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Werklozen vaker
in bezit geheim
telefoonnummer

_uiDEN ~ Geheime telefoon-
'oze m_frS onder langdurig werk-
D jt

n komen steeds vaker voor.
"an p e6n van de bevindingen
schrift'J"!^1"36" in zi Jn Proef-mén- Pubüeke Bijstandsgehei-
Veprt.' Waarop hij morgen promo-

ot aan de Leidse Universiteit.
N___,de Rotterdamse wijk Het
van ,Te_Westen heeft 45 Procentgeho-e lanSdurig werklozen een
slt.rf»lm nummer. In Banne Buik-
sw. en 0vertoomse Veld (Am-
(En?a

l!Tl) en Stadsveld/Pathmos'schede) is het percentage res-

pectievelijk 30 en 20 procent.
Volgens Engbersen dienen de
geheime telefoonummers ter 'af-
scherming van de openbaar-
heid. Uit een eerdere studie
blijkt dat 16 procent van de lang-
durig werklozen inkomsten
heeft uit de informele sector en
dat 7 procent op oneigenlijke
wijze profiteert van het stelsel
van socialezekerheid.
„Het afschermen van de directe
bereikbaarheid is daarom geen
onverstandige stategie" conclu-
deert Engbersen, die verder zegt
dat 'een telefoontje van een amb-
tenaar wordt geïnterpreteerd als
teken van voortdurende contro-
le. De keuze voor een geheim
nummer kan worden gezien als
een middel om te ontsnappen
aan het alziende oogvan de over-
heid.

Azerbajdzjanen negeren
massaal noodtoestand

Bakoe in diepe rouw gedompeld
ie" i sr^°U/TEHERAN - Moskous pogingen om orde op zakenI'të li l/

11 *n de zuidelijke republieken Azerbajdzjan en Arme-yken weinig effect te sorteren. De Azerbajdzjaanse bevol-
Jo" Oodt

negeerde §isteren massaal de door Moskou uitgeroepen
a n j^Q

l°estand en verzamelde zich in groten getale voor het par-
idi' °tdkwartier en het parlementsgebouw in de hoofdstad
al

t an h t
Stad is in een diePc rouw gedompeld na de aanval!"} 3 m et Sovjet-leger vrijdagnacht, die volgens Radio Moskou

re<* ajd__2nSen-het leven kostte- Volgens het Volksfront van Azer-
nici eris Jan zijn er zeker 600 doden gevallen. In Bakoe heerstevol-
v' ijj, n?tionalisten gisteren een duidelijk anti-Russische stem-paar, ri

bevolking werd opgeroepen alle wapens vóór aan-II dnde donderdag in të leveren.
'e _!_

j --nHhlts^evan' een Azerbajdzjaan-
ag ave inArmenië diezich zater-'r' laari!fenziJdig onafhankelijk ver-- *ger ' nep de televisie het Sovjet-

°P niet in te grijpen. De

nieuwslezer deed ook een beroep op
Turken om te helpen.

Het Azerbajdzjaanse parlement
kwam gisteren in spoedzitting bij-
een naar aanleiding van het optre-
den van het Sovjet-leger dat in de
nacht van vrijdag op zaterdag Ba-
koe over land en vanaf zee binnen-
trok om de stad te 'heroveren' op
Azerbajdzjaanse nationalisten. De
gevechten duurden kennelijk zater-
dag tot diep in de nacht, maar daar-
na werd het wat rustiger en werd er
alleen maar af en toe geschoten.

Het gemeentebestuur van Bakoe
heeft het legeringrijpen en het uit-
roepen van de noodtoestand al ver-
oordeeld. Het Volksfront, de gang-
makervan derecente golfvan natio-
nalistische betogingen in Azer-
bajdzjan, wil vandaag in het cen-
trum van Bakoe een gróte begrafe-
nisplechtigheid houden voor de
slachtoffers, in weerwil van de
noodtoestand die demonstraties
verbiedt.

" Inwoners van Bakoe hebben bloemen gelegd op een auto die is doorzeefd met kogels. Bij de inval van Sov jet-troepen in deAzerbajdzjaanse hoofdstad vonden vrijdagnacht hevige gevechten plaats.

het weer

fc^°E REGEN
r»W , zu»dwestelijke stro-/b^evoerH 1 Vee' bewo,king
J eSen v»wd' waaruit af en tpe
T^cht t "In de avond en
■p*. *°men enkele opklarin-
XiÖWind is mat>g tot
1Ce richt- g Ult z"idwestelij-
T^atun "?"" De maximumtem-
r^iil h

lgt rond 9 graden
jlUiir vae minimumtempera-
r'rca \„ de komende nacht**5 graden is.

l_*eSe_.rtCtï_e,e informatie be-ku«t. if !_et weer in Limburg
V^ND 06-91122346
*onn AG:

°8*35 onder: 1708
Moft(°P: °5-35 onder: 12.28

°834 onder: 17.09n °P= 06.37 onder: 13.15

Dramatisch
Volgens inwoners van de Iraanse
grensplaats Poldacht, is de toestand
in Nachitsjevan 'dramatisch. Ze
zeiden dat eerder op de dag via de
televisie in het Frans, Engels, Per-
zisch en Turks om hulp werd ge-
vraagd tegen het Sovjet-leger. Wan-
hopige Azerbajdzjanen verzamel-
den zich aan de oevers van de
Araks, de grensrivier tussen Iran en
Nachitsjevan, die om hulp smeek-
ten.

Het Sovjet-leger 'verliest' ondertus-
sen honderdenKaukasische militai-
ren aan de in de republieken opge-
richte zelfverdedigingstroepen.
Volgens generaal Vasiljevan zijn
419 soldaten uit de eenheden in
Kaukasië gedeserteerd. In het hele
land zouden dat er 771 zijn. Hij zei
verder dat 6.603 dienstplichtigen
van de lichting van herfst 1989 geen
gehoor hebben gegeven op hun op-
roep, zonder echter een onder-
scheid te maken naar nationaliteit.

Vrouw in Luik
steekt zoontje
met een mes

Van onze correspondente
LUIK - In Luik is een depressieve
vrouw aangehouden die haar 5-jarig
zoontje met een mes had bewerkt.
Het jongetje werd in de hartstreek
geraakten moest een spoedoperatie
ondergaan.

De vrouw had, sinds de dood van
haar man twee jaar geleden, regel-
matig depressieve buien. Zaterdag-
ochtend raakte ze over haar toeren
door het gedrag van haar jongste
zoontje. Ze nam een mes en bewerk-
te het jongetje daarmee. Na de dood
van haar man bleef devrouw achter
met driekinderen.

Veldkamp Europees kampioen sport
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# Tableau der kampioenen
van het EK-schaatsen in Heem-
eveen. V.l.n.r. Börner, Veld-
kamp die omhelsd wordt door
Kleemann, Schatting en Visser.

Provincie wijst bewoners op risico’s
Bodem in Vinkenslag
ernstig verontreinigd

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In het Maastricht-
se woonwagencejitrum De Vinken-
slag, gelegen aan de A2in de rich-
ting Eijsden, blijkt sprake van een
dermate ernstige verontreiniging
van de bodem dat reële risico's be-
staan voor volksgezondheid en mi-
lieu. De directeur van de hoofd-
groep Verkeer, Waterstaat en Milieu
van de provincie Limburg, mr J.
Huurman, heeft dit in een brief aan

de bewoners van het centrum laten
weten.
Hij roept hen op in afwachting van
een in gang te zetten sanering con-
tact met de verontreinigde grond te
vermijden door met name weg te
blijven op een deel van het terrein
dat is voorzien van stelconplaten. In
de omgeving daarvan zijn zeer hoge
gehaltes aan PCB's waargenomen.
Voorts adviseert hij hen geen ver-
ontreinigde grond af te graven, kin-
deren niet te laten spelen op werk-

plaatsen en andere verontreinigde
lokaties, daar ook huisdieren weg te
houden en voorts geen woonwa-
gens bij te plaatsen.
Tijdens onderzoek is gebleken dat
de gehele bovengrond van het ter-
rein verontreinigd is, met uitzonde-
ring van de woongedeelten die de
gemeente Maastricht heeft inge-
richt en plaatsen die verhard zijn.
De verontreinigde stoffen welke
zijn aangetroffen, overtreffen in
sterke mate de hoogste toetsings-
waarde. Het gaat voornamelijk om
metalen, PAK's, PCB's (koolwater-
stoffen) en olie. Het meest veront-
reinigd zijn de schrootvakken. Een
groot aantal plaatsen met een hoge
mate van verontreiniging zijn vrij
toegankelijk. Vaak wordt daar ooi-
intensief gewerkt.

vandaag
# Zes wimpels
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Partijcongres
Joegoslavië:
crisis dreigt

Van onze correspondent
BELGRADO - Tot een breuk is het
nog niet gekomen, maar het congres
van de Joegoslavische communisti-
sche partij is afgelopen weekeinde
beheerst door de dreiging van de
Slovenen om van de vergadering
weg te lopen als er geen verdergaan-
de democratiseringkomt. De tegen-
stelling tussen de Serviërs, die wei-
nig voelen voor verandering, en de
Slovenen is ondanks uitvoerige,dis-
cussies afgelopen dagen absoluut
niet kleiner geworden.

De mogelijkheden daarvoor waren
er aanvankelijk wel. Een van de be-
langrijke onderdelen van het con-
gres is een verklaring van de com-
munistische partij, waarin tot ver-
gaande hervormingen op politiek,
sociaal en economisch vlak wordt
opgeroepen. De declaratie, opge-
steld door het Centraal Comité, pleit
onder meer voor vrije verkiezingen,
afschaffing van de monopolieposi-
tie van de communistische partij, li-
beralisering van de economie en
voor een beter milieubeleid.
Maar al bij het begin van het con-
gres bleek, dat een deel van de afge-
vaardigden de discussie over deze
tekst zoveel mogelijk wilde'vermij-
den. Een voorstel tot een algemene
discussie over de declaratie haalde
het niet en het crbngres sloot zich
twee dagen lang in werkgroepen op.Daar' werd volgens de Slovenen
over alles gepraat, behalve over de
punten waar het eigenlijk over
moest gaan.

