 '°7- Stand in strijd om wereldbe-
p.2 o, Wedstrijden: 1. Bost (Fra) 52 pun-
ï *«ac (^Dhaak (BrD) 46- 3- B'aton (Bel) 43,
r^iU^.J' John Whitaker (GBr) 40, 11.1 ,e°) 31, 16. e.a. Lansink (Ned) 22.

["ï*: '1 "W'onaal dressuurconcours Grand
plders Grunsven met Prisco 1298. 2.
r'Velri Olympic Vincent 1285. 3. Van
["""toon vï^ Chevalier 1277, 4. Rutten met
_8e 126Q e\s- Barteis met Olympic Cou-i','*,l<l Pr- o

ntje met P'colomini 1230.
wVand/r v ,?ecial: !' Van Grunsven 1338,?'s 124-f KV?!de 1266'3 Bontje 1248, 4. Bar-der i 2l"5Rutten 1226-6 smelt met Roe

R?_J?*, I,ie a«eling: 1. Haazen me.
iiï' 3- V*Zr. Bontje met Olympic Lavius
i' 4 p Grunsven met Olympic Bonfire"g: 1 *^ord'Jn met Warwick 516; 2e afde-

m . . met Olympic Vanitas 534, 2
r'Olvml Lfster p 'Bg°» 528, 3. Gordijn
k Granrt PC mbush 525- 4- De Winter mei

}"Ut^T"wi* II: ll Bartels met Olympic
la,lderv ,_ 2' Haazen met Ushin 643, 3Ustlene met Chevalier 631, 4. Bontjt
*"»ini gij ggott 625'5- Bontje met Pico-

Lamberl Schuurs scoort twaalf keer legen Oostenrijk

Handballers derde in Oostenrijk
WENEN - Het Nederlands handbal-
team is tijdens een vierlandentoer-
nooi in Oostenrijk als derde geëin-
digd. Met de slaap nog in de ogen ze-
gevierde de ploeg van bondscoach
Guus Cantelberg gisterochtend in
de Wiener Stadthalle met 18-11 over
Italië. Aan dat treffen waren neder-
lagen tegen het gastland en Dene-
marken voorafgegaan. Denemar-
ken, dat alleen de Oostenrijkers een
puntendeling toestond, werd toer-
nooiwinnaar.

Het toernooi werd op het laatste
moment aan Cantelbergs program-
ma toegevoegd. Aanvankelijk was

afgelopen weekeinde een training
voor de nationale selectie voorzien.
Als gevolg daarvan moesten de drie
'buitenlanders' in de selectie (Ro-
bertFiege," Henk Groener en Wil Ja-
cobs) afzeggen.

Lambert Schuurs, die zich toch kon
vrijmaken, was zaterdag de schot-
vaardigste speler in een bijzonder
doelpuntrijke wedstrijd tegen Oos-
tenrijk (26-34). Schuurs scoorde
twaalfkeer, een persoonlijk record.
Kees Boomhouwer was gisteren
met vijf treffers het productiefst.
Pas na rust (8-7) nam Nederland af-
stand van de Italianen, duidelijk.het

zwakste van de vier deelnemende
landen. Over ruim drie maanden is
Italië tijdens het EK-kwalificatie-
toernooi in Finland opnieuw tegen-
stander. Nederland had het toernooi
geopend met een stevige nederlaag
(17-29) tegen het solide B-land De-
nemarken.

Jacques Josten, tot half april (voor-
lopig) de enige full-prof in Cantel-
bergs groep, miste een deel van het
duel met Oostenrijk. In de achtste
minuut (bij een voorsprong van 5-4)
werd de doelman in het gezicht ge-
troffen door een keiharde bal van
Muhlthaler. Diep in de tweede helft

kon Josten zijn door Peter Bassa
waargenomen werkzaamheden her-
vatten. Op de slotdag was de harde
Josten, die meermalen speelde met
gebroken lichaamsdelen, al weer
uitblinker.
Uitslagen:
Nederland-Italie 18-11 (8-7). Doelpunten
Nederland: Boomhouwer 5, Berendsen 4,
Joop Fiege 4, Smits 2, Coenders 2, Van Ol-
phen 1,
Nederland-Oostenrijk 26-34 (12-18). Doel-
punten Nederland: Schuurs 12, Smits 6, Ha-
braken 4, Van Alphen 2, Engelvaart 1, Be-
rendsen 1.

i Denemarken - Italië 25-18 (11-8).
Eindstand: 1. Denemarken 3-5 (78-59), 2.
Oostenrijk 3-5 (79-70), 3. Nederland 2, 4. Ita-
lië 0.

Nationale tafeltennistitel kan toppers nauwelijks boeien

Keen en Haldan slaan toe
Van onze verslaggever

BOSCH - De nationale titel spreekt nauwelijks meer tot de verbeel-
?S van de Nederlandse tafeltennistoppers. Bettine Vriesekoop ver-
chtte zichzelf in het nabije verleden om tien seizoenen achtereen de

op het hoofd te zetten, maar haar opvolgster Mirjam Kloppenburg
er na twee kampioenschappen alweer de brui aan gegeven. Gerdie

j*lmaakte in de Bossche Maaspoort van de gelegenheid gebruik en liet
hoofdprijs in het vrouwenenkel niet aan zich voorbij gaan.

J*e mannen kampte Paul Haldan
J^eer met concentratieproble-

' maar de drievoudig kampioen
met een uiterste krachtsinspan-

* de aanval van Danny Heister
,j 2lch afslaan: 18-21, 21-14, 21-13,
j*> 21-14. Het veelbelovende ta-i .H't Didam zag daarmeezijn der-

in één weekeinde aan zijn
gaan. Op zaterdag-

Jjo had hij in gezelschap van
I v Noor de finale gemengd-dub-
Sewonnen om 24 uur later metJJk Boute het eens onverslaanba-
roederduo Henk en Ron vanJ)Je te ontluisteren in het man-fubbel.."e vrouwen is Mirjam Kloppen-

lj| sinds de (tijdelijke) afwezig-
Ij? van Bettine Vriesekoop de on-
'j/'ste vaandeldraagster. Maar*ren viel de Leiderdorpse uit
j^ol. In eerdere confrontaties te-

gen Melissa Muller en Emily Noor
had de Europese nummer acht al
blijk gegeven van een geringe inte-
resse voor het nationale lekkerbek-
je. Tegen Gerdie Keen viel Klop-
penburg uiteindelijk lelijk door de
mand: 21-18, 21-17, 15-21, 15-21 en
21-14.

„Ik speelde gewoon niet goed ge-
noeg", luidde de simpele conclusie
van de verliezer. „In de halve finale
had ik al veel moeten gevenen daar-
om had ik geen energie meer over
om tegen Keen nog wat uit te rich-
ten". Even later kwam de aap uit de
mouw: voor het NK had Kloppen-
burg hoegenaamd geen belangstel-
ling. „Ik ben momenteel geïnteres-
seerd in prestaties op de Top-12 en
eigenlijk paste dit toernooi niet in
mijn voorbereiding. Ik heb de laat-
ste tijd juist veel gespeeld en had
wat gas teruggekomen. Dan kan het
een keer gebeuren dat je de deksel
op je neus krijgt". De 20-jarige Ger-
dieKeen uit het Gelderse Randwijk
ging daarom met de eer strijken.

Het speelde zich allemaal af in een
basketbalarena, waarin een paar
honderd toeschouwers de spelers
nog tot aanvaardbaar tafeltennis
konden inspireren. Aan hen lag het
dus niet dat het NK zich afspeelde
in een sfeerloze omgeving, waarin
de misverstanden zich weer met de
regelmaat van de klok aandienden.

Om de opnames van Studio Sport
niet in de war te sturen, moest na de
eerste game de vrouwenfinale wor-
den stilgelegd. De shirts van de
speelsters bevatte volgens de NOS
een ontoelaatbare hoeveelheid re-
clame. De hoofdscheidsrechter be-
val Kloppenburg in een ander shirt
te spelen, maar die bleek niet voor-
handen. „En ik kan Mirjam kwalijk
in haar bh laten spelen", liet de later
weggestuurde coach Frits Kante-
been de wedstrijdleiding weten.
Waarop uiteindelijk werd besloten
de shirts met tape af te plakken. Een
paardemiddel, want het spul liet bij
de eerste krachtsinspanning weer
los.

Geen beste reclame voor een tafel-
tennisbond, die dringend verlegen
zit om een sponsor. De bijdrage van
de toekomstige geldschieters heeft
reeds een bestemming, maar de gul-
le gever wil maar niet over de brug
komen. Volgens vice-voorzitter Ton
van Happen wordt de naam van de
nieuwe suikeroom echter binnen-
kort onthuld. Goed nieuws dus voor
Jan Vlieg, die de centjes al druk aan
het uitgeven is. Ter voorbereiding
op het EK vertrekt een twaalfkoppi-
ge selectie voor een tiendaags trai-
ningkamp naar Joegoslavië. Vol-
gens Vlieg leveren langdurige
oefen-bijeenkomsten met sterke
landen een positieve bijdrage aan
de ontwikkeling van de Nederland-
se tafeltennisser.

Het gelijk heeft hij inmiddels bewe-
zen, want internationaal timmert
Oranje driftig met speerpunten als
Kloppenburg en Haldan aan de
weg. „Als je dan al drie keer Neder-
lands kampioen bent geworden en
je bent louter internationaal bezig,
dan verflauwt de interesse voor een
NK", vatte Paul Haldan de gebeur-
tenissen op het NK veelzeggend sa-
men.

" Gerdie Keen
zorgde voor de
grote verrassing
door Mirjam
Kloppenburg in
de finale te ver-
slaan.

Foto: COR
EBERHARD

Holbox/Swift kansloos tegen Aalsmeer: 11-29

Herschi/V en L blijft
met moeite overeind
Van onze verslaggever

GELEEN/ROERMOND - Het
damesteam van Herschi/V en L
heeft de tweede plaats in de zaal-
handbal-eredivisie met succes
verdedigd. In eigen hal won de
Geleense ploeg met 12-11 van
UVG Hekkesluiter Holbox/S-
-wift heeft tegen koploper Aals-
meer niet voor een verrassing
kunnen zorgen. In de Jo Gerris-
hal werd het 11-29 voor de
Noordhollandse dames.