Bij de Sloveense delegatie leeft nu
de angst dat de declaratie uiteinde-
lijk helemaal verworpen zal wor-
den.

mmmmmmmmm

Mogelijkheden
alternatieve

straffen zijn op
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG -Rechters kunnen niet
langer een alternatieve straf opleg-
gen. Alle mogelijkheden voor
dienstverlening in plaats van een
paar maanden 'brommen' zijn in ge-
bruik.

Alternatieven ziet de president van
de rechtbank in Den Bosch, mr van
.Delden, niet. „Daar waar het kan,
gebeurt het. De grens is bereikt",
stelt van Delden.

Uit onderzoek blijkt dat alternatief
gestrafte mensen minder snel ge-
neigd zijn in herhaling te vervallen,
dan collega's die een aantal maan-
den achter slot en grendel hebben
gezeten. Vorig jaar is het aantal al-
ternatieve straffen met bijna 1.000
opgelopen tot 5.991.

Van Delden wees verder op de
groeiende behoefte aan extra cellen.
Belangrijkste oorzaak is de snelle
toename van dezware criminaliteit.

" Zie verder pagina 6

" Zie verder pagina 3
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Verrassing
Fanfare St.-Servatius uit Maas-
tricht verraste in de tweede afde-
ling onder leiding van Corné van
der Meulen met zeer beschaafd
en beweeglijk spel, waarbij de
mooie, 'verzadigde' fanfareklank
een extra dimensieaan het optre-
den toevoegde. De 312 punten
(gele wimpel), die Servatius van
de heren Van Ossenbruggen,

Kuijpers en Schoonenbeek
mocht ontvangen, tonen het uit-
stekende niveau van deze con-
coursdeelname overduidelijk
aan.

Eveneens in de tweede afdeling
kreeg harmonie St.-Caecilia uit
Bingelrade onder leiding van Jef
Ficker eindelijk loon naar wer-
ken. In tegenstelling tot het
bondsconcours gaven de behaal-
de punten (314, gele wimpel) nu
wèl een terechte afspiegeling van
dekwaliteit van het concert. Cae-
cilia is een harmonie die in alle
registers goed is bezet en daar-
door in staat is kleurrijk, in ba-
lans en vol muzikale spanning te
blijven musiceren. De concur-
rentie uit Standaardbuiten (294,5
punten) en Breda (288 punten)
had geen schijn van kans.

Imogen Cooper poëtisch
MAASTRICHT - Het derde concert in de se-
rie D van het Limburgs Symphonie Orkest,
vrijdagavond gegeven in de Maastrichtse
Staarzaal, bevatte drie composities uit de Ro-
mantische afdeling van wat het 'ijzeren re-
pertoire' genoemd wordt: Rossini's ouvertu-
re Semiramide, het tweede pianoconcert van
Chopin, met als soliste de Engelse pianiste
Imogen Cooper, en de derde symfonie, bijge-
naamd de Rheinische, van Schumann. Salva-
dor Mas Conde hanteerde de dirigeerstok.
Vanwege het bewust of onbewust vergelij-
ken met 'ideale' studio-opnames is het bren-
gen van stukken uit het 'ijzeren repertoire'
nooit van muzikaal gevaar ontbloot. Deson-
danks was dit concert van uitstekend gehal-
te. Imogen Coopers vertolking van Chopins
jeugdwerk deed opvallend poëtisch aan en
was in het middeldeel beslist lyrisch van
klank. Als nuchtere Engelse was haar visie in
elk geval gespeend van die zwoele sentimen-
taliteit, die mooie meiden veelal bij muziek
van Chopin menen te moeten etaleren.
Mas Conde wilde de begeleiding niet als pure
achtergrondmuziek laten dienen en had de
orkestpartituur gedetailleerd uitgewerkt.
Het geheel klonk daardoor in een voortreffe-
lijke balans, als een vrijwel perfecte muzikale
eenheid.

Hetzelfde poëtische elan was eveneens merk-
baar in de uitvoering van deRheinische sym-
fonie van Robert Schumann. De zoals ge-
woonlijk uit zijn hoofd dirigerende Salvador
Mas Conde had zich blijkbaar voorgenomen
het gezegde, dat Schumann de meest dich-
terlijke onder de componisten is, daadwerke-
lijk te demonstreren.

De symfonie, die 'aus einem Guss' werd ge-
speeld, klonk vooral in de beide langzame de-
len als poëzie van bijvoorbeeld Hoffmann
von Fallersleben of Eichendorff, van wie
Schumann trouwens diverse gedichten op
muziek gezet heeft. Hoe de tegenover het
Staargebouw gelegen St.Servaasbasiliek na
voltooiing van de restauratie er van binnen
uit komt te zien, kon ik me voorstellen tij-
dens het vierde deel, dat met zijn weidse ko-
perklanken een 'hemelse' schilderinggafvan
het interieur van de Keulse Dom.
De uitvoering van het openingswerk, de
ouverture Semiramide, die 'de Zwaan van
Pesaro' in 1823 geschreven had, kende in het
andantino een fraai klinkend hoornkwartet
en een als vanzelfsprekend ontplooide Rossi-
ni-cantabiliteit in het hoofdgedeelte. De
houtblaassoli liepen daardoor soepel als een
trein, niet als een TGV, waardoor de nootjes

vrijwel onspeelbaar zouden zijn, maar als
onze 'rustige' Intercity. Van Mas Conde wis-
ten we al lang dan hij 'kalm en dus duidelijk'
prefereert boven 'gejaagd en dus zo onge-
veer.

peter p. graven

Topprestaties
Twee topprestaties van de Lim-
burgse deelnemers in de eerste
afdeling zetten de kroon op het
werk. Fanfare Dorpsklank uit
Castenray onder leiding van Cris
Cuppen leverde een opzienba-
rende prestatie door liefst 334
punten (rode wimpel) bij elkaar
te spelen. En terecht. Castenray

beschikte over de beste or-
kestklank van alle twaalf deelne-
mers en wist bovendien alle aan-
dacht op te eisen door spranke-
lend en kleurrijk spel vol pit af-
werking en afwisseling. Echt
heerlijk om naar te luisteren.

Dat kan zeker ook gezegd wor-
den van harmonie St.-Pieter uit
Maastricht onder leiding van
Piere Wilhelmus, die net één
puntje minderbehaalde dan Cas-
tenray, maar de 'concurrent' uit
Laren liefst 61,5 punten achter
zich liet. Dat was geen niveau-
verschil meer, maar een hele an-
dere wereld! Met een bevlogen
uitvoering, die met name werd
gekenmerkt door een magnifie-
ke dynamische opbouw en grote
overtuigingskracht, zorgde St.
Pieter voor een prachtige apo-
theose van deze geslaagde kam-
pioenswedstrijd. Een kampioen-
schap, dat volledig door de Lim-
burgse blaasmuziek werd be-
heerst.

Eén enkele kampioenswimpel
kwam overigens niet in Lim-
burgse handen, nl. in de derde af-
deling sektie fanfare. In die afde-
ling stond geen deelnemer uit
onze provincie ingeschreven...

Ingrid Kapelle in
finale Christina

Deutekomconcours

ENSCHEDE/HEERLEN - De
momenteel in Breda wonende
sopraan Ingrid Kapelle is een
van de drie finalisten van het
tweede Christina Deutekom
Concours. Samen met de bariton
Romain Bischoff uit Den Haag
en de sopraan Marianne Koop-
man uit Amsterdam plaatste de
eveneens in Amsterdam geboren
zangeres zich vrijdagavond in
het Enschedese Muziekcentrum
voor de finale, die op zaterdag 10
maart wordt gehouden.

Ingrid Kapelle kreeg haar oplei-
ding aan het Maastrichts conser-
vatorium en was daar tot aan het
begin van dit schooljaar assisten-
te hoofdvakdocente solozang.
Het was knokken om de finale-
plaatsen. Een aanzienlijke ni-
veauverbetering van het deelne-
mersveld ten opzichte van het
vorige Deutekomconcours zorg-
de ervoor dat het Muziekcen-
trum het toneel was van een felle
strijd tussen tien uitstekende,
zeer getalenteerde vocalisten,
waaronder ook de Limburgse
zangeressen Marjorie Ginzinger
en Tony Suilen.

Bij de vorige editie, in '88, was
het niet zo moeilijk om na afloop
van de halve eindstrijd al een
schifting te maken tussen kans-
hebbers en duidelijke uitvallers,
maar vrijdagavond werd de jury-
beslissing met veel meer span-
ning tegemoet gezien.

De bas-bariton Romain Bischoff
opende het programma. Hij deed
dat met een sterke interpretatie
van Basilio's Laster-aria uit de
Barbier en een smaakvol voorge-
dragen fragment uit Bizets 'Fille
de Perth'. Bischoff beschikt zon-
der meer over een goed ontwik-
kelde stem èn artistiek inzicht,
en verdient daarmee een finale-

plaats. Het is alleen afwachten of
hij straks in die finale met zijn
enigszins beperkte volume bo-
ven het orkest uit kan komen.

Ingrid Kappelle zong de so-
praanaria's 'Non mi dir' (Don
Giovanni) en 'Qui la voce' (Belli-
ni) met ongelooflijk veel discipli-
ne en intensiteit. Haar smaakvol-
le voordracht is van een hoog
professioneel niveau en dat geldt
ook voor de afwerking van veel
technische en muzikale details.
In het allerhoogsteregister voelt
ze zich nog niet helemaal zeker,
en dat was met name in de bel-
canto-aria van Bellini te horen.
Of dit een incident was of struc-

tureel probleem is zal op de fina-
le moeten blijken.
De meest verrassende finaliste is
Marianne Koopman. Zij zong
haar aria's uit Freischütz (Aga-
the) en Carmen (Micaela) soepel,
vlot en vrij, maar blonk niet uit in
een expressieve voordracht.

Ingrid Kapelle studeerde solo-
zang en opera bij Mya Besselink
aan het Maastrichts conservato-
rium. In 1986 reeds was zij suc-
cesvol op het Internationaal Vo-
calisten Concours van Den
Bosch, waar zij de Toonkunst
Vocalistenprijs won. In 1987 be-
haalde zij haar diploma uitvoe-
rend musicus solozang, gevolgd
door het diplomauitvoerend mu-
sicus opera en de aantekening
solozang kamermuziek, alle cum
laude.

Vele malen was zij op concerten
in onze provincie te beluisteren,
onder meer als zangeres van he-
dendaags repertoire. Door bezui-
nigingen moest zij vorig jaarhet
Maastrichts muziekinstituut als
assistente hoofdvakdocente so-
lozang verlaten.

kunst/videospoor

Harmonie St. -Pieter uit Maastricht beste harmonie

Fanfare Castenray blinkt
uit bij FKM-kampioenschap

door jos frusch
POELDIJK - Letterlijk groen,
geel en rood werd het de muzi-
kanten van de Limburgse blaas-
orkesten gisteren voor ogen in
het Zuidhollandse Poeldijk. Het
was namelijk weer het bekende
liedje tijdens de kampioenswed-
strijd van de Federatie van Ka-
tholieke Muziekbonden (FKM),
lagere afdelingen, die deze keer
in het lieflijke dorpje in het West-
land werd gehouden. Alle Lim-
burgse deelnemers, zes in totaal,
waren superieur aan de tegen-
strevers uit de andere bonden
van de federatie en konden dan
ook overladen met prijzen (lees:
de kleurrijke kampioenwimpels)
de lange terugreis naar het Zui-
den beginnen. Ook in de derde,
tweede en eerste afdeling blijkt
het niveauverschil tussen Lim-
burg en de rest van Nederland
bijzonder groot.

De spits werd gistermorgen in
alle vroegte afgebeten door
brassband Stella Duce uit Venlo
(derde afdeling), die er wonder-
wel in slaagde de sfeer van de
beide lichtvoetige composities
raak te treffen. Dit overigens
zonder de gewenste transparante

brassband-sound ook maar te be-
naderen. De toonvorming van de
individuele muzikanten was
daar (nog) ontoereikend voor
(294 punten, groene wimpel).

Echt interessant werd het pas
met harmonie St.-Michael uit
Landgraaf onder leiding van Rob
van der Zee, die aansloot aan
haar uitstekend optreden tijdens
het bondsconcours. Muzikaal
had de winnaar van de gouden
dirigeerstok van het WMC zijn
zaakjes tot in de puntjes ver-
zorgd, wat resulteerde in een
boeiend concert vol spanning en
warmte. Alleen in het subtiele
middendeel van het keuzewerk
haperde de goed lopende machi-
ne even (305 punten, groene
wimpel).

videospoor
Maandag 22 tot en met 28 januari
Z/w: alleen in zwart/wit

MAANDAG
SEEMS LIKE OLD TIMES (1980 - VS)
14.25- 16.00 uur - 95 min - Veronique

Nick Gardenia wordt tijdens het schrij-
ven van een roman gekidnappeden ge-
dwongen een bankoverval te plegen. Hij
heeft echter alleen zijn ex-vrouw die
hem kan helpen.

Zw: ANGEL AND THE BADMAN (1947 -
VS)
15.30- 17.05 uur - 95 min- Nederland 1

Er ontstaat een romance tussen de ge-
wonde revolverheld Quirt Evans en
Quaker-dochter Penelope. Wanneer hij
wraak wil nemen op de moordenaar van
zijn peetvader smeekt zij hem dat niet te
doen. Toch blijft een confrontatie niet
uit...

COOGANS BLUFF (1968 - VS)
22.25 - 00.10 uur - 105 min - Veronique

Wal Coogan is een instinctieve jagerdie
er bijna altijd in slaagt zijn prooi te vin-
den. Hij krijgt de opdrachteen ontsnap-
te moordenaar terug te halen naar Ari-
zona.

KONBU FINZE (1986 - Taiwan)
23.30- 01.45 uur - 135 min - Duitsland 1

De vriendin van een jonge gangster
brengt met een anoniem telefoontje een
grote kettingreactie op gang. Daardoor
raakt een aantal mensen in een duivels-
kring van frustraties, verdachtmakingen
en gekwetste gevoelens...

DINSDAG
Z/w: I SOLITI IGNOf I (1958 - IT)

11.03- 12.25 uur - 82 min - Duitsland 1
en 2

Komedie, met Vittorio Gassman, Toto
en anderen.

FERIEN AUF IMMENHOF (1957 - D)
20.15- 21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

De familie Jantzen is er uiteindelijk toch
in geslaagdvan de Immenhof een pony-
hotel te maken. Alleen de gasten ont-
breken nog. Om reclame te maken gaat
een goede vriend van de familie naar
Hamburg om met een reisbureau te on-
derhandelen...

TAGGART.I964-VS)
22.25 - 23.55 uur - 90 min - Veronique

Kent Daggart heeft samen met zijn
ouders een stuk land gekocht. Ze wor-
den aangevallen door de bende van
Ben Blazer. Hij wil het land hebben...

WOENSDAG
Z w: VERGISS DIE LIEBE NICHT (1953 -
D)
11.03- 12.45uur - 102min - Duitsland 1
en 2

Komedie met Paul Dahlke, Luise Ullrtch
en anderen.

Z/w: THE PAINTED DESERT (1931 - VS)
16.00- 17.15 uur - 75 min - Nederland 2

Ruzie en romantiek wisselen elkaar af,
tussen een zoon en dochtervan families
in het westen die al lange tijd in onvrede
leven...

CHILD'S CRY (1986 - VS)
20.15 - 21.45uur - 90 min - Duitsland 1

De kleine Eric is sexueel misbruikt en
wordt liefdevol opgevangen door de so-
ciaal werkster Joanne. Het kind wil de
naam van de dader niet noemen en
daarom gaat Joanne ervan uit dat het
zijn vader moet zijn geweest...

JUST US (VS)
20.25 - 22.00 uur - 95 min - Veronique

De journaliste Jessica Taylor krijgt de
opdracht een verhaal te schrijven over
het hervormingprogramma in een ge-
vangenis. Jessica wordt verliefd op Bil-
ly, die er vanaf zijn negende jaaral zit
opgesloten...

DER ROTHAARIGE TEÖ (1985 - SP)
22.40 - 00.15 uur - 95 min - Duitsland 2

De grootvader van Santiago vertelt zijn
kleinzoon op het sterfbed een vreselijk
geheim. Santiago blijkt later een groot
deel te erven. Tegen de zin van zijn
ouders maakt hij vriendschap met Teo,
de knecht van zijn opa...

DONDERDAG
LUCAS (1986-VS)

20.27 -22.10 uur -103 min- Nederland 2
De slimme veertienjarige teenager Lu-
cas is verzot op biologie en klassieke
muziek, maar daardoor niet geliefd op
school. Hij wordt verliefd op de Maggie,
maar zij ziet in hem alleen een goede
vriend...

DOG DAY AFTERNOON (1975 - VS)
20.50- 22.35 uur - 105 min - BRT 2

Drie bandieten overvallen een bank en
richten vuurwapens op de directeur en
de bedienden. Stevie, de jongsteraakt
in paniek en slaat op de vlucht. Leider
Sonny blijkt alles af te weten van de
handel en wandel in het beveiligingssy-
syteem...

recept

Chili con carne
Benodigdheden voor 4 personen:
600 g lamsgehakt, 2 grote potten
bruine bonen ofred beans, 40 g bo-
ter, 2 uien, 1 rode en 1 groene papri-
ka, 2 tl paprikapoeder, 2 tl zout, 2 el
tomatenpuree, 2 teentjes knoflook,
paar druppels tabasco en worces-
tershiresaus.
Pel de uien en snipper ze niet al te
fijn. Maak de paprika's schoon, ver-

wijder de zaad en zaadlijsten en snij
het vruchtvlees in repen. Verhit de
boter en fruit daarin de uisnippers
en paprikarepen. Voeg daarna het
lamsgehakt toe enroer met een vork
tot het gehakt uit elkaar valt (rul-
letjes). Voeg paprikapoeder, het
zout en de tomatenpuree toe en
knijp de teentjes knoflook erboven
uit. Verhit het geheel even en ver-
meng alles goed. Voeg vervolgens
de bruine bonen of red beans toe en

warm goed door. Op het laatste mo-
ment de worcestershiresaus en ta-
basco toevoegen en eventueel bin-
den met wat aardappelmeel. Ser-
veer hierbij rauwkost, gemengde sa-
lade, veldsla, rijst en of stokbrood.
TIP: In plaats van lamsgehakt kan
natuurlijk ook iedere andere soort
gehakt gebruikt worden. Er zijn bij
de slager ook kant-en-klare mixen
te krijgen.

hub meijer

THE MOUNTAIN MEN (1980 - VS)
22.25 - 24.00 uur - 95 min - Veronique

Bill Tyler is een bergbewoner. Doordat
de vraag naar beverbont afneemt zal de
levensstijl van Bill en zijn maat Henry
moeten veranderen. Zij willen dat echter
niet...

VRIJDAG
DEATHTRAP(I9B2-VS)
20.25 - 22.15 uur - 110 min - BRT 11

Het laatste stuk van de toneelauteur
Sidney Bruhl werd slecht onthaald. Al-
leen een nieuw succes kan zijn reputa-
tie redden. Sidney is bereid te doden om
zijn terugkeer op het literair toneel te
verzekeren...

THE INCREDIBLE SHRINKING WOMAN
(1981 - VS)
20.30 - 22.00 uur - 90 min - Veronique

Enkele geheimzinnige huishoudelijke
producten doen een huisvrouw inkrim-
pen tot het formaat van een Barbie-
pop...