V en L-UVG stond gedurende de
eerste twintig minuten vooral in
het teken van de defensies. De
3-2 score op dat moment zegt vol-
doende over de sterke verdedi-
gende capaciteiten van beide
teams, waarbij de beide keep-
sters (Maud Segers stond bij V en

L in het doel) een hoofdrol ver-
tolkten. De laatste tien minuten
voor de pauze kwam de thuis-
club eindelijk op dreef. Via een
aantal goed uitgevoerde combi-
naties werden de Schiedamse
gasten op een 8-4 achterstand ge-
zet. Bij rust leidde de ploeg van
trainer Piet Kivit met 8-5.

Na de pauze kwam V en L zelfs
op een 9-5 voorsprong, maar
daarna kwam de klad in het Ge-
leense spel. Onnodig balverlies
gaf UVG de kans dichterbij en
zelfs langszij te komen: 10-10.
Net op tijd bezon de thuisclub
zich en zweerde een dreigende
nederlaag af. Nota bene in onder-
tal werd de winnende treffer ge-
scoord: 12-11. Carla Kleintjens
was topscoorster bij V en L met

zeven doelpunten, waarvan drie
strafworpen.

Holbox/Swift was volstrekt
kansloos in de eenzijdige partij
tegen titelkandidaat Aalsmeer.
Na tien minuten was de stand
zelfs al 0-7 in Noordhollands
voordeel en was het duel in feite
al beslist. Vooral onder aanvoe-
ring van international Diana
Mouton, die in totaal tien keer
scoorde, werd de thuisclub voor
schut gezet. Rust: 5-15.

Na de pauze slaagde de Roer-
mondse ploeg er heel even in ge-
lijketred te houden: 8-18. Daarna
liep Aalsmeer weer simpel weg:
9-26. In de slotfase kon Swift, dat
in Sabine Perey met zes treffers
haar topscoorster had, nog iets
terugdoen. Eindstand 11-29.

sport

Miniware probleemloos
naar ruime overwinning

Van onze medewerker
3NDHOVEN - De eerste con-
ontatie van Miniware na de
lfeuk met de Amerikaanse

Bach Rusty Blair is voor de{**rtenaren goed verlopen. In
Eindhovense heksenketel

'as een tussensprint in de twee-
? helft voldoende om Expand,e rode lantaarndrager in het

op de knieën
Bkrijgen (77-88).

c
c Post Blair-periode' lijkt voor|A aantal spelers een nieuwe pe-j^e te worden. Met name Jelle
jv<;ldt, de produktiefste speler

Qe eerste twintig minuten,
**ede als herboren. Het lijkt er/> ook op dat vooral type spe-

Esveldt, die in Oranje en

bij Nashua Den Bosch alles op
basketbalgebied al heeft meege-
maakt, bevrijd is van het jukvan
fullprof-bestaan. Blair was nu
eenmaal een trainer diehet uiter-
ste vergde van zyn spelers. Het
liefst twee keer per dag en zeven
dagen in de week, waardoor een
geweldige druk op de spelers en
op het team gelegd werd.

Tegen het Eindhovense Expand
zat HenkKonings weer op de re-
gisseurstoel, een plek waar de
Weertenaar al bijna twee decen-
nia lang bij 'zijn' BSW naar grote
successen hééft geleid. In de
heksenketel van de Eindhovense
sporthal De Eckart kwam de Mi-
niware-ploeg geen enkel mo-
ment in gevaar. Vanaf het eerste

balcontact domineerden de
Weertenaren de wedstrijd met
als enige tussenstop een inciden-
tele 37-35 achterstand. Tussen
den zevende en elfde minuut in
de tweede helft werd uiteindelijk
de basis gelegd voor de overwin-
ning. Het scorebord sprong in
die fase van 50-60 naar 50-69
waardoor de wedstrijd definitief

werd beslist
Het jonge Expand-team, met
Maastrichtenaar Jos Wolfs op de
spelverdelerspositie, vocht zich
nog enkele keren terug in de
wedstrijd, maar echt gevaarlijk
kon de eredivisiedebutant niet
meer worden. Miniware maakt
zich nu op voor de belangrijke
topper tegen Nashua Den Bosch,
morgen. Het is vrijwel zeker dat
Bert Kragtwijk wederom als spe-
ler op de Weerter-bank plaats
neemt. Na vorig seizoen door een
slependeenkelblessurete zijn af-
gekeurd voor het basketbal
maakt de ex-international nu een
wonderbaarlijke come back. De
topper tegen Nashua begint om
20.00 uur.

Samen mei Gotmelien Gordijn toonaangevend in Weert

Dressuürtitel voor
Anky van Grunsven

Van onze medewerker
WEERT- Geheel tegen de verwach-
tingen in heeft de 21-jarige Anky
van Grunsven de Grand Prix en de
Special in Weert gewonnen. De
jeugdigeamazone uit het Brabantse
Erp beheerste samen met de even-
oude Gonnelien Gordijn uit Weert
de nationale dressuurwedstrijd in
het hippisch centrum van dressuur-
en springstal De IJzeren Man in
Weert.

Eind juli, tijdens de nationale kam-
pioenschappen, spitste de strijd om
de titel zich nogtoe tot het duelBert
Rutten, Armemarie Sanders. Anky
moest toen met een derde plaats ge-
noegen nemen. In Weert werd aan
Bert en Armemarie dezelfderol toe-
bedeeld maar het pakte geheel an-
ders uit. Op zaterdagavond wist
Anky van Grunsven met haar paard
Prisco Armemarie naar de tweede
plaats te verwijzen en Bert Rutten
zelfs naar de vierde.

Rutten: „Het lijkt wel of ze mij geen
punten willen geven. Natuurlijk za-
ten er fouten in, maar de passage en
de piaffe zijn nog steeds erg goed.
Als je goedkijkt zie je dat ik van het
Westduitse jurylid de hoogste pun-
ten kreeg. Dat is nu altijd zo. In het
buitenland worden mijn proeven
gewoon hoger gewaardeerd".

Met spanning werd de Grand Prix
Special op zondag tegemoet gezien.
De proef van Bert ging op zondag
vooral in de tweede helft niet goed.
Gevolg: minder dan 60 procent en
uitgeschakeld voor de eerste plaats.
Door kreupelheid van haar paard
vlak voor de start viel achtvoudig
Nederlands kampioene Armemarie
Sanders uit. De weg naar de over-
winning lag nu voor Anky van rijker
richting Erp vertrekken.

Voor Raymond Laeven wordt de
Grand Prix zo langzamerhand een
nachtmerrie. Het lijkt wel of de jury
aan hem geen punten kwijt kan. Of-
schoon hij niet tot de top behoort
worden zijn prestaties constant on-
dergewaardeerd. „Misschien kan ik
dit paard beter verkopen en hele-
maal opnieuw beginnen met een an-
der paard".

Positief was het optreden van thuis-
rijdster Gonnelien Gordijn met haar
paarden Olympic Ambush, War-
wick en Conquistador in de lichte
toer. Sinds het behalen van de na-
tionale titel bij de Young Riders dit
jaar in Haaksbergen heeft Gonne-
lien de overstap naar de lichte toer
gemaakt. Speciaal daarvoor vertrok
ze met haar paarden naar het West-
duitse Dreiech waar ook Ellen
Bontje bij de bekende trainer Schu-
macher traint. Speciaal voor deze
wedstrijd en de eindejaarsfeesten

heeft ze deze stage onderbroken.
Gedurende drie maanden heeft ze al
enorm veel bijgeleerd. „In deze
wedstrijd groeide ook mijn zelfver-
trouwen. Op vrijdag was het even
aftasten hoe de jury zou reageren.
Toen ik een tweede en vierde plaats
behaalde wist ik dat het goed zou
gaan. Vooral Olympic Ambush is
goed vooruit gegaan".

Op zaterdag won Gonnelien vervol-
gens met Conquistador de ZZ 1 ter-
wijl ze op zondag met Olympic Am-
bush het DS 6 won. Tussendoor
won ze samen met Ellen Bontje op
zaterdagavond een pas de deux op
muziek. Jeanette Haazen kwam op
vrijdag met twee overwinningen
bijzonder sterk uit de startblokken
maar kon dit succes op zaterdag en
zondag niet continueren. Met nog
een tweede, derde en een vierde
plaats kon zij echter terugzien op
een geslaagde wedstrijd.

Niet gehinderd door de storm die
over Limburg raasde en voor enige
paniek in de stallentent zorgde (de-
ze moest rond het middaguur ont-
ruimd worden) presteerden ook de
overige Limburgse combinaties
goed. Ghislain Fouarge, Miriam
Knoors, Bernadette Gelissen, Die-
derik Wigmans, Katinka Vliegen en
Gonnie Gorissen zorgden ervoor
dat bij elke prijsuitreiking wel een
Limburgse combinatie mocht aan-
treden. Het meest gelukkige van
alle prijswinnaars was ongetwijfeld
Katinka Vliegen. Over een maand
hoopt zij voor het eerst moeder te
worden en met een tweede plaas in
de ZZ 1 nam zij voor een tijdje af-
scheid van de dressuurring. „In
maart hoop ik echter weer gezondin
deze ring terugte keren", aldus een
gelukkige aanstaande moeder.

Uitslagen:
ZZ 1: 1. Gonnelien Gordijn met Conquista-
dor; 2. Katinka Vliegen met Zantos; 3. Jea-
nette Haazen met Bann/ayir Intermediaire
1: 1.Annemane Sanders met Olympic Vani-
tas; 2. Ellen Bontje met Lester Piggot; 3.
Gonnelien Gordijn met Olympic Ambush.
Zl: 1. Sef Parren met Venus; 2. Ghislain
Fouarge met Boudewijn; 3. Marja Avenhuis
met Sonja. Grand Prix: 1. Anky van Gruns-
ven met Prisco; 2. Annemane Sanders met
Olympic Vincent; 3. Roswitha van de Velde
met Chevalier; 4. Bert Rutten met Zirkoon.
Kür Intermediaire 1: 1. Gonnelien Gordijn
en Ellen Bontje; 2. Jeanette Haazen en Ber-
nadette Gelissen DS 6: 1. Armemarie San-
ders met Olympic Vanitas; 2. Els Jansen
met Zazou; 3. Ellen Bontje met Lester Pig-
got; 4. Gonnelien Gordijn met Warwick. DS
6 2e afd.: 1.Gonnelien Gordijn met Olympic
Ambush; 2. Ellen Bontje met Olympic La-
rius; 3. Anky van Grunsven met Olympic
Bonfire. Zl: 1. Ghislain Fourage met Bou-
dewijn; 2. Miriam Knoors met Arpad; 3.
Bernadette Gelissen met Ashwin. Grand
Sprix Special: 1. Anky van Grunsven met
Prisco; 2. Roswhita van de Velde met Che-
valier; 3. Ellen Bontje met Piccolomine; 5.
Bert Rutten met Zirkoon; 8. Raymond Lae-
ven met Aktuel; 9. Jeanette Haazen met Us-
hin; 10. Sjef Janssen met Zeus.

Kras

" De tachtigja-
rige Remy
Gombert uit
Parijs was gis-
teren een van
de deelnemers
aan de Figaro-
cross voor
oudere atleten
over vier kilo-
meter in het
Bois de Boulog-
ne van Parijs.
Er gingen ne-
gentig deelne-
mers van start.
De race van de
oudjes ging een
professionele
cross vooraf.

Debuut Roemeense
handbal-international

in Munstergeleen
MUNSTERGELEEN - De Roe-
meense handbalinternational Ni-
coleta Boriceanu heeft gisteren
haar debuut gemaakt in de Ne-
derlandse competitie. Met haar
nieuwe club AAC 1899 verloor de
22-jarige speelster in Munsterge-
leen de uitwedstrijd tegen koplo-
per SVM in de tweede divisie B
(9-16).

AAC 1899 uit Arnhem ontving
zaterdagochtend van het NHV
het bericht dat Boriceanu speel-
gerechtigd was. Op die dag was
de termijn van veertig dagen ver-
streken, waarbinnen de Roe-

meense handbalbond beroep
kon aantekenen tegen de over-
schrijving. De Roemenen heb-
ben niets van zich laten horen.
Gevreesd werd dat er een stevige
vergoeding zou worden geëist.
Boriceanu bleef met twee andere
internationals na afloop van het
Hollandtoernooi in Nederland
achter. Haar collega's namen de
wijk naar de Bondsrepubliek.
Boriceanu, die geldt als een goed
verdedigster, kwam in haar va-
derland uit voor Rulmentul Bra-
sov. Zij koos voor de bescheiden
Gelderse club omdat een landge-
note er al handbalt.
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Kontakte

Club La Ferme
* Lemmensstr. 73, Ingber

' Gulpen. Tel. 04450-3290.. Dag. geop. v. 11.00-2.00 u.
;Ook Zat. en Zond. Rijksweg

Maastr.-Vaals, plusm.
■ 500m. achter de kruising
j Noorbeek, 1e str. links, na

Ioom. rechtsaf naar boer-
■ derij. Mooie meisjes aanw.

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
SM Maniac

2 strenge, hete meesteres-
" sen. Lesbische SM-sex.

06-320.324.12. 50 e/m.
Bel de ondeugendste

Lolbox
voor gezellige
afspraakjes!: 06-320.330.04 - 50 et p/m

Gay Box
- Rotterdam beter een hete

buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Kop op! Sprak ik streng, de
eerste keer is niet altijd leuk.
06-320.325.33 - 50 et p/m

de "Beurtlijn"
Oerwoud, soul, sex, kinder-

armpje dat is
"Zoenbabwe"

troffel ritme!!
06-320.325.22 - 50 et p/m

Vcor meer dan brood alleen
de

.' topsexpornolijn
06-320.322.77 sex cm te, overleven! sex 50 cpm

Paradiso
ma.-vrijd. v.a. 14 uur

Europaweg Nrd. 158.
Landgraaf Tel. 045-317032.

Jezebel
SM-huis; ervaren meeste-. ressen, slavinnen, rubber
enz. Info. 13.00-20.00 uur.

Tel. 04902-45749.

»n/Kiubs

Vlees stollende sexge-
sprekken bel de

Sexstijfbox
06-320.330.59, pervers
alles kan!! sex 50 ep/m

Baklap? Klapbak? Lapkab?
sex! dat vind je op de
Sexfleurbox
Sex porno grof! 06-

-320.325.20, ook apart 50cp
Niet te stoppen!! de
Sexmaniak-
pornobox

06-320.325.14 voor ieders
wat (sex)wils 50 ep/m

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

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

! Grieks !
Marcha, 50 et p/m 06-

-320.325.55
Live Sex Box

06-320.325.30
Live sex ervaringen

uitwisselen, luister of doe
mee. 50 et p/m

Sexlijn 10
Lieve Sonja 06-

-320.320.10
Gratis pomokalentler 1990

50 et p/m

Rijpe Greet
40 plus

pakt je live 50 cpm 06

320.322.27

Muziek

(Bij de~Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, 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-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk, .
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500.
MUZIEKLIEFHEBBERS op-
gelet! V.a. ’ 30,- p.mnd. di-
rect eigenaar van o.a. key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accorde-
ons, orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale
klantenkaart. Altijd aanbie-
dingen en ocassions. Alles
van Flight-case, nergens
goedkoper. Muziekhuis Ly-
ana, Mauritsweg 48, Stem
04490-33227.Ma. t/m za. o-
pen Wo.-do.-vr. koopavond.

Te koop electr. ORGEL
merk Viscount Oklahoma
De Luxe, nw.pr. ’10.000,-
-nu ’3.000-. 5 jr. oud. Tel.
045-225566.
Ernst Kaps Duits kruissnari-
ge PIANO (hoogmodel) in
topconditie tel. 045-315715.

Te koop gevraagd

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Gevraagd IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries. 045-725595

&L — '-L &&m ________ fl _B■AaoaßßH» rj&

,'. ( ) Buro compleet L_____________J
met P-combinatie

Conferentiestoel .Bmu"^s,oel. * modelJava - voorzien van GS T.UV embleem
el armleggers van PU - hoogteverstellmg d m.v. liftomatic
ime zwart of L-grijs epoxy QCA - kantelbare zit en verstelbare rug- stoffering in div kleuren Z3U/" - stoffering in div kleuren

395 -..CBTW **<*f
.Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

W~BI Van Dooren
VCJ 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!

Wij vragen voor NUTH en omstreken

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden: Limburgs Dagblad, Rumpenerstraat 81
Brunssum. Tel. 045-256363 tussen 8.30 en 17.00 uur.

Limburgs Dagblad

Verzekeringspartij
I Perzische en Oosterse tapijten I

Van diverse tapijten is % deel door verzekering betaald.
U betaalt maar Va deel.

Zeer grote partij, ook zonder beschadiging, prachtige zeldzame
nomadentapijten tot ± 300x400. Grote keus voor salon en eettafel.

Perzen ± 200x300 ’995,- Perz. ± 150x80 ’195,- I
Haast u. Op = Op

Diverse zijden tapijten Nam - Isfahan - Kashan en Kuum
Bij ieder tapijt certificaat van herkomst

Verkoping Motel Heerlen (v/d Valk)
Terworm 10, afslag Cramer, Heerlen, tel. 045-719450

lef op! Hartelijk welkom
Morgen 19 dcc. '89 van 11.00 tot 21.00 uur **_■■"*»- ■■%■_■1 Woensdag 20 dcc. '89 van 10.00 tot 21.00 uur RAI FR V-IRANDonderdag 21 dcc. 89 van 10.00 tot 21.00 uur Iflfll-l-ll I lllftlla
Vrijdag 22 dcc. 89 van 10.00 tot 21.00 uur „

Zaterdag 23 dcc. '89 van 10.00 tot 17.00 uur Entree VHJ M
"~^-_- ■____>

_^^

Te k. KNOPACCORDION
Acordiola, 5 rijen, 120 bas,
4-korig, 7 registers, z.g.a.n.
tel. 045-412510.

1111111111111111111111111111111111111l

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderyveg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

lIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIiIIiIIIIiUi

|______L____________ll P^___l________^^^^
_M______MÈ______É_fl -^ti _____________
\v v > mT ■ 1

__Li__^^H(i____. / (m___l

Matrixprinters vanaf/ 650-^^^^lta^2*l||j^j /
Letterschijfprinters vanaf/ 975,- mßttÊmmt]/
Laserprinters, 1.5 Mb vanat/5990,- NP3O
Prijzen excl. BTW excl. kabels m w-s _»«»AEG

G|^j OLYMPIA J?tontoorLjj GUUS NIEUWENHUIS
%S Wilhelminastraat 44, Sittard, tel. 04490-12123

Nu wordt reinigen een kindersp*

■ *^^ " togectakrearwgers warm- erkoudwaie* /A*^k^m^m^mm^m^m^mf

"stol- en waterzwgers 'm \m^^m^^^Ê^^mm^

" tapi|tiwug_rs jm 1# ---""'-""""■"___
" veegmachines ■_____a__''W_r __ ;?fy'
" onderdetenreinigefs —^—^^^fa f^*-j_B-PB?'--N j

" rt_effeinigingsa_lomaien \j '^Sfijfjjfl w
"s_H-service apparaten W^ '.JTW' v
■toebehoren enrem^ngsmd-eten W__s> X

<K ■ REPARATIE *^"*^" 5 OOK IN UW DIRECTE OMGEV*SITTARDr ir-ra/tuüf
i ReinigingssysteH'
I Nusierweg 90 ■ 6136 KV Sittard(Ind parh Noord) - Tel 04490 19980 ï

ZONDER ZORG
UIT HET

ZIEKENFONDS...
dan wordt het tijd voor

de Zorgverzekering van VGZ.

■

De eerste Zorgverzekeraar van Nederland. Tm^mumurnmmmWmwm¥mT&rTmmrmmurnmmmmmwt
Wij voorkomen dat U gaat piekeren. Door onze sta- J; |Ti»_iy??l7Bfl Al Ikl lil [t-iiir^llTH
biele premie, prima dienstverlening en vooral dankzij

, . . .... , . . » Stuur mij gratis en vrijblijvend informatieover de
QUlÖelllkneiCl. * Ziektekostenverzekeringvan Zorgverzekeraar VGZ.