BOARDWALK (1979 - VS)
23.00 - 00.35 uur - 95 min - BRT 1

David en Becky willen hun 50ste huwe-
lijksverjaardag vieren, maar er is intus-
sen heel wat gebeurd. Goede vrienden
hebben Corvey Island verlaten omdat
het geweld steeds meer toeneemt...

CRASH (1978-VS)
23.10 - 00.47 uur- 97 min - Nederland 1

Een groot vliegtuig verongelukt bij de
landing. Er zijn doden en gewonden en
gezagvoerder Jansen heeft geheugen-
verlies. Wanneer het geheugen terug-
keert wil hij bekennen dat hij de schuldi-
ge is van het ongeluk...

WHITE DOG (1981 - VS)
23.15 - 00.40 uur - 85 min - Duitsland 2

Als de jonge actrice Julie Sawyer 's
nachts met haar auto een witte hond
aanrijdt, heeft dat een kettingreactie tot
gevolg...

LA PASSANTE DU SANS-SOUCI (1982 -FR/D)

23.50 - 01.35 - 105 min - Duitsland1
■ __

De president van een humanitairs*
nisatie schiet in Parijs een Zuid»"
kaanse diplomaat van Duitse aW°
dood. Als voor de rechtbank de a^gronden van de daad worden öj
komt een drama uit de nazitijd a»1
daglicht...

ZATERDAG
THE MONEY PIT (1986 - VS)
20.20 - 22.00 uur - 100 min - Ve«X* J

De advocaat Walter heeft en v* \
ding met de gescheiden Anna. 3
gen van de ex-man van Anna in JJpartement wonen terwijl hij op P* j
Maar hij komt terug en dan sta*
twee op straat...

SALEM'S LOT (1979 - VS)
23.05- 00.35 uur - 90 min - Nederl*1

David Soul keert terug naar Salef 15 Jom daar over het door iedereS" j
vreesde huis Marsten te schrijve^
huis wordt alleen nog maar bc* 'door de mysterieuze Richard K-
ter...

THE HOUSE OF USHER (1960 - VS) j
23.20 - 00.35 uur - 75 min - Duitse;

Als Philip op het landgoed van defjj
Usher komt om zijn verloofde M3JJJte bezoeken vraagt haar broer B°2j
hem de verloving te verbreken- "1
Madeline moeten namelijk heel 91
sterven...

ZONDAG
Z/w: WOMAN IN WHITE (1948 - VSI
15.25- 17.10 uur - 105 min -Duits!'*

Misdaad met Sidney Greenstreet
xis Smith, Gig Young en anderen-

IT'SMY TURN (1980 -VS)
20.25- 22.00 uur - 95 min - VeronMJ

De wiakunde-lerares Kate heef
wat haar hartje begeert. Een suöj**
le carrière, financieel onafhankelin
een actief sociaal- en sexleven- w
toch ontbreekt er iets... y

Oplossing van zaterdag
HANDJEKLAP-Ot 1!
A A-O-M-B-A'i
A-POP-PIAHK" |
I-R-A-W-N-S-A'l
-ZOENGELD-LAK E|
O-T R-E-U--'|
PAS-VAK-LUCHT J|
G-e-0 H_EfllEERLOOS-OOT-t'|
B R-C-F W'
LAGER-HO F KLIE*
A-E-A-A-K.-O-R'
ZATLADDER -PAK'
E - O - D - U - 'f - F. -'*NAT. V - T *. E E D R A C »

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 schuimende drank; 8 aan-
spreeknaam v.e. papegaai; 9 oosterlengte
(afk.); 11 gesloten; 12 uitroep; 13 kruisbloe-
mige plant; 15 akelig; 17 lot zonder prijs; 18
bijbelse naam; 19 uiting van kou; 20 titel
(afk.); 21 boodschapper; 23 muziekteken; 25
deel v.e. schip; 26 toevalligheid; 27 vóór de
middag (afk. Latijn); 28 bloeiwijze; 30 met
dank (afk); 31 bijbelse naam; 33 voorhoofds-
riem in het hoofdstel v.e. paard.

Verticaal: 1 grappenmaker; 2 hoe**:,!
meerstemmig koorzang; 4 voor (La'lUjt
strijdperk (fig.); 6 persoonlijk vnw.; 7 "Lj.
der groot; 10 spalier; 12 Nederlandse 9^ciale hoofdstad; 14 rangtelwoord; 16 in|aJ
gifslang; 21 gehoorzaam (van kinderel^aan iets vastzittend; 23 glassoort voor i

tie-edelstenen; 24 luifel; 29 kloosterov"
31 windrichting (afk); 32 luitenant (af*1'
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in«,'e?inKoU/TEHERAN " De ontwik-
m l_an Ben 'n Azerbajd__jan baren ook

ri^id dat zon viJf miljoen Azer-■■qanen onder zijn bevolking
fe Z°rgen' Het kabinet onder lei-

s 'letn n President Ali Akbar Has-
let ' Rafsanjani vergaderde er gis-
te, " over en liet na afloop weten
i geweld in de Sovjet-republiek te

# reuren.
e fe?i et"leider Michail Gorbatsjov
11 scj. erder extremisten en islamiti-
v. vari ,'Undamentalisten de schuld
$lCerheexplosie van Seweld tussenl^^dzjanen en Armeniërs, maar

steu J"enkt daar anders over. Het
il jaannt overigens niet de Azerbjydz-
,rt 'jan.T^ e»s tot een ,Groot Azerbajdz-„ taet. aar vindt wel dat de grenscon-
j lL,n boeten worden uitgebreid.
5W5- beschuldigde het Azer-
,i| van 2Jsanse Volksfront gisteren er-
S' hysterie onder de Azer-

op te zwepen. Het front. >.' met opzet liegen over doden on-
Bfce yr?uwen en kinderen om de" te ,J!^d2Janen tegen het leger opetten.

"* k°U heeft volgens Gorbatsjov
%(iatste twee jaar geprobeerd het
"Hie in het zuiden van de Sovjet-

d v[eedzaam te regelen, maar
_n ala g bleef uit. Hij riep Azeri's

"* t*fUoh eniërs nu °P tot 'wijsheid en
l_tJ>"oudendheid' en zich niet te

5. b_.nn oPhitsen. 'Meer dan ooit heb-
ti we nationale eenheid nodig.

opiniepeiling:
D66on winst

- Als er nu
2q *\ede Kamerverkiezingen
örr worden gehouden, zou
h, de grootste winst boeken:
-vf zetels- De VVD en de
v oA zouden elk twee zetels

Het CDA en Groen
i. !.ks zouden een zetel erbijRtïJgen.

va blijkt uit een opiniepeilingn het bureau InterView,
a arvan de resultaten gister-

°nd voor de Vara-televisie
y^rden bekendgemaakt.

01gens de peiling stijgt het««tal zetels van D66 van 12ar 14. De VVD, die bij de Ka-
gj^erkiezingenvan vorig jaar
22 «nk terug ging van 27 naar
y 2^els, komt nu uit op twin-
JS. De PvdA gaat van 49 naar
55 2etels, het CDA van 54 naar
v en Groen Links van 6 naar 7.
Ka°r de ove"ge partijen in de
Sp£er verandert er niets: de
de r blijft op 3' het GPV °P 2'c>_.r^PP en de Centrumdemo-craten op l.

Kabinet
het 7& pcihng blijkt verder dat
f,; '9 procent van de kiezers
(j^s uitmaakt of dit CDA/Pv-
Va ~^binet er zit of het oude
Vinn en VVD- Tien procent
het dit kabinet slechter dan
het K°rige en elf Procent vindt
ge beter. Dit laatste percenta-
kak- roe S bij de start van hetgbmet nog 30.
en ~s,ter Maij-Weggen (Verkeer

ni waterstaat) maakt van de
best e bewindslieden nog de
den , lndruk bij de ondervraag-
voi <.18 Procent). Ze wordt ge-
(1? door vice-premier Kok
(0 Procent) en minister Ritzen

9 procent).
Vr\ negatieve indruk maakt
cent. minister Alders (15 pro-
Wri Mlnisl-er Dales (binnen-

aoK. zaken) is tweede metactH Procent.

Konsumenten Kontakt en NCRV dienen klacht in

Afslankmiddelen
weinig effectief

HILVERSUM - Het effect van
afslankmiddelen is zelden blij-
vend. Dit zeggen Konsumenten
Kontakt en de NCRV op basis
van een onderzoek dat zij heb-
ben verricht naar samenstelling
en effect van elf soorten verma-
geringspreparaten.

De consumentenorganisatie en
omroep zullen een klacht indie-
nen bij de Reclame Code Com-
missie over de aanprijzingen op
de verpakkingen van de pillen
Sleep Slim, Voldafar Slank en
Slankcomplex en het homeopa-
tische middel Biotisan. Geble-
ken is dat er beweringen worden
gedaan die niet worden waarge-
maakt of onjuist zijn.

Aan het onderzoek dat tenminste
veertien dagen duurde, deden 57

proefpersonen met overgewicht
mee. Er werden vijfsoorten pre-
paraten uitgeprobeerd: complete
voeding, maaltijdvervanger, pil-
len, een homeopatisch middel éh
slankthee. Daarnaast volgde een
groep proefpersonen een dieet
van 1000 calorieën per dag. Zij
gebruikte geen hulpmiddelen.

Bij het innemen van preparaten
die uit een complete voeding be-
staan en kuren die de maaltijd
vervangen, bleek men in het be-

gin snel af te vallen. Maar enkele
weken na de kuur was het effect
gehalveerd of vrijwel geheel ver-
dwenen. Dit resultaat wordt vol-
gens de onderzoekers veroor-
zaakt doordat men in het begin
vooral vocht verloor.

Vermageringspillen hadden
geen, of nauwelijks effect. De
proefpersonen die Voldafar
Slank, Sleep Slim en Eet-dessert
Pranavite gebruikten, werden in
het begin zelfs dikker. Ook de

naam slankthee is volgens Kon-
sumenten Kontakt misleidend.
De thee had nauwelijks effect op
het lichaamsgewicht maar leidde
wel tot maagdarmklachten. Ook
het homeopatische middel Bioti-
san beloofde meer dan het ople-
verde.