1.... , . , , , , ~ Mijn persoonlijke gegevens, die U strikt vertrouwelijk zultMocht U iets overkomen, dan ervaart U onze goede ■ behandelen, zyn de volgende:

service en snelle afhandeling na afloop, daar waar : Naam: :_J
elders de ergernis vaak pas begint. Bovendien weten J adres: J
we datU graagzelf bepaalt hoe U zich verzekert. Daar- i postcode: plaats: |
om hebben we speciaal voor Ziekenfondsverlaters de J tei. privé: zaak: 1
VGZ-instappolis ontwikkeld. U heeft de keus uit maar J leeftijd man: leeftijd vrouw: J

liefst acht verschillende mogelijk- i leeftiJd kinderen: ' ' ' A
heden. Zo behoeden wij al zon % M*n werkgever *. -
350.000 particulierverzekerden en JJl^:^^ "

"■^L SindS kOrt I.UUU.UUU ZiekeniOnaS- & of ajs y reeds partiCU|jer verzekerd bent naam van de
verzekerden voor slapeloze nachten J verzekeraar:"""^^J en nodeloos ongemak. 1

T^^^^Tz^T. i 'n gesloten envelop - zonder postzegel -T T/^ f"7 Als U ook graag zorgeloos verzekerd i zenden aam
VOZj wiltzijn vul dan nevenstaande bon in. W l^^T^^c^

Voor telefonische informatie, bel 043-687373/687354 OCO
IH^^^Hi^MHM^^^BßßaH^^^^^HHß--------H-H-___---_------B-----------------------H-__-_______-i m& %& m m m m m m m m m m m m m m m'
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Etappeschema Giro d’ltalia
lgel etappeschema van de 73e Giro d'ltalia is:
lg "nei: eerste etappe, Bari (sprintcriterium, 18 km);
2 0 ""ei: tweede etappe, Bari - Sala Consilina (235 km);
j. "^ei: derde etappe, Sala Consilina - Vesuvius (185 km);
22 Kiei: vierde etappe, Ercolano - Sora (170 km);g mei: vijfde etappe, Sora - Teramo (235 km);
j. mei: zesde etappe, Teramo - Fabriano (201 km);
2j mei: zevende etappe, Fabriano - Vallombrosa (210 km);
2« "'"ei: achtste etappe, Reggello - Marina Massa (198 km);
2^ mei: negende etappe, Carrara - Langhirano (175 km);
2» mei: tiende etappe, Alba - Cuneo (individuele tijdrit, 68km);
2g mei: elfde etappe: Cuneo - Lodi (233 km);
3q mei: twaalfde etappe: Brescia - Baselga del Pine (195 km);
jj mei: dertiende etappe: Baselga del Pine - Udine (220 km);[ .mei: veertiende etappe: Criterium in Klagenfurt (Oos) (160 km);
jj, V- vijftiende etappe: Velden (Oos) - Dobbiaco (222 km);
3Juni: zestiende etappe: Dobbiaco - Pordoi (170 km);
4j, n!: zeventiende etappe: Canazei - Aprica (225 km);s juni: achttiende etappe: Apricia - Gallarate (190 km);
(j"jjmi: negentiende etappe: Gallarate - Varese (individuele tijdrit, 39 km);

JU«i: twintigste etappe: Criterium in Milaan (90 km).

*öe route van de 'Giro 1990

Nederlaag Jan Timman
o 0 J^RSUM- Een koortsige Jan Timman is zondag in de vierde partij
"3(1 e tweekamp met Nigel Short tegen een snelle nederlaag aangelo-
't'e ■■na z6 zetten moest de met zwart spelendeTimman in hopeloze po-
»aj,ZlJn opponent feliciteren. Daardoor is de riante voorsprong van Tim-
B-I^et nog twee partijen (op maandag en woensdag) te spelen, gesion-.
Sfm één Punt: 2 1/2-1 1/2. Short constateerde na afloop met enig leed-
"let 'at de handicaps nu gelijk zijn: „Ik arriveerde hier in Hilversum
ijjgProblemen in mijn hoofd omdat het de laatste tijd niet naar wens

8' Nu heeft Timman de Engelse griep, dus staan we quitte."

Programma
zaalvoetbal

sport in cijfers
WIELRENNNEN
tftei|n' superprestige-veldrit: 1 Deßie
"e ih'J; Slm"nek (Tsj) 0.32, 3. Hautekee-
'"Veri? °'52- 4-Kools <Ned> 103. 5. Baars
Vanu) ! 26. 6. Van Luchem (Bel) 1.49, 7.

(öe))?*Jkel (Ned) 208' 8 De Brauwer<W_~t°- 9. Bambula (Tsj) 2.35, 10. Hen-- 3-06 ,iNed > 2.50, 11. Honegger (Zwi)
dWjt-*_■ Morava (Tsj) 3.30, 13. CamrdaWna ',-" 14 °e Roose (Bel) 4.29, 15.Ko-
Sta^ (T5j)4.50.
1.ü _suPerprestige na zes wedstrijden:
fiaal R B

e77 Punten. 2. De Brauwer 62, 3.
llenn ,54- Ko°ls 50, 5. Hautekeete 46, 6.
"esp» , 41' 1- Van Luchem 32, 8. Ho-
-29 lSol' 9' Van Bakel 30- 10-De R°ose
"erm °, ötamsnijder (Ned) 14.
HSa '°' nationaleveldrit: l.Guyt (Den

Der Kinderen (Schijndel) op 20
*UVn,"" 3- Martens (Diessen) 0.20, 4.
"leiiriai <Tilburg) 0.25, 5. Frank Groe-
A, ««el Michielsgestel) 0.35.
""■«lol o amateurs: 1. Vierhouten (Er-
°*2 4 t Van Heun °-42- 3- Hoffmann
1.3»; ■ Va" Bijnen 1.13, 5. Van de Brink

'*1"hü<;!?!o'it" amateurs: 1. De Vos (Öos-, „Ol 4 *4 2- Kuyper 0.55, 3. Van Beek""«Bs-iT-o(meel 113- 5- Burgers 1.25.!?'Di ïe{Ü ,BrD)- amateurs: 1. BickelSnkr.' f y °-30' 3- Snoeyink 0.45.
'eCk rif l,(BrD). Profs en amateurs: 1.

£35 (iJ°'>. 2. Simunek 0.20, 3. Guyt

"y -eU^l,B,■ profs en amateurs: 1. Dan-
"ams 4 k Van Daele' 3 Ludwig Wij-
Va 1 dL r e Re >"' 5- Lauwaert, 6. Noël, ae>" Leij, 8. Liboton.

HEERLEN - In de landelijke klasse
zuid II van de zaalvoetbalcompeti-
tie worden vanavond de volgende
wedstrijden gespeeld: POSTER-
HOLT: 21.15 uur Toyota Postpoort-
Keelkampers; GELEEN (GL): 21.15
uur Bouwfonds-Bekkers Tectyl;
MAASTRICHT (De Heeg): 21.00 uur
Bastings-Sphinx; BRUNSSUM:
21.15 uur Brunssum-Haantjes/Bu-
bo; HEERLEN: 20.30 uur Varen-
beuk-Wierts; HEEL: 21.15 uur Heel-
Leeuwen.
In de hoofdklasse zuid luidt het pro-
gramma: BRUNSSUM (Bruna):
22.15 uurEgor-Sportclub; GELEEN
(Gl): 19.45 uur Meyers-Eijsden; GE-
LEEN (Sp): 20.00 uur Bouwkom-
pas-Hans Anders; BOCHOLTZ:
20.00 uur Laumen Stampede-Briks-
ke; KERKRADE WEST: 20.30 uur
Cosmos-Marathon; MAASTRICHT
(Geusselt): 20.15 uur Yerna-B. Stap
In.

SCHANSSPRINGEN
""ter. _ Were|dbekerwedstrijd 70
feiten rc

nS: '" Ve"°n (Oos) 228,3
°°s) 2 !P/°ngen 925 "89 m>- 2- *>'dertóL* <84"89), 3. Ploc (Tsj) 209.8l nluh„c Vi Kuttin toos, 2077 <84-84,5),?53.1 7 M(TfJ) 2°3'3 (855-81)' 6- Je* <TsJLPi n) 194 , "nard (Fra) 201'2' 8-Laakonen

u eissnQ "7rv^Richards (Can) 192-°' 10--ker. °"°g (DDR) 190,6. Stand wereldbe-
£uttin fin 0ri,76 P""^". 2. Felder 63, 3.
&*e)4B '4' Nlkkola (Fin) 57, 5. Boklöv

PUIHener,SChans: '■ weissllog(DDß) 227
am <n P,r°,. nëen 114.5-112,5 m), 2.<°oS) 2(2°f 210,5 (114-105), 3. Kuttinf°3 (loVt i'5'5"1015». 4- Vettori (Oos)i J^(Tst)9°nnoi' "?" Plüc (TsJ> 106-106.5),?' Thoifi ,oV-Laal<k«nen (Fin) 198,5,

I>Ï.5 in" (
c
BrD) 198. 9- Tallberg (Zwe)_*ereidi_.'„ ranner <oos> 194.5- Stand

>ttin ,1lc'5r:J- Vettori 88 punten, 2.(t"i«> 58 tl 3n,Felder (Oos) 65, 4. Nikkola3Ö. 5. Ploc 55.

SCHAATSEN
Heerenveen: Heineken zesdaagse. Zes-
de dag. Mannen (42,195 km): 1 Kooi-
man (Ammerstol), 2. Pieterse (Diemen),
3. Pronk (Oostgraftdijk), 4. Verduin
(Heemskerk), 5. De Ronde (Amster-
dam), 6. Holand (Ambt-Delden), 7. Ka-
dijk (Westernieland), 8. Van Lindenberg
(Weesp), op een ronde: 9. Henk van Ben-
them (Ens), 10.Kromkamp (Oldeholtpa-
de), 11. Evert van Benthem (St.
Jansklooster). Eindstand: 1. Vunderink
(Raalte) 100,3 punten, 2. Kramer 86, 3.
Van der Pauw 84, 4. Botsjkarjov 79,1, 5.
Hagen 71, 6. Kleine 68, 7. Van den Boog-
ert ( Eindhoven) 65, 8. Grimbergen en
De Boer (Edam) 59, 10 Pronk en Stam
(Kaatsheuvel) 58.