Niet alleen
Toetreding van dat land tot de EG,
vooruitlopend op een eventuele her-
eniging van de beide Duitslanden
ziet hij niet zitten. Van den Broek
botste zo met zijn Westduitse colle-
ga Genscher en de voorzitter van de
Europese Commissie, Delors, die
vorige week zei dat de DDR een ge-
val apart is en snel lid van de EG
moet kunnen worden. Hoewel al-
leen Van den Broek daarop kritiek
uitte, staat Nederland zeker niét al-
leen. .
Als het tot hereniging van de Duits-
landen komt, spreekt een EG-lid-
maatschap van dat nieuwe, grote
Duitsland vanzelf, aldus de minis-
ter. Maar hij ziet niet in waarom de
DDR zolang dat niet het geval is an-
ders behandeld moet worden dan
de andere Oosteuropese landen.
„Van de DDR, waar het democrati-
seringsproces maar net op gang is
gekomen en nog geen sprake is van
een marktgeoriënteerde economie,
kan toch moeilijk gezegd worden
dat het voldoet aan de voorwaarden
die we ook aan elk ander land stel-
len dat EG-lid wil worden", zei Van
den Broek. De EG-landen moeten
wel samen met de Bondsrepubliek
doorgaan om de DDR te helpenvan
de hervormingen een succes te ma-
ken, zei hij.

Hulp

De ministers spraken zich ook uit
voor het houden van een top van de
staatshoofden en' regeringsleiders
van alle 35 Europese landen (behal-
ve Albanië) die aan de Europese
Veiligheidsconferentie (CVSE)
deelnemen. Daarnaast is gepleit
voor een geregelder politiek contact
op ministerieel niveau tussen die
landen.

De ministers zaken spraken zich uit
voor uitbreiding van de bestaande
handelsakkoorden met Tsjechoslo-
wakije, Bulgarije en Roemenië.
Maar men wil geen verplichtingen
voor de lange termijn aangaan voor-
dat duidelijk is of de hervormingen
doorzetten. Roemenië krijgt op kor-
te termijn voor 93 miljoen gulden
aan nood-voedselhulp van de Euro-
pese Gemeenschap en voor 12 mil-
joen gulden aan medicijnen. Daar-
naast krijgt Polen voor nog eens 67
miljoen aan voedselhulp.

Staat van
beleg Haiti

PORT-AU-PRINCE - De militaire
regering van Haiti heeft de staat van
beleg afgekondigd en een aantal
grondwetsartikelen opgeschort.
Ook heeft ze politieke tegenstan-
ders gearresteerd of naar het buiten-
larid gestuurd.

Zeker zeven min of meer prominen-
te persoonlijkheden die kritisch te-
genover het bewind van Prosper
Avril staan, zijn in verzekerde bewa-
ring gesteld. Sommigen van hen
zijn op een vliegtuig met onbekende
bestemming gezet.

Stille tocht
bij monument

"Tijdens de jaarlijkse
Auschwitz-herdenking op
de Nieuwe Oosterbegraaf-
plaats in Amsterdam na-
men gisteren honderden be-
langstellenden deel aan de
traditionele stille tocht van
de ingang van de begraaf-
plaats naar het spiegelmo-

nument 'Nooit meer Ausch-
witz'van JanWolkers. Daar
werd een herdenkingsrede
uitgesproken door burge-
meester E. van Thijn, terwijl
het jizkor- en kaddisjgebed,
het gebed voor de doden,
werd gezegd door rabbijn
A.S. Hermann van het Ver-
bond van Liberaal-Reli-
gieuze Joden in Nederland.
Het was dit jaar 45 jaar ge-
leden dat het concentratie-
kamp Auschwitz/Birkenau
wetd bevrijd.

Overleg over bouw-CAO levert niets op

Acties dreigen
in wegvervoer

UTRECHT - Leden van de Ver-
voersbond FNV hebben zich zater-
dag op acht vergaderingen in het
land uitgesproken voor acties als er
niet snel zicht komt op een CAO
voor het wegvervoer met de werk-
gevers die zijn aangesloten bij de
vervoersorganisaties NOB, PCB en
KVO (60.000 werknemers). Volgend
weekend zijn er nogveertien verga-
deringen.

De leden stemden zaterdag vrijwel
unaniem in met het akkoord dat
deze week is bereikt met de vereni-
ging van transportondernemers
KNVTO (12.000 werknemers). Dat
behelst loonsverhogingen van 1,5
procent per 1 januari en 1 procent
op 1 juli,en verhoging van de nacht-
toeslag van 1,20 tot 2 gulden per uur.
De leden willen met de andere
werkgeversorganisaties een CAO
'op minstens KNVTO-niveau', zei
een woordvoerder van de bond.
Deze organisaties hebben in decem-
ber in totaal 3,45 procent voor de
binnenlandse en 2,65 procent voor

de internationale chauffeurs gebo-
den, waarvan respectievelijk 1,5 en
1 procent voor loonsverhoging. Het
overleg is daarop afgebroken. De le-
den van de FNV-bond vinden niet
alleen de percentages te laag, ze ac-
cepteren ook geen verschillen tus-
sen binnen- en buitenlandse chauf-
feurs.

Bouw
Het informele gesprek over de
bouw-CAO (250.000 werknemers)
dat zaterdag onder leiding van H.
Lammers, de onafhankelijke voor-
zitter van het CAO-overleg, is ge-
voerd heeft niets opgeleverd.

Het ging over een compromis op het
punt van de arbeidstijdverkorting
waarop de onderhandelmngen vori-
ge maand zijn gestrand. De bonden
willen de werkweek verkorten van
37 tot 36 uur. Over invoeringsdatum
en vormgeving valt met de werkge-
vers te praten, maar dezen wijzen
verdere ATV af door een verwacht
tekort aan vaklieden.

binnen/buitenland

Burgemeester
Barry geeft

’Probleem

’toe
Jva^ttlNGTON - De burgemeester

Washington, Marion Barry,
) gisteren publiekelijk toegege-ven probleem' te hebben, zon-et woord cocaïne ook maar één
'i de mond te nemen. Barry

■^ afgelopen donderdag gearres-WC a wegens het gebruik van coca-

I lrW kondigde echter niet zijn af-
bf aan en liet ook in het midden
(^ J 2'ch nog kandidaat stelt voor
V 0 v|erde ambtstermijn. Het lag
.Ojj ,2lJn arrestatie in zijn bedoeling
_4e(Jag aan te kondigen dat hij een

Hii ij^ ambtstermijn ambieert, maar
Caij.^ 1 hij in het midden of hij nog
V^Sne zou voeren voor de ge-
%, tehjke verkiezingen in novem-
Kar^n dit jaar.
keri en dienst in een episcopaalse
fy uVerklaarde de 53-jarige Barry

n jj1J een 'manier zou zoeken omv6r chaam, zijn geest en zijn ziel te
Ï.J!vrgen' en vroeg hij de aanwezi-

* Hiir hem te bidden. Geen enke-
'Vny ging Barry in °P het 'pro-

Waarmee hij zei te kampen teWh n-
ka an Urgemeester, die in de Ameri-
Wrfe federale hoofdstad de strijd
W^ verdovende middelen leidde,hotel onderdag gearresteerd in een
11)6 on"1 Washington bij een gehei-
de poratie van de federale recher-
»elni waarbij een vrouwelijke
Met„ als lokaas werd gebruikt.

1 Sri6? verborgen camera werd ge-l^okt Barry cocaïne kocht en

Dieet
De beste afslankresultaten boek-
ten proefpersonen die een calo-
riëen-beperkt dieet volgden. Zij
waren na 35 dagen gemiddeld 4,1
kilo lichter.
Konsumenten Kontakt en de
NCRV adviseren mensen diewil-
len afvallenzo veel mogelijk af te
blijven van suiker, frisdranken,
snoep, gebak, broodsmeersel,
volvette kaas, vet vlees en vlees-
waren, noten, chips en andere
snacks. Voor mensen die bij het
afvallen hulp willen, is de diëtis-
te de aangewezen persoon.

Van den Broekfel tegen voorkeursbehandeling

EG verdeeld over
toelaten van DDR

Van onze correspondent

DUBLIN - Is Oost-Duitsland
een 'geval'apart', waardoor het
met voorrang lid moet kunnen
worden van de EG, ofmoet het
net zo behandeld worden als
de andere landen van Oost-
Europa. Over die vraag is tus-
sen de EG-landen verdeeld-
heid ontstaan.

Tijdens de extra-bijeenkomst die de
EG-ministers van buitenlandse za-
ken zaterdagavond in Dublin wijd-
den aan de situatie in Oost-Europa
sprak de Nederlandse minister
Hansvan den Broek zich onomwon-
den uit tegen een voorkeursbehan-
delingvoor de DDR.

Communisten DDR
royeren Egon Krenz

OOST-BERLIJN - De communisti-
sche partij van de DDR heeft dit
weekeinde haar voormalige leider
Egon Krenz en 13 andere in diskre-
diet geraakte Politburo-leden ge-
royeerd als lid. Zij weerstond echter
de druk zich op te heffen. De partij
deed een beroep op de oppositie een
deelvan de regeringsverantwoorde-
lijkheid op zich te nemen. Krenz
heeft tegen zijn royement protest
aangetekend.

Het besluitKrenz teroyeren, viel za-
terdag na een marathon-zitting van
het bestuur van de SED-PDS en ge-
schiedde op voordracht van een
commissie van onderzoek. Naast
Krenz, die eind verleden jaarzeven
weken president en partijleider van
de DDR was als opvolger van Erich
Honecker, moesten onder anderen
de voormalige partij-ideoloog Kurt
Hager, oud-minister van defensie
Heinz Kessler en de vroegere partij-
leider in Oost-Berlijn, Günter Scha-
bowski, de partij verlaten.
Na deze zuivering maken nog
slechts drie van de 26 leden die het
Politburo onder oud-partijleider
Erich Honecker telde, deel uit van
de partij.