Inzell: internationale wedstrijden.
Mannen. 500 meter: 1.Streb (BrD) 38,59,2. Tröger (BrD) 39,93, 3. Bayer (BrD)
40,30. 1000 meter: 1. Tröger (BrD)
1.19,32, 2. Bayer (BrD) 1.22,37, 3. Jeklic(BrD) 1.22,39. 1500 meter: 1. Hofstede
(Ned) 2.10,16, 2. Kooiman (Ned) 2.11,62.3000 meter: 1. Van Helden (Fra) 4 23 81
2. Van Geest (Ned) 4.29,82, 3. Koopmans
(Ned) 4.37,64.

Seoul. Wereldbeker sprint. Zaterdag.
Mannen; 500 m: 1. Mey (DDR) 37,18, 2.
Jansen (VSt) 37,39, 3. Zjelezovski (Sov)
37,76, 17. Loef (Ned) 38.65, 21. Noyens
(Ned) 38,83, 29. Terpstra (Ned) 39,64, 31.
Van der Poel (Ned) 39,68, 32. Van den
Brink (Ned) 40,06.
1000 m: 1. Mey 1.15,81, 2. Zjelezovski
1.15,93, 3. Bachvalov (Sov) 1.16,59, 12.
Loef 1.18,35,20. Van derPoel 1.18.98,23.
Noyens 1.19,38, 30. Terpstra 1.20,30, 31.
Van den Brink 1.20,44.
vrouwen: 500 m: 1. Hauck (DDR) 40,80,
2. Blair (VSt) 41,15, 3. Hashimoto (Jap)
41,53, 6. Aaftink(Ned) 41,83, 8. Loorbach
43,06.
1000 m: 1. Hauck 1.23,60, 2. Hashimoto
1.24,69, 3. Wang (Chi) 1.24,94, 4. Aaftink
1.25,02, 13. Loorbach 1.30,76.
zondag: mannen: 500 m: 1. Mey 37,17, 2.
Jansen 37,39, 3. Zjelezovski 37,40, 12.
Loef 38,45, 18. Noyens 38,82, 28. Terp-
stra 39,52, 32. Van der Poel 40,11, Van
den Brink gevallen.
1000 m: 1. Zjelezovski 1.15,09, 2. Mey
1.16,18,3. Bae (Zko) 1.16,58, 16. Van der
Poel 1.18.79, 18. Noyens 1.19,00, 25. Van
den Brink 1.19,76, 31. Terpstra 1.20,60,
Loef gevallen.
vrouwen: 500 m: 1. Blair 41,15, 2. Hauck
41,45,3. Aaftink 41,65,8. Loorbach 43,00.1000 m: 1. Hauck 1.23,48, 2. Hashimoto1.23,66, 3. Wang 1.24,65. 5. Aaftink
1.25,30, 10. Loorbach 1.28,78.

SKIËN
Valgardena: Wereldbeker afdaling,
mannen. 1. Zurbriggen (Zwi) 2.01,88, 2.
Heinzer (Zwi) 2.02,42, 3. Ghedina (Ita)
2.02,43, 4. Besse (Zwi) 2.02.60, 5. Fahner
(Zwi) 2.02.78, 6. Höflehner (Oos) 2.02.84,
7. Wirnsberger (Oos) 2.02,85, 8. Ortlieb
(Oos) 2.02,89, 9. Alpiger (Zwi) 2.03.19, 10.Giguandet (Zwi) 2.03,22. 11. Mahrer
(Zwi) 2.03.27, 12. Boyd (Can) 2.03,29, 13.
Vitalini (Ita) 2.03,33. 14. Runggaldier
(Ita) 2.03,41, 15. Tauscher (BrD) 2.03.60.Stand algemene wereldbeker: 1. Zur-
briggen 126 punten, 2. Furuseth (Noo)
118, Bittner (BrD) 79, 4. Eriksson (Zwe)
77, 5. Mader (Oos) 75.

Panorama Resort (Canada): Wereldbe-
ker vrouwen; afdaling: 1. Kronberger
(Oos) 1.36,75, 2. Gerg (BrD) 1.37.55. 3.
Percy (Can) 1.37,96, 4. Gutensohn (BrD)
1.38,09. 5. Wallinger (Oos) 1.38,15. 6. Figi-
ni (Zwi) 1.38,16, 7. Sadleder (Oos)
1.38,32, 8. McKendry (Can) 1.38,50. 9.
Dedler (BrD) on Wolf (Oos) beiden
1.38.79. Stand wereldbeker na drie wed-
strijden: 1. Gerg 60 punten, 2. Figini 42,
3. Kronberger 38, 4. Walliser (Zwi) 36, 5.
Wallinger 34, 6. Zeiler 33, 7. Gutensohn
23, 8. Dedler 18. 9. Sadleder 17, 10. Percy
16.

" Danny deBic neemt in Pilzen de leiding over van de TsjechRadomir Simunek. De Belg
zou later de wedstrijd voor het superprestigeklassement winnen.

sport

tonele van Italië zonder 'Gavia' maar met meer hooggebergte

De tussenoplossing
van Vicenzo Torriani

MILAAN - Vicenzo Torriani heeft besloten de deelnemers aan
de 73ste editie van de Giro d'ltalia de beklimming van dePasso
di Gavia te besparen. De monsterlijke berg, waar de renners
twee jaar geleden onder erbarmelijke weersomstandigheden
overheen moesten en die dit jaar door de sneeuw onbegaan-
baar was, is uit het parcours gehaald. De Gavia is al jaren een
omstreden berg in de Ronde van Italië. Twee jaar geleden pro-
testeerden de renners massaal tegen de ontberingen die ze op
de 2621 meter hoog gelegen top moesten ondergaan. Ze dreig-
den met een staking, die uiteindelijk voorkomen werd..
Dit' jaar lag er dertig centimeter
sneeuw op de hellingen, waarna
Torriani besloot de koninginnerit af
te gelasten. Voor Erik Breukink was
dat een tegenvaller. De Nederlander
had gehoopt in die rit zijn achter-
stand op klassementsleider Laurent
Fignon, de latere winnaar, te ver-
kleinenom nog een kans op de eind-
zege te behouden. Breukink won in
1988 de rit over de Gavia.
De 73ste editie van de Ronde, die op
18 mei in Bari van start gaat en op 6
juni in Milaan eindigt, is ruim 200
kilometer korter dan de aflevering
van 1989 maar lijkt op het eerste ge-
zicht een stuk zwaarder. Torriani
heeft nog meer dan dit seizoen het
hooggebergte opgezocht. Opnieuw
vijf aankomsten bergop in het rit-
tenschema opgenomen en daar-
naast komen derenners in de Dolo-
mieten nog enkele hellingen tegen
die er niet om liegen, zoals de Parole
(2192 m), Sella (2213 m), Gardena
(2121 m) en de Marmolada (2057)
worden als zwaar beschouwd.
Het peloton maakt komend jaarook
een uitstapje naar Oostenrijk. Op 31
mei wordt een criterium in Klagen-
furt gereden. De dag erna vertrekt
men vanuit Velden weer naar Italië.
De tijdrit-specialisten komen' in
1990 minder aan hun trekken. Tor-
riani heeft slechts twee races tegen
de klok op het programma gezet. De
eerste, op 27 mei, telt 68 kilometer.
De tweede en laatste meet 39 kilo-
meter en wordt op de voorlaatste
dag verreden. In de laatste editie
werd er totaal nog bijna 140 kilome-
ter tegen de chrono gereden.

'In de tour neem je toch ook geen extra-rustdag'

Vunderink uit kritiek
op zesdaagse-reglement

HEERENVEEN -Kritiek uit de
mond van een winnaarklinkt al-
tijd vreemd. Robert Vunderink,
de nog ongekroonde koning van
dit marathonseizoen, maakte za-
terdagavond in Heerenveen van
zijn hart geen moordkuil. De op-
permachtige winnaar van de
Heineken-zesdaagse vond het
maar niets dat rijders die één of
meerdere dagen niet waren ge-
start, toch aan de slotwedstrijd
deelnamen.

Dat één van hen, de bijna-veteraan
JanKooiman ook nog won, verleid-
de Vunderink ertoe te zeggen:
„Kooiman laat twee wedstrijden be-
wust schieten om hier in Heeren-
veen fris aan de start te komen. Het
reglement laat zoiets toe, maar het is
natuurlijk niet goed. Je neemt in de
Tour de France'toch ook geen extra
rustdag als je kansloos bent in hét
klassement, maar wel de zwaarste
bergetappe wilt winnen".
Vunderink stond niet alleen in zijn
kritiek na zes dagen harde strijd.

Slechts een dertigtal A-njders bleek
aan alle zes wedstrijden te hebben
deelgenomen. De anderen verzaak-
ten deels door vermoeidheid, deels
door blessures een of meerdere ke-
ren. Wie echter de slotwedstrijd in
de Thialf-schaatstempel toch wilde
meerijden, had vrij spel. Men telde
alleen niet meer mee voor het alge-
meen klassement. Dat was voorbe-
houden aan hen die alle zes dagen
van start waren gegaan.

Winnaar werd Jan Kooiman, de na-
tuurijsspecialist, die aan zijn laatste
seizoen bezig is. Kooiman sloop in
de slotfase weg uit de kopgroep en
won met voorsprong op Pieterse,
Pronk en Verduin. „Er is een gebed
verhoord", stamelde Kooiman.
„Echt waar, ik meen het. Ik heb ge-
beden om in mijn laatste seizoen
nogieens een A-wedstrijd te winnen.
Dit is echt fantastisch".

Niemand misgunde Kooiman zijn
feestje, maar hij kon wel winnen
omdat het zesdaagse-reglement za-
terdag leidde tot een finalewedstrijd
en een wedstrijd voor de uitgescha-
kelden. Een wedstrijd in de wed-
strijd dus. De vijf dagen als een
vorst heersende Vunderink gaf alle
kanslozen de vrijheid en lette er
slechts op zichzelf niet 'op te bla-zen. „Zon reglement is gewoon
niet goed", meende Vunderink. ..Als
je een keer niet start, hoor je niet
meer mee te mogen doen. Je moet
verplicht worden de wedstrijd uit te
rijden. Uitzonderingen daargelaten
in verband met blessures of manke-
menten. Het is toch een zesda.
nou laat er dan maar dertig overblij-
ven. Wat geeft dat. Het kan alleen de
wedstrijd maar ten goede komen
Nu krijg je dit met Kooiman, die
zich bewust twee dagen heeft ge-
spaard".

Vunderink had ook kritiek op het
sprintklassement: „Alle rijders wa-
ren er op de voor- en najaarsverga-
dering op tegen. Er is nog een spe-
ciale bespreking over belegd en wat
gebeurt er, men handhaaft dat klas-
sement. Belachelijk toch. Er wordt
gewoon niet naar ons geluisterd".

De zevende editievan de Zesdaagse
stond vooral in het teken van Ro-
bert Vunderink. De stayer uit Raal-
te heerste van start tot finish en won
drie wedstrijden. Zijn eindoverwin-
ning stond al snel vast. In zijn scha-
duw kaapten de Rus Botsjkarjov,
Lammert Huitema en Jan Kooiman
een dagsuccesje mee. De publieke
belangstelling was met zon twintig-
duizend kijkers waarvan 10.000 op
de slotavond in Heerenveen bedui-
dend minder dan vorig jaar. Toen
passeerden 30.000 toeschouwers de
kassa's.

# Robert Vunderink; een winnaar met kritiek

ZAALHOCKEY
Den Haag: Kwalificatietoernooi EK,
mannen: Frankrijk - Zweden 10-6. De-
nemarken - Schotland 2-6, Zweden - De-
nemarken 4-5, Frankrijk - Zwitserland
4-4, Schotland - Nederland 3-4. Eind-
stand: Frankrijk 5-9 Zwitserland 5-7
Schotland 5-6 Nederland 5-6 Denemar-
ken 5-2 Zweden 5-0 Eerste drie plaatsen
zich voor de einronde, die in 1991 in
Londen worden gehouden. Nederland
is definitief uitgeschakeld.

DAMMEN
Venlo: Internationaal sneldamtoer-

nooi. 1. Baljakin (Sov) 12 punten, 2. Vir-
ny (Sov) 10, 3. Meyer(Ned) 10, 4. Stokkel
(Ned) en Binenbaum (Ned) 8, 6. Heus-
dens (Ned) 7.

Mening ran wereldtop: 'Pistes legevaarlijk'

Italiaanse skiër
ontsnapt aan de dood

VAL GARDENA - De Italiaan-
se skiër Giorgio Piantanida
heeft zaterdag bij de eerste we-
reldbeker-afdaling van het sei-
zoen, in Val Gardena, de dood in
de ogen gekeken. Piantanida
kwam zwaar ten val en brak
daarbij zijn rechter schouder en
drie ribben. Later werd bekend,
dat hartmassage de skiër het le-
ven heeft gered.

Het hart van de Italiaan stond
tijdens de val secondenlang stil.
„Zijn toestand is inmiddels sta-
biel", verklaarde zondag een
arts van een ziekenhuis in Bo-
den, waar de onfortuinlijke
sporter direct na het ongeval
naartoe werd gebracht. „Er heb-
ben zich geen complicaties
voorgedaan."

De wedstrijd werd gewonnen
door de Zwitser Pirmin Zur-
briggen. Het was voorlopig de
laatste wereldbekerwedstrijd in
Europa. Door het zachte weer
heeft de Internationale Ski Fe-

deratie besloten de drie nog res-
terende wedstrijden in decem-
ber naar januari te verschuiven-
.De voornaamste gesprekstof in
Val Gardena vormde de kritiek
van de vedetten op de organisa-
toren van wereldbekerwedstrij-
den. De skiërs menen, dat de
pistes gevaarlijker worden ge-
maakt om het publiek meer
spanning en spektakel te kun-
nen bieden. Alleen op die ma-
nier is volgens hen de reeks val-
partijen en de vele blessures
<Girardelli, Hangl, Tomba. Mul-
ler, Pramotton, Piantanida) in
het nog maar net begonnen sei-
zoen te verklaren.

De Joegoslavische Mateja Svet,wereldkampioene slalom, liet
weten n het vervolg de wereld-
bekerwedstrijden reuze-slalom
te boycotten als de pistes niet
veiliger worden. .„Organisato-
ren maken zich niet druk om de
gezondheid van de skiërs. Ze
willen slechts spektakel, voor
het publiek en de televisie.
Vroeger lagen de snelheden bij
een reuze-slalom iets hoger dan
bij de slalom. Nu lijken de Su-
per G's op ingekorte afdalingen.
Ik ga geen risico's lopen op een
onderdeel, waarvoor ik niet ben
getraind", verklaarde de 21-jari-
ge Joegoslavische.

Van Bakel
'positief'

DEN HAAG - VeldrijderFrank van
Bakel (32) is na de Superprestige
veldrit in Zarautz op 19 november
tijdens de dopingcontrole positief
bevonden. De Brabantse renner zou
het middel heptaminol hebben ge-
bruikt. Het is een beta-blokker die
een rustgevende uitwerking heeft.
De Franse biljarter Richard Bitalis
werd enkele jaren geleden op het
gebruik van het medicijn betrapt.
De driebander nam de drug om de
spanningen de nervositeit te onder-
drukken.
Van Bakel, die zaterdag in het Tsje-
chische Pilsen als zevende finishte,
eindigde in Zarautz als derde achter
de Belg Paul de Brauwer en de
Deen HenrikDjernis. De wielrenner
uit Deume heeft inmiddels een con-
tra-expertise aangevraagd. Die zou
afgelopen woensdag in Madrid heb-
ben plaatsgevonden.

Ook PDM aast
op Uwe Ampler

EINDHOVEN - Ook PDM aast op
de Oostduitse wieleramateur Uwe
Ampler. In het weekeinde had
ploegleider Jan Gisbers ih de DDR
een gesprek met de 26-jarige Oost-
duitser, die onder meer driekeer de
Vredeskoers en een wereldtitel op
de weg, in 1986, op zijn erelijst heeft
staan.
Tien dagen geleden onderhandelde
Jan Raas al met Ampler in Oost-
Berlijn over een mogelijk contract
bij de Buckler-ploeg. Gisbers was
zondagavond nog niet terug van zijn
missie. Manager Manfred Krikkke
van de PDM-ploeg bevestigde de
belangstelling voor Ampler. „We
hadden hem al een tijdje op het oog.
Door de belangstelling van Raas
moeten we proberen snel tot de za-
ken te komen. Ik wacht af wat het
geprek tussen Gisbers en Ampler
heeft opgeleverd. Ik verwacht
maandag uitsluitsel te geven", aldus
Krikke.
Ook JanRaas denkt maandag te ho-
ren voor welke ploeg Amplerkiest.
„Vorige week schatte ik de kans dat
hij naar mijn ploeg zou komen op 99
procent. Dat is nu minder. Het is
door de nieuwe ontwikkeling moei-
lijk in percentages uit te drukken,
want ik heb geen idee hoeveel en
wat Gisbers hem te bieden heeft,"
aldus de Zeeuw zondagavond.

Amateurs
halen in

HEERLEN - Zondag worden in het
amateurvoetbal de volgende wed-
strijd ingehaald:

Tweede klasse A
Geleen - Heerlen Sport

Derde klasse C
PSV '35 - Lindenheuvel

Vierde klasse B
SV Nijswiller - Vilt

sport kort

" HAARLEM -De NoorKai Stensli
bezorgde de Nederlandse junioren
de enige nederlaag tijdens de vier-
landenschaatswedstrijd in Haar-
lem. Onder sterk wisselende om-
standigheden zegevierde hij op de
1500 meter in 2.07,78. Op de twee an-
dere onderdelen (500 en 5000 meter)
maakte Rintje Ritsma het verlies
ruimschoots goed. Met een totaal
van 395 punten wezen de Neder-
landse junioren Noorwegen, de
Bondsrepubliek en Zweden na-
drukkelijk terug. Stensli was een
fractie langzamer dan Marnix ten
Kortenaar, die in de jongere catego-
rie 2.07,53 noteerde. Ten Kortenaar
won ook de 3000 meter en het eind-
klassement.

" BORN -Na de winterstop zal Jan
Conjour zijn rentree maken bij
Bom. Conjour vertrok drie seizoe-
nen geleden uit Bom en voetbalde
recentelijk bij Neeroeteren waar hij
dit seizoen nog amper aan de bak
kwam. Ontevreden over het beleid
aldaar keert hij nu terug naar Bom
waar het nieuwe bestuur naarstig
op zoek was naar versterking in de
spits, gezien de slechte positie van
Bom in IF.

oefenvoetbal

Urmondia-Eikenderveld 5-1
Heerlen Sport-Hopel 3-0
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Duizend dagen
„Als we in februari in Bremen tegen
Nederland aantreden, zijn we dui-
zend dagen ongeslagen", berekende
de overgelukkige Duitse Daviscup-
aanvoerder Niki Pilic. lon Tiriac is
al aangezocht om ook dat gebeuren
van de geëigende commerciële con-
text te voorzien. Zij het op wat klei-

nere schaal. De Stadthalle van Bre-
men is met een capaciteit van 6600
toeschouweers beduidend kleiner
dan de Stuttgartse Schleyerhalle,
waarin de Daviscupfinale plaats-
vond.

Het Zweedse tennis kon de huidige
vormcrisis niet verhullen. Van de
drie, die vorig jaar bij de toptien
stonden, Wilander (1), Edberg (3) en
Kent Carlsson (6), is alleen Edberg
over. Hij is nog altijd geen toon-
beeld van zelfvertrouwen. Bij Wi-
lander is de crisis zo ver gevorderd,
dat deze zich betrapt op dagdromen
tijdens slagwisselingen. „Dan denk
ik opeens, dat het veel leuker zou
zijn met mijn vrouw thuis te zijn, of
in mijn studio opnamenvan mijn gi-
taarmuziek te maken."