Een specifieke reden voor de roye-
menten noemde het Oostduitse
persbureau ADN gisteren niet.
Maar de SED-PDS verkeert in een
diepe crisis en vecht vertwijfeld om
haar politieke voortbestaan. Het af-
gelopenjaar heeft ongeveer de helft
van de 2,3 miljoen leden de partij de
rug toegekeerd en grote delen van
de Oostduitse bevolking vinden dat
de partij zich moet ontbinden.
Niet alleen de communistische par-
tij vindt dat de oppositie haar ver-
antwoordelijkheid moet nemen,
ook de Oostduitse CDU deed zon-
dag een voorstel voor een grote coa-
litie met vertegenwoordigers van
alle oude en nieuwe partijen. De li-
beraal-democraten hadden al eerder
gesproken van het opnemen van op-

positieleden in de regering.
Pijnlijk voor de SED-PDS was, dat
maar een paar uur na afloop van de
partijvergadering, de procureur-ge-
neraal bekend maakte dat er een on-
derzoek is begonnen naar de finan-
ciële handel en wandel van minister
Uta Nickel van financiën, die ervan
wordt verdacht niet nadere aange-
geven illegale betalingen te hebben
gedaan.

Verzekeraars
voor verplicht

DNA -onderzoek
HILVERSUM - Verzekeraars wil-
len cliëntenkunnen verplichten een
erfelijkheidsonderzoek (ook DNA-
onderzoek genoemd) te ondergaan
indien zij dat nodig achten. Als een
cliënt weigert daaraan mee te wer-
ken, wordt geen verzekering afge-
sloten. Voorzitter Idenbürg van het
Verbond van Verzekeraars in Ne-
derland heeft dit gistermiddag ge-
zegd voor de VARA-televisie.
Twee weken geleden adviseerde de
Gezondheidsraad de regering nog
om erfelijkheidsonderzoek in op-
dracht van een verzekeraar te ver-
bieden. Het Verbond van Verzeke-
raars is het daar niet mee eens, aldus
Idenbürg.
Een verzekeraar moet een erfelijk-
heidsonderzoek kunnen eisen, in-
dien de antwoorden die een cliënt
geeft op vragen van het aanmel-
dingsformulier daar aanleiding toe
geven, zei hij. De cliënt hoeft echter
alleen gerichte vragen te beant-
woorden.
Staatssecretaris Simons van Volks-
gezondheid heeft eerder al laten we-
ten geen voorstander te zijn van er-
felijkheidsonderzoek dat in op-
dracht van een verzekeraar verricht
wordt.

Druk
Enkele maanden geleden
gooide kanunnik Wim van
der Valk als eerste onder de
volgelingen en aanhangers
van mgr Gijsen de knuppel
in het hoenderhok met zijn
kritiek op het beleid van de
bisschop van Roermond.
Die kritische geluiden ko-
men nu ook vanuit een heel
andere - tamelijk onver-

wachte - hoek: van kardinaal Ad Simonis, de hoogste gezagsdra-
ger van de RK Kerk in Nederland, die niet bepaald als 'vernieuwer'
te boek staat.
Vrijdag maakte Simonis in een interview voor de KRO-televisie be-
kend dat hij er in Rome op aan zal dringen een einde te makenaan
de zelfstandige positie van de missie-activiteiten van de bisschop.
Ook gaf Simonis er blijkvan moeite te hebben met het - eenzijdige- onderwijsbeleid van mgr Gijsen, waarmee deze een grote meer-
derheid van de katholieken in Limburg uit de kerk dreigt te verja-
gen. Dat dat laatste ook echt gebeurt, is onder meer duidelijk ge-
worden uit een vorig jaarop paaszaterdag gepubliceerde enquête
van deze krant.
Uit de woorden van kardinaal Simonis kan worden geconcludeerd
dat hij er een sterk voorstander van is de gelederen binnen de ka-
tholieke kerk te sluiten en de eenheid - communio - te bevorderen.
Daarvoor is het uiteraard noodzakelijk ook het bisdom van Roer-
mond weer onder het centrale gezag in Utrecht te brengen.
Simonis wil Gijsen er nu min of meer toe dwingen - met hulp van
Rome, zo lijkt het - zich aan de afspraken te houden, die in 1980 bij
de Bijzondere Synode van de Nederlandse bisschoppen zijn ge-
maakt. Die afspraken zijn indertijd mede door mgr Gijsen onder-
schreven, maar hij heeft er zich tot op heden weinig aan gelegen
laten liggen. Dat Simonis nu in actie komt, is dus niets te vroeg.
Vraag blijft waarom hij zo lang met enig ingrijpen heeft gewacht.
Vermoedelijk is hem pas nu - dank zij Wim van der Valk? - ten volle
duidelijk geworden hoe de vlag er in katholiek Limburg bijhangt en
welk gevaar de RK Kerk in Limburg bedreigt, het gevaar namelijk
van een totale vervreemding van kerkleiding en gelovigen.

punt uit
Naar Praag

Zowel de Dalai Lama als paus
Johannes Paulus II geeft ge-
hoor aan de uitnodiging van de
Tsjechoslowaakse president
Vaclav Havel om op korte ter-
mijn naar zijn land te komen.
Havel, die wenst dat Tsjecho-1
Slowakije opnieuw een 'geeste-'
lijk kruispunt' wordt, nodigde
beide geestelijke leiders uit in
zijn Nieuwjaarstoespraak.

Aanval
Een agent van de rijkpolitie;
heeft zaterdagmiddag een 27- "jarige man uit Bloemendaal in )
de schouder geschoten nadat .
hij door diens hond was aange- Jvallen. De hond, een Mechelse
herder, werd doodgeschoten.'
Volgens de politie beet de hond 1
de politieman enkele keren in^de benen toen zijn baas voor*
een verkeersovertreding was Jaangehouden.

Soft drugs
Op de Dam in Amsterdam heb-:
ben zaterdag soft drugs-gebrui- -kers en -verkopers die zich de *'Verontruste Rokers Neder- 1
land' noemen, de belangstel-«
ling gepeild voor de oprichting .
van een belangenvereniging.j
De aanwezigen tijdens een pro-;
testmanifestatie - enige hon- <
derden - konden daarvoor een ]
aanmeldingsformulier invul- "
len. De 'verontruste rokers' we- j
zen dat de vorig jaar uitgestel-!
de, maar alsnog verwachte on-;
dertekening van het zogenoem- '.
de Schengen-akkoord een eind 'zal maken aan het liberale be- jleid van de Nederlandse justitie
tegenover gebruik van en han-
del in soft drugs.

Krakers
Een kleine 250 krakers, groten- [
deels afkomstig uit Amster-.
dam, Groningen en Nijmegen,
hebben zaterdag in de Gronin-'.
ger binnenstad een demonstra- "tieve optocht gehouden tt
wat zij noemen de stadsvern^ling in ons land. De demonstr*j
tic was in eerste instantie gè*
richt tegen de sloop van enkel-?
grote kraakpanden in het cen-
trum van Groningen, die moe-
ten wijken voor de bouw van
een nieuwe openbare biblio-
theek. De optocht verliep vrij
rustig, al moest de MEeen keer
in actie komen tegen een groep
jongeren die het wilde opne-
men tegen de krakers.

Overleden
De Amerikaanse filmactrice
Barbara Stanwyck is zaterdag
op 81-jarige leeftijd in Santa
Monica in Californië overleden
aan een hartaanval. Zij verwierf
bekendheid in films als 'Dou-
blé Indemnity', 'Sorry, wrong
number' en 'Balls of fire'.

Overleden (2)
De Italiaanse modekoning
Aldo Gucci is op 84-jarige
tijd in een ziekenhuis in Roj__§
aan kanker overleden. Aldo.
was deoudste zoon van Gu
Gucci, die in 1904 in Florence
met een modebedrijf begon:
Enkele jaren geleden droeg
Gucci de directie over hel
drijf, dat vooral lederwarei
sieraden met de initialen GT_.
over de hele wereld tot een sta»
tussymbool maakte, over aari
zijn drie zoons. In 1986 was hij
in de Verenigde Staten wegens
belanstingontduiking tot een
jaar gevangenisstraf veroor-
deeld.
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Bedroefd delen wij u mede dat heden, geheel on-
verwacht, van ons is heengegaan, voorzien van het
h. oliesel, mijn dierbare echtgenoot, onze lieve va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Willem Marie
(Wiel) Valkenberg

echtgenoot van

Jeanne Linden
Hij- overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Klimmen: Jeanne Valkenberg-Linden
Klimmen: Riet Schlenter-Valkenberg

Theo Schlenter
Nicole en Hans
Ruud

Amstenrade: Sjef Valkenberg
Willy Valkenberg-v.d. Laan
Jacqueline
Marco

Valkenburg: Wiel Valkenberg
Francine Valkenberg-Moonen
Maurice
Esther

Wijlre: Magda Muyrers-Valkenberg
Hub Muyrers
Patrick
Tamara

Simpelveld: Henk Valkenberg
Elly Valkenberg-Übachs
Lianneke

Klimmen: Piet Valkenberg
Elly Valkenberg-Spierts
Iris
Gaby

Heerlen: Ger Valkenberg
Karin Valkenberg-Thönissen
Miranda
Ralph

Kerkrade: John Valkenberg
Wiel Hendriks

Klimmen: Sandra Valkenberg
Jan Smeijsters
Familie Valkenberg
Familie Linden

Klimmen, 21 januari 1990
Barrier 51, 6343 RA Klimmen
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag
25 januarias. om 10.00 uur in deH. Remigiuskerk te
Klimmen, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium, Imstenraderwegte Heerlen.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is ge-
zorgd.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Woensdag om 18.45 uur rozenkransgebed met aan-
sluitend avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00tot 19.00 uur in het mortuarium, Kerkplein 43
te Voerendaal.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

■»«aK»n»«________________aa_i_i

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, zoon, broer, zwager,
oom en neef

Jo Wnuck
echtgenoot van

Anita Mevissen
Hij overleed in de leeftijd van 43 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Eygelshoven: Anita Wnuck-Mevissen
Richard en Jan

Holz: Huub Wnuck
Briggita Wnuck-Gulpen

Kerkrade: Danny
Kerkrade: E.J. Wnuck-van Ewijk

Familie Wnuck
Familie Mevissen

6469 XL Kerkrade, 20 januari 1990
Leeuwerikstraat 3
De begrafenisplechtigheid zal worden gehouden
up dinsdag 23 januari as. om 12.00 uur in de aula
van de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de aula om 11.50 uur. Er is geen
condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen heden, maandag
22 januari, in het streekmortuarium, St.-Pieter-
straat 145, Chevremont-Kerkrade, gelegen op het
terrein van de Lückerheidekliniek, van 18.00 tot
19.30 uur.