Balgevoel
Becker serveerde niet alleen souve-
rein, hij had ook balgevoel genoeg
om vanaf de achterlijn de punten
binnen te halen. „Er is maar één
canclusie mogelijk: tegen een Bec-
ker in dezevorm zal ik nooit opkun-
nen." Wat niet zeggen wil dat Wilan-
der het wedstrijdtennis nu voor ge-
zien houdt. „Het zelfvertrouwen dat
de overwinning op Steeb met heeft
gegeven, is nog lang niet weg.". .
De sterkste taktische vondst van de
Zweedse coach Jonte Sjoeberg was
waarschijnlijk het uit elkaar halen
van het vaste dubbel Edberg/Jar-
ryd. De koppeling van Jarryd aan de
al jaren met de rechterknie sukke-
lende Jan Gunnarsson leidde bijna
tot suces. De 27-jarige rechtshandi-
ge Zweed, die vorige maand in
Stockholm Becker nog in twee sets
uitschakelde, gaf met zijn extreem
hard bespannen racket (36 kilo) zo-
veel vaart, dat Becker de als mik-
punt dienenden Jelen nauwelijks te
hulp kon komen.

Wielerploeg
De Vlaeminck
op de helling

Van onze sportredactie
KAPRIJKE - De eerder aange-
kondigde wielerploeg van Ro-
ger de Vlaeminck is op de hel-
ling komen te staan, omdat de
kandidaat-sponsor op het laat-
ste moment heeft afgehaakt. In-
dien De Vlaeminck er op korte
termijn niet in slaagt een andere
geldschieter te vinden worden
twintig profrenners werkloos.
Daartoe behoren ook de Neder-
landers Jos Lammertink, John
Bogers en Corné van Rijen.
Bogers krijgt wellicht een kans
bij PDM. De Brabander staat in
ieder geval op de nominatie
voor een contract by Jan Gis-
bers.

Dubbele fout
In de eerste drie sets kwamen Jar-
ryd en Gunnarsson telkens een
'break' voor, maar in plaats van de
partij uit te serveren, verloren ze zo-
wel de eerste als de tweede set. De
eerste zelfs na bij 6-5 en in de tie-
break in totaal drie setpunten onbe-
nut te hebben gelaten. De dubbele

fout van Gunnarsson op het eerste
setpoint was typerend voor de ernst
van de Zweedse 'ziekte. Het was
uiteindelijk in de beslissende set
opnieuw de opslag van Gunnars-
son, die werd gebroken.

Becker was het eens met de lof die
allerwege over hem werd uitgestort.
„Ik denk dat het nauwelijks moge-
lijk is beter te spelen dan vandaag",
vond Becker. Hij voorspelde dat de
tijd niet ver weg is, dat hij niet al-
leen offficieus, maar ook officieel
nummer één van de wereld zal zijn.
De eerstkomende mogelijkheid
Ivan Lendl op de ranglijst te passe-
ren, doet zich voor bij de Open
Australische kampioenschappen
van begin volgend jaar.

Uitslagen: Steeb-Wilander 7-5 6-7 (0-7) 7-6
(7-4) 2-6 3-6: Becker - Edberg 6-2 6-2 6-4; Bec-
ker/Jelen - Jarryd/Gunnarsson 7-6 (8-6) 6-4
3-6 6-7 (4-7) 6-4; Becker-Wilander 6-2 6-0 6-2,
Steeb-Edberg 2-6 4-6.

j het weekeinde van...

Tonny Houten
door harry muré

SIBBE - De wind die over het
plateauvan Margraten komt aan-
fluiten, doet de ballen, elke keer
als de deur opengaat, bijna van
de tafels waaien. Geen probleem
voor Tonny Houten. In de finale
van het kersttoernooi ploegt hij
Wiel Rouwet, nota bene op zijn
bloedeigen tafel, met een aantal
gave reeksen onder de Limburg-
se loss. Tonny Houten is boer,
loonwerker. De binnenkant van
zijn handen ziet er uit als de bui-
tenkant van een voederbiet. Als
hij aanzet voor de série américai-
ne, is het net alsof hij kunstmest-
korrels strooit.

Hij heeft de ballen meestal a che-
val liggen, dat spreekt, alrooit hij
zijn vierhonderd hectaren in het
land rond Mesch tegenwoordig
met andere paardekrachten.
„Biljarten," zegt hij, „is een emo-
tionele zaak." Vorig jaarmiste hij
de eindzege in het invitatoernooi
van Bih'artvereniging Sibbe op
een strobreed. Hij houdt van de
natuuren bemint de biljartsport.
Onder biljarten verstaat hij het
kaderspel. „Want driebanden is
geen biljarten. Met alle respect
voor de grote jongens, maar drie-
banden is een ziekte. Er moest
een verbod op komen." Vroeger
had je lakens waarin alleen wol
geweven zat. Met de opkomst
van het driebanden zijn de la-, kens steeds sneller geworden.
De moderne doeken worden ge-
maakt op levensduur en snel-
heid. Er zit te veel synthetisch
spul in. „De lakens worden
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steeds gladder. Dat gaat tenkoste
van het fijne spel. Voor de kader-
speler is er geen houden meer
aan. Je hebt geen controle meer
op je tweede bal."

Met de invoering van het super-
snelle materiaal verdween het
mooie van het kaderspel, de toer-
nooien die volle zalen trokken.
„De gouden tijden van Wijnen,
Scholte, Wafflard en Marty, dat
was het echte biljarten." Drie-
banden vindt Tonny Houten
mooi om te zien als Ceulemens
en Boulanger het doen. „Dat is
maar voor enkelen weggelegd.
De jeugdweet niet meer wat bil-
jarten is. Jemoet talent en karak-
ter hebben. Als ze in het libre
niet meer verder komen, gaan ze
driebanden. Dat is funest voor de
sport. Vijfentwintig punten in
honderd beurten, dat is geen bil-
jarten, dat is sjravelen."

Nederland telt twintig ereklas-
sers en honderd kadristen in het
57/2, de specialisten op de kleine
tafel. Jacques Hendriks, Piet
Gerrits, Wiel Rouwet en Tonny
Houten zijn het topje van de
Limburgse keu. Zij zijn met af-
stand de besten. Jacques Hen-
driks, de kastelein van 'Romanti-
ca' - de wind komt goed uit, het
biljartvolk wordt naar binnen ge-
blazen- en de BV Sibbe schieten
elk jaar in de roos met hun kerst-
toernooi. Er wordt op hoog ni-
veau gecaramboleerd in de
triathlon, bestaande uit de spel-
soorten libre en de kaders 38/2 en
57/2. „Rini van Bracht zou een
pak rammel krijgen als hij hier

zou meedoen," zegt Jacques
Hendriks zelfverzekerd. Tonny
Houten: „Ik heb Ludo Dielis ooit
gevraagd een weekje met mij op
te trekken, op het bedrijf, elke
dag vierhonderd zakken kunst-
mest van vijftig kilo in de armen
nemen, en 's zondags een toer-
nooitje spelen. 'Neen,' zei Ludo,
'want dan lig ik ziek in mijn bed.
Ik heb nooit een stoot geleerd,
het is allemaal eigen brouwsel."

Tonny Houten maakte zaterdag
vier partijen in het libre en kader
in één beurt uit. Dat heeft hij
thuis in de koeiestal geleerd. „Ik
'heb er een eigen biljart neerge-
zet, dat is tegenwoordig geen
luxe meer, maar het zijn niet de
optimale mogelijkheden." Ton-
ny Houten biljart van november
tot en met maart. In de zomer zit
hij op de tractor tussen de maïs
en het wuivende graan. „Je kunt
het aan mijn spel zien, in het na-
jaarvertrek ik elke keer opnieuw
vanaf het nulpunt. In januariheb
ik mijn top." Hij wrijft voortdu-.
rend in zijn eeltige handen, de
knokkels kraken. Reumatiek,
maar het kunnen ook zenuwen
zijn.
Hij heeft nooit een echte kans ge-
had, de bieten groeien als kool en
de gier rijst het vat uit. „Dielis en
consorten hadden de mogelijk-
heden, ik alleen het talent. Biljar-
ten is de moeilijkste sport van de
wereld. Verzamelen, rapelleren.
Als jeniet uitkijkt"- de deur gaat
weer open- „vliegen de ballen de
straat op. Dielis traint zes uur per
dagen 's winters blijf ik daar ook
niet ver van af. Ik denk niet dat

dat nodig is in een andere tak van
sport. Biljarten is een zeer onder-
gewaardeerde bezigheid."

Sibbe, Eijsden, Ulestraten, daar
wordt het ouderwetse biljart ge-
speeld, het ragfijne spel op de
kruispunten van de kaderlij nen,
met als inzet een vetleren me-
daille of een verchroomde beker.
Het geld van de reclameborden,
'Mergelbouw Rouwet' en 'Schil-
derwerken Harings', twee namen
die het gezicht van sportief Sib-
be bepalen, gaat naar de jeugdaf-
deling. „Biljarten is puur na-
tuur," zegt Tonny Houten. „Als

het geld gaat rollen, is het gedaan
met de sport. Het moet zuiver
blijven." Negen uur aan een stuk
stond hij zaterdagavond aan de
tafel, met een stijve rug en kra-
kende gewrichten. „Dat zie je in
geen enkele andere sport. Als ik
betaald werd als Boris Becker,
was ik op slag binnen. Maar ja,
tennis, dat zijn de dikke nekken.
Bij ons gaat het vóór de eer, al
zijn wij minstens even fanatiek."

De waterzon schijnt horizontaal
naar binnen. Met punaises be-
vestigt hij een tafelkleed aan de
glazen deur. Het is even behel-

pen. De nationale concurrentie
krijgt in 'Romantica' geen poot
aan de grond. Renee van Hin-
thum, Paul van der Wouw en
Siem Velthoven, topje van de na-
tionale ranglijst, hebben op de
eerste twee dagen de aansluiting
gemist. Houten en Rouwet ca-
ramboleren zich regelrecht naar
de finale. Wiel Rouwet gaat ge-
bukt onder de drukvan de lokale
favorietenrol. De tafels zijn van
verschillende kwaliteit. „Dat is
net als met een voetbalveld, even
groot, maar je hebt er met en zon-
der gras." Na weer een partij in
één beurt grijpt hij naar de hand-

doek. Biljarten is een zaak val1
bloed, zweet en tranen.