1
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons is
geweest, geven wij u kennis dat heden, toch nog
onverwacht, van ons is heengegaan, gesterkt door
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 80
jaar, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria (Antje)
Lemmens

weduwe van

Arnold Joseph Zelissen
Broeksittard: Henk Zelissen. Broeksittard: Cor Zelissen

Gertie Zelissen-Meulenberg
Monique en Peter
Angelique en Maurice

Sittard: Hub Zelissen
Elly Zelissen-Peters
Sascha, Roy, Ralf
Familie Lemmens
Familie Zelissen

Sittard. 19 januari 1990
Corr.adres: Aan het Broek 51, 6137 TJ Broeksittard
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop woensdag 24 januariom 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de O.L. Vrouw van Geboorte te
Broeksittard, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00uur.
De avondmis zal worden gehouden op dinsdag 23
januariom 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van hetMaaslandziekenhuis te Sittard; bezoek aldaar, da-
gelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uit-
vaart van onze vader, schoonvader, opa, broer en
schoonbroer

Joep Harnischmacher
betuigen wij iedereen langs deze weg onze hartelij-
ke dank.

Familie Harnischmacher
Heerlen, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 27 januarias. om 18.30 uur in de paro-
chiekerk St.-Franciscus van Assisië aan de Laan-
derstraat te Heerlen.

I t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar hele leven
heeft omringd, delen wij u mede dat, na een lang-
durige ziekte, op 70-jarige leeftijd, toch nog vrij on-
verwacht van ons heengegaan, voorzien van de h.h.
sacrament der zieken, mijn lieve vrouw en zorgza-
me moeder

Bertha Widdershoven
echtgenote van

Stanis Zalik
V

Brunssum: S. Zalik
Brunssum: J. Zalik

Familie Widdershoven .
Familie Zalik

6444 HH Brunssum, 19 januari 1990
Ridder Hoenstraat 12
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake heden, maandag 22 januari, om 19.00
uur in de hierna te noemen kerk.
In de Fatimakerk, aan de Essenstraat te Brunssum,
zal de plechtige uitvaartdienst worden gehouden
op dinsdag 23 januariom 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I f
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, thuis, in
zijn vertrouwde omgeving, voorzien van het h. sa-
crament der zieken, in de leeftijd van 82 jaar, mijn
dierbare echtgenoot, onze zorgzame vader en
schoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Albert Friedrich
Hendriks

echtgenoot van

Johanna Josephina
Sturmans

De diepbedroefde familie:
Schinveld: Josephina Hendriks-Sturmans
Landgraaf: Jan Hendriks

Jeannette Hendriks-v. Opdorp
Rob, Josette, Mare, Chantal

Tegelen: Leida Weijers-Hendriks
Wiel Weijers
Wilko, Bart

Schinveld: Guus Hendriks
Kitty Hendriks-Hellenbrand
Freddy, Sandra
Familie Hendriks
Familie Sturmans

6451 GW Schinveld, 19 januari 1990
Juhanastraat 43
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 24 janua-
ri as. om 11.00uur in deparochiekerk van deH. Eli-
gius te Schinveld.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De avondwake iswoensdag 23 januariom 18.45 uur
in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak dinsdag 23 en
woensdag 24 december de gehele dag gesloten.

Drogisterij
J. Hendriks

Past. Tummersstraat 9
Schaesberg, Landgraaf

I t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat, toch
nog onverwacht, uit ons midden werd weggeno-
men, onze goede broer, schoonbroer, oom en neef

Jacques
Hoedemakers

Hij was 85 jaar.
Bom: E. Frenken-Hoedemakers

Heerlen: M. Wielders-Hoedemakers
Bom: J. Hoedemakers

Grevenbicht: M. Hoedemakers-Demandt
neven en nichten

6121 KG Bom, 20 januari 1990
Molenstraat 14
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 24 ja-
nuari as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St-
Martinus te Bom.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
In de avondmis van dinsdag om 19.00 uur zullen
wij Jacques bijzonder gedenken in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard; bezoek van
17.30 tot 19.00 uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisge-
ving hebben ontvangen, gelieve dan deze annonce
als zodanig te beschouwen.

t
Onbegrijpelijk en te vroeg naar menselijke begrip-
pen, delen wij u mede dat, na een hartstilstand, ge-
heel onverwacht, op 23-jarige leeftijd, van ons is
heengegaan, mijn lieve zoon, mijn broer, kleinzoon
en neef

Louis Depré
Zijn moeder: Maria Depré-Wings

Zijn broer: Marcel en Wendy
Familie Depré
Familie VV'ings
Familie Bosch

18 januari 1990
Unostraat 10, 6372 BH Landgraaf
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
18.00tot 19.30 uur in het streekmortuarium aan de
St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit is op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus
aan de Hoofdstraat te Schaesberg-Landgraaf, zal
de plechtige uitvaartdienst worden gehouden op
woensdag 24 januariom 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

r ?
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat zij voor ons betekende,
geven wij kennis dat vredig van ons is heengegaan, in de leeftijd van 82
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Jacoba te Poel
l weduwe van

Wilhelmus Petrus Antonius Josephus
Kempen

oud-hoofdingenieur staatsmijnen
Zevenaar: W.H. Kempen

J.M. Kempen-Kusters
Hanny, Maarten

Oosterbeek: H.W. Kempen
M.J.M. Kempen-van Hinsberg
Mariëlle, Gerolt
Wouter, Willem-Jan

Amsterdam: G.A. Kempen o.carm.
Venlo: J.A.Kempen

M.E.H. Kempen-Lambriex
Bart, Saskia

Geleen: J.W.H. Kempen
Hooglanderveen: M.A.E. KerkhofTs-Kempen, L.H.G.M. Kerkhoffs .

Meike, Sander
Familie Te Poel
Familie Kempen

Geleen, 19 januari 1990
Groenstraat 18a
Corr.adres: de Horst 39, 6902 BC Zevenaar
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben woensdag 24 januari as.
om 14.00 uur in deparochiekerk van het H. Hart van Jezus, paters karme-
lieten, Rijksweg-Noord te Geleen, waarna de begrafenis op de begraaf-
plaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluitend schriftelijk condoleren vanaf
13.30 uur.

I + ,jVu (aar Gij. Heer,
Uw dienaar in vrede gaan"

Luc. 2.29
Na een moeilijk ziekbed en verlangend naar de geborgenheid in God, is
van ons heengegaan

pater J.M. Charles
Dorren SS.CC.

sinds 1985 pastoor te Castenray
geboren te Berg en Terblijt op 5 oktober 1916

overleden op 20 januari 1990 te Heerlen

Bijna 40 jaarwerkte hij als missionaris in Indonesië en Hawaii, terwijl hij
ook nog eenjaarin Noorwegen en enige tijd in Den Bosch en Kerkrade als
pastoor werkzaam is geweest.
De uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 24 januari as. om 11.00
uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg
a/d Geul, waarop aansluitend debegrafenis op hetkloosterkerkhof aan de
Couberg.
In voornoemdekerk zal op 23 januariom 19.00 uur de avondwake worden
gehouden.
Pater C. Dorren ligt opgebaard in het mortuarium Smeets, Spoorlaan 29
te Valkenburg a/d Geul; bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

Familie Dorren
Paters der H.H. Harten

Valkenburg a/d Geul, 20 januari 1990
Corr.adres: Couberg 19, 6301 BT Valkenburg a/d Geul

I t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delenwij u vol droef-
heid mede dat, na een kortstondige ziekte, op 83-jarige leeftijd, kalm en
rustig van ons is heengegaan, onze lieveen zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jacques Lendfers
weduwnaar van

lm van Melick
In dankbare herinnering:

Maastricht: Elly Hejjboer-Lendfers
Jacques Heijboer
Elian en Jacques
Veronique en Armand

Hoensbroek: Hub Lendfers
El Lendfers-Heijboer
Charlotte
Ruud

Heerlen: Marijke Beaujean-Lendfers
Hub Beaujean
Nicole
Geraldine en Marcel
Desirée en Wilfried

Cadier en Keer: Jacqueline Wintraecken-Lendfers
Theo Wintraecken
Bart
Thom
Janine
Familie Lendfers
Familie Van Melick

20 januari 1990
Corr.adres: Panhuisstraat 34, 6432 EJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 24 januari
as. om 11.00 uur in de dekenale kerk van St.-Jan Evangelist te Hoens-
broek, gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Randweg te Hoensbroek.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur achter in
de kerk.
Dinsdagavond om 19.00 uur is er avondwake in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het De Weverziekenhuis te
Heerlen; bezoekuur dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving toe te sturen, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

am^^^mmmÊm^^^^^mÊmmmÊmÊ^^^m_________________________m^^^ )
Wegens sterfgeval is meubel- en timmerfabriek

Lendfers bv
6432 EG Hoensbroek, Sleinadastraat 32

woensdag 24 januari as. de gehele dag gesloten.