Wiel Rouwet weet hoe haas hupl,
de geboren biljarter. Sinds drie
jaar concentreert hij zich op d*
jeugd. De bihartbond heeft vu'
officiële instructeurs in dienst-
In Limburg, Brabant en Zeeland
begeleidt Wiel Rouwet de Ceulej
mansen-in-de-dop. Dat breve'
heeft hij gehaald op PapendaJ:
„Je moet een 'engelengeduld
hebben." Dat wordt in de fïnale
tegen Tonny Houten zwaar op de
proef gesteld.

In de eindstrijd, de partij libre>
missen beiden de simpelste ba
len. Het is net 'vijf over de rooie ■'Tonny Houten kijkt alsof hij gief
ruikt als Wiel Rouwet in de vief'
debeurt met het trosje ballen aai1de keu-top langs de vier bande11
wandelt. In de volgende twee k 3'
derspelletjes slaat Houten toe-
„Biljarten zit niet alleen in jevip'
gers. Het zit" - en hij wijst op zijll
doorgroefde kop - „vooral hief'
boven. Het moet op de millime-
ter zijn, jemoet het compact hof
den. De ballen willen altijd de
verkeerde kant op."

Tonny Houten komt in de eind'
stand uit op tien punten met ccj 1hoogste proportioneel gemiddel'
de van 50.62. Rouwet is tweed6

met zes punten en een moyenfl6

van 44.65. Van Hinthum, VelthO'
ven, Van derWouw en Jan Brou'
wers, de tweede plaatselijk
crack, volgen op een straatlené'
te. Ze krijgen allemaaleen beke^
in aflopend formaat. Tonny HoU
ten stapt door het etablissemef* 1
alsof hij de wereldcup heeft g^f
wonnen. „Het is een tijdverdrijf
maar aan tafel komt de prestatie'
drang boven."

In de dagen voor kerst houdt B'
Sibbe een toernooi voor driebafl'
ders. Dan zullen ze Tonny Hop'
ten in Sibbe niet zien. Als hij zijl
keu in het foedraal stopt, flujs'
tert hij: „Biljarten is een afspi^"
geling van het dagelijks leven. Je
moet voortdurend repareren of
het onder controle te houden."

" Tonny Houten heeft goed lachen. Onder de ploegscharen van de loonwerker uit Mesch
sneuvelde het complete veld. Foto: WIDDERSHOVEN

sport

Daviscup voor tweede keer in successie naar West-Duitsland

Boris Becker veegt
vloer aan met Zweden
STUTTGART - De uit zijn gouden kooi ontsnapte Boris Bec-
ker heeft in het weekeinde de vele critici weer even de mond
gesnoerd. De Duitsers zullen hem graag vergeven dat hij de
waarden van de westerse maatschappij niet meer hoog acht,
zolang hij zich voor de verdediging ervan het vuur uit de slof-
fen blijft lopen. In de handen van lon Tiriac werd de finale van
de Daviscup in Stuttgart tot een geldverslindend showgebeu-
ren, waaraan de Duitse bond, de spelers, maar vooral lon Tiriac
veel verdienden en waarbij de Zweden letterlijk met lege han-
den bleven staan. Becker raakte er zo door geïnspireerd, dat hij
op zijn eentje de Zweedse poging om de oerlelijke slaschaal te-
rug te winnen, verijdelde. .Na Stefan Edberg vrijdag acht ga-
mes te hebben gelaten, walste hij gisteren Wilander nagenoeg
plat.

Wilander, die door zijn overwinning
op Charly Steeb weer wat aan zelf-
vertrouwen dacht te hebben gewon-
nen, verzamelde vier armzalige ga-
mes. Daartussendoor was Becker
zaterdag in het dubbelspel ook de
'tegenwerking' van zijn maat Eric
Jelen te boven gekomen. Die
krachtsinspanning vergde nog het
meest van hem. Maar de overwin-
ning van 7-6 (8-6), 6-4, 3-6, 6-7 (4-7),
6-4 op Jarryd/Gunnarsson was wel
beslissend voor de einduitslag.
Door de nederlaag van Charly Steeb
in het laatste enkelspel tegen Stefan
Edberg (2-6, 4-6) zag de eindstand (3-
-2) er minder florissant uit dan vorig
jaar in Gothenburg toen de Bonds-
republiek met 4-1 zegevierde.

" Boris Becker en Eric Jelen,
de buit is binnen.

Verkeerd
voorbeeld

STUTTGART - De openharti-
ge uitlatingen van Boris Bec-
ker de afgelopen dagen. - hij
gaf in een aantal interviews on-
deranderekritiek op het show-
gebeuren in het tennis - is in
elk geval bij één organisatie
verkeerd gevallen.

De bond van Westduitse belas-

tingbetalers vindt dat presi-
dent Von Weizsacker niet
voortdurend Boris Becker
moet opvoeren als het voor-
beeld van de Duitse jeugd.
Men herinnert de bondspresi-
dent eraan, dat Becker als in-
woner van Monaco in de
Bondsrepubliek geen' pfennig
belasting betaalt.
„Wij vinden het voor smake-
loos, dat uitgerekend een jonge
kapitalist, die geen belasting
betaalt, kritiek uit op de zoge-
naamde valse waarden van de
westerse maatschappij."

Veteraan Dielis stoot
Blomdahl van troon

YOKOHAMA - Ludo Dielis heeft
de driebandenwereld op zijn kop
gezet. De Antwerpenaar, die al een
heel leven meeloopt in de biljarterij,
veroverde in Yokohama voor de
eerste keer in zijn carrière de we-
reldbeker voor professionals. Hij
verloor op Japanse bodem welis-
waar de finale van de titelverdedi-
ger, Torbjörn Blomdhal, maar ver-
gaarde met zjjn tweede plaats vol-
doende punten om de troon te be-
stijgen.

Dielis behoorde bij de aanvang van
de vierde cyclus om de wereldbeker
niet tot de favorieten. Die rol was
weggelegd voor zijn landgenoot en

oude leermeester Raymond Ceule-
mans, winnaar van de eerste twee
edities, en het Zweedse supertalent
Blomdahl die afgelopen seizoen de
beste was. Beide coryfeeën lieten
het echter bij de eerste twee toer-
nooien (Antwerpen en West-Berlijn)
danig afweten, evenals de Japan-
ners Kobayashi en Komori.

Oppermachtig
Juistin die toernooien hervond Die-
lis zijn vorm. De 44-jarige Belg liet
zich in zijn stadAntwerpen nog ver-
rassen door de Fransman Bitalis. In
West-Berlijn was hij oppermachtig
en behaalde hij zijn eerste professio-

nele toernooizege. Door die presta-
ties sloeg hij een groot gat met Ceu-
lemans en de gedoodverfde winnaar
Blomdahl.

In Yokohama zette Dielis hij de ont-
knoping vaardig naar zijn hand. Met
een gemiddelde van iets meer dan
twee (2,041) liet hij zijn tegenstander
Komori in de halve finales ontred-
derd achter (3-1). Dat was voldoen-
de om de heerschappij van Blom-
dahl over te nemen.
Eindstand wereldbeker: 1. Dielis 180 pun-
ten; 2. Blomdahl 165; 3. Ceulemans en Bita-
lis 111; 5. Komori 90; 6. Kobayashi 75; 7.
Mano 72; 8. Van Bracht 63; 9. Zanetti 45; 10.
Connesson 36; 11. Muller 24.

Vier Limburg*
in selectie

zaalvoetbal.
j
HEERLEN - Vier Limburgse
voetballers maken deel uit v> Jnationale jeugdselectie, die bj |
coach Ron Groenewoud afge"j
weekeinde bekendmaakte, t
viertal bestaat uit Ron WasseJ
(Jan op 't Rooth, RoermondlJ I
de Krijger (idem), Eric Ma»JHaantjes, Beck) en Patrick 'pertz (Cosmos, Kerkrade). De
lers, tot 18 jaar,komen op 27 j*
uit tijdens selctiewedstrijden
worden gespeeld in het Ze*
Wouwbrugge.

Kostbare zeg
Rob van Opp
KEULEN - In de WestduitseV*
competitie boekte Rob van 0
een belangrijke overwinning
zijn club Schwarz Weiss Köl",
gen alle verwachtingen in vet\
hij Volkert Sieben van tegenf
Schwarz Weiss Bonn met 2-*
6-4. Daardoor won het Keulse
de wedstrijd met 5-4 en verwij'
de club zich uit de degradatie*

Rügenbrink bes
jeugdbiljarter

HOENSBROEK - Patrick B 0 J
brink uit Deventer is in het "van BV De Keizer in Hoens*"
Nederlands jeugdkampioen
zesde klasse geworden. In de1
strijd, waarin de beste biljart'
in de categorie 14 tot 16 jaa'
kwam, verzamelde hij elf t#'punten. Tweede werd Van *'beek uit Delft.
Het zilver was voor Inge So"1 j
uit St. Maarten, een van de tw^,
jartende meisjes in het veld va"
finalisten.
:

Drie Italiaan
international

geblesseerd
ROME - De problemen stap
zich op voor Azeglio Vicin';
coach van het Italiaanse vo*'
team. Dit weekeinde raakten
internationals, die waren opl'
pen voor de vriendschapp^
wedstrijd van donderdag tege-1

gentinië geblesseerd.
Twee aanvallers, Andrea CarO'
en Roberto Mancini, en de mi*
velder Roberto Baggio, onde'
den zoveel hinder van hun k^e
ren, dat het onzeker is of zij teef
Argentijnen inzetbaar zullen zi)

Carnevale verzwikte een enkel
de wedstrijd van Napoli tegeij
logna.De enkelzwol op en Car* 1!
le speelde niet mee. Mancini, d>'
langs al maandenlang buite/Jstond, verrekte een dijbeensp)l?
toen hij scoorde voor Sampdor
het duel met Cesena (2-1).

Voorts klaagde Baggio van Fio'!
na na het duel met Internazen3*
2) over hevige pijn in beide b*
Mancini en Baggio kondigdei1

zich in elk geval te melden in C»
ri, waar de wedstrijd word'
speeld. De artsen zien meeSK
van Carnevale somber in.
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