Steenhouwerij SÉ^rir
MOONEN-WANDERS B.V. f LV]
Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7nTw]
Telefoon 045-227700 > t lly W 1

I t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden, geheel on-
verwacht, op 76-jarige leeftijd, van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Leo Nijsten
echtgenoot van

Jeanne Poell
Heerlen: J.E.F. Nijsten-Poell
Heerlen: Hub en Marijke Nijsten-Hol

Mark, Leanne en Erik
Sittard: Marijke en Paul Jongen-Nijsten

Heerlen: Emile en Agnes Nijsten-Breuer
Kevin
Familie Nijsten
Familie Poell

6411 XC Heerlen, 20 januari 1990
Koningstraat 55
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen in het uitvaartcentrum, Grasbroekerweg 20
te Heerlen, van 18.00 tot 19.00 uur.
Avondwake dinsdag 23 januari om 19.00 uur in de
hierna te noemen kerk.
In de parochiekerk van St.-Franciscus van Assisië
aan de Laanderstraat te Heerlen, zal de plechtige
uitvaartdienst worden gehouden op woensdag 24
januariom 14.00 uur, waarna om 15.30 uur de cre-
matieplechtigheid in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Na een moedigen waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, grootvader, overgrootvader, zwager,
oom en neef

Guus Vromen
echtgenoot van

Lies Hamers
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Lies Vromen-Hamers

Schinveld: Sjaak en Mia
Vromen-Gel issen

Heerlen: Gunther en Hetty
van Zadelhoff-Vromen

Hoensbroek: Hub en Annie
Houben-Vromen

Kunrade: Math en Mia
Vromen-Pluijmen
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie Vromen
Familie Hamers

20 januari 1990
Prof. K. Onnesstraat 16
6431 TN Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 25 januari om 11.00 uur in de St.-Jo-
sephkerk te Passart-Hoensbroek, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Woensdag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

—^—mmmm—m—____,.______._______
Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden moch:
ten hebben, geven wij u met droefheid kennis dat
heden van ons is heengegaan, mijn dierbare man,
onze zorgzame vader en schoonvader, lieve opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Joep Onstein
* 18-11-1903 t 19-1-1990

echtgenoot van

Irmgard Schoen
Geleen: I. Onstein-Schoen
Geleen: Marga Smolders-Onstein

Schel Smolders
Ingrid en Allard
René en Yvonne

Geleen: Hein Onstein
Lily Onstein-Kösters
Nicole en Huub
Familie Onstein
Familie Schoen

Geleen, 19 januari 1990
Bloemenhof 1
Corr.adres: 6163 VA Geleen
Clematisstraat 4
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 23 januarias. om 10.30 uurin de parochie-
kerk van de H.H. Engelbewaarders te Lindenheu-
vel-Geleeh, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
Avondmis voor de dierbare overledene heden,
maandag 22 januari, om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis, Barbara-
straat 1, Geleen, van 17.30 tot 18.30 uur.

t"
Dankbaar datwij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven, in
Gods vrede is overleden, onze lieve vader, schoon-
vader, groot- en overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Pierre Schlechtriem
weduwnaar uit het eerste huwelijk van

Anna Maria Handels
weduwnaar uit het tweede huwelijk van

Maria Anna Zeevaart
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Familie Schlechtriem
Familie Handels >
Familie Zeevaart

6467 EA Kerkrade, 20 januari 1990
Bejaardentehuis Firenschat, Schaesbergerstraat 25
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 24 januarias. om 10.00uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Kerkrade-Spekhol-
zerheide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene, dinsdag 23 januari om 18.00 uur in de kapel
van het bejaardentehuis Firenschat.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont-Kerk-
rade, gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bent u gewoon overal te dik?
Hebt u alleen te dikke dijen,
billen of heupen?
Zitten er wat hinderlijke _m^
vetkussentjes hier en daar? rr^w
Dankzij onze unieke Ij ï§§|lf
ZWITSERSE TFM-METHODE |L/> fl M--.slankt uaf op volkomen ———V~^ X(W_\
natuurlijke en verantwoorde wijze _w^~ r_\op die plaatsen waar dat nodig B 4 1
is. Ook u kunt net als vele ÊmmW ~M_W ,
andere vrouwen een mooi slank ■en jeugdigfiguur krijgen. MM y
Onderzoek aan de Universiteit êW i
Limburg bevestigt dat onze kW
TFM-afslankmethode GOED en U
VEILIG werkt. Die zekerheid WM _W
heeft u alvast. Persbericht van illiillillliM /■Ml"
dr. M. Roede ligt in ons inst. ter ■ __
Begin uw slanke en gezonde J ï H
toekomst met een simpel —mwtelefoontje en maak met mevr.
Extra eèn afspfaak voor een
gratis en vrijblijvend
figuuronderzoek.

La Belle Hélène
TFM-figuurcorrectie-instituut

045-311490 J
LimburgsDagblad -

<^piccolo s
officiële mededeling

GEMEENTE
VALKENBURG AAN DE GEUL

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan deGeul brengt - ter
voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 22 lid 2 van de Wet op de ruimte-
lijke ordening- ter openbare kennis
dat vanaf 23 januari 1990 ter ge-
meentesecretarie, afdeling admini-
stratieve grondzaken, voor een
ieder ter inzage ligt het besluit van
de raad van 18 december 1989, waar-
bij is verklaard dat een bestem-
mingsplan in voorbereiding is voor
het perceel kadastraal bekend ge-
meente Valkenburg, sectie B-2 nr.
2082, plaatselijk bekend Cauberg
18, alhier, zoals op de bij het besluit
van de raad behorende situatieteke-
ning in rode omlijning is aangege-
ven.
Het besluit treedt in werking op 23
januari 1990.

Valkenburg aan de Geul,
22 januari 1990.
De burgemeester voornoemd, l.b.
w.g. M.J.A. Eurlings.
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Gemaskerdeman
pleegt overvalopfriturehouder
S?r'ge eF~ ~, Een ongeveer twintig-NavonTask

T
erde man heeft zater-

Leh°uder hn Hoensbroek een fritu-tN _ri>i_. oofd van circa zeshon-
r lf nesen n

H % man Stapte rondVteH« . future binnen enon<ler ril eigenaar meteen een mes
*ht VZ neus. Toen deze daar niet
fok de" °nder de indruk raakte,k'morr. ?rvaller een pistool. Op

achtte de friturehouder
'iaaraft Jk de inhoud van de kassa
*> tengl aan- De overvaller, klein
'°et. -ji!;r postuur, vluchtte te

tr ■ van de overval droeg
*g^schoeenen PiJkerbroek*" W""

Kassa geplunderd
f *KiA?E, - De Kerkraadse poli-
IF* die ,♦

naar een onbekendeCer in zaterdag rond kwart voor
C M_r„? kruidenierswinkel aanKpinH ,Straat een Plotselinge
lfc,Vandooer «f deed' De man ging
rl(Jeri_.J, ,met ongeveer duizend
f fonn h bankbüJetten. De dader
tDSdonW *Wmtig Jaar, heeft half
r&erh.v! . d haaren droeg eenür°ek en een 'Arafat-sjaal.

Centrumplan
in ’NOS Laat’!*O, di„E^ -De NOS schenkt mor-

'Nos t
gavond in het program-an de o
at' uitgebreid aandacht

_
n- VanintrumPlannen van Heer-

onn aag worden daartoe in detarnen gemaakt.

Coniferen
in brand

«nin 9RAAF - Onbekenden heb--4g aa e nachtvan zaterdag op zon-
f^f e ' de Stikkerstraat in Land-
%ken nntal coniferen in brand
Ü? Politi k zi J ti-idig ingrijpen

. e en brandweer kon dee borden beperkt.

Scholenactie Ethiopië
brengt 21.000 gulden op

LANDGRAAF - De Landgraafse
basisscholen hebben zaterdag
21.000 gulden ingezameld voor
Ethiopië. Om klokslag half elf trok-
ken 250 scholieren en ouders met
collectebussen de wijken in. De be-
volking gafmet gulle hand. Volgens
coördinator Stef Pelzer overtrof de
opbrengst de stoutste verwachtin-
gen.

De actie zou eigenlijk enkele weken
geleden al gehouden zijn, toen voor
Roemenië. Maar omdat de berich-
ten steeds sterker werden dat daar
de ergste nood was gelenigd, be-
sloot men naar een andere bestem-
ming uit te te kijken. Dat werd dus
het hongerende Ethiopië. De 21 mil-le zullen vandaag nog worden over-
gemaakt op gironummer 555.

0 De collectantenstuittenvrijwel nergens op een gesloten deur.
Foto: FRANS RADE

Tegenstander overtuigen van zinloosheid en onvermogen agressie
Aikido: een sport zonder verliezer

VanEHNSBROEK " Het Portret
a'kiri 6ln 1969 overleden Japanse
I.orih r̂ondlegger O-Sensei
Sloel Uyeshiba staat op een
kati e ai!n derand van de mat. Lo-
I_uCa' de kleine sportzaal van de
it. j,bstlchting voor Revalidatie
tnon\t nsbroek- °P de mat de-
Vrank 6ert aikido-leraar Jean
gen *en meteen van zijn leerlin-
de2pYfn aantal technieken vanc Dudosport.
Ti

ke^kri .gskunst die zich ontwik-
de^j Ult een van de oudste ver-
rai s'^gskunsten van de samoe-
de't et aiki-jutsu. De fladderen-
lijl{e Wegingen van het tweetal
vari " een beetje op het baltsspel

Openles
Jindo leden tellende aikidoclub
o^a Ult Hoensbroek verzorgde

otid^K een open lesavond.
le<jen half negen zitten twintig
rj.

en belangstellenden in een
V°rderH Un knieën- De meer ge-
-overver aen in de sport dragen
«en- Judopak de broekpak-

ma s °.P zn Japans.DenB r 0 h ?en kiJken wat onwen-,ln hun gekleurde jog-
I_T ken- De les begint met

°Ne t
rige sülte- Uyeshiba

,ccdeisd l houdt zich eveneens
"Deze open les is be-

a'kido°m eens te Proeven hoe
!ste d

_ 2°u kunnen zijn", opent
ager Vranken zijn an-

lie. m' Uur durende demonstra-_aPpPiL aflooP ioopt het zweethOudt over zi Jn UJf- HiJ
%er . een korte verhandeling

at cpn aikid°-geschiedenis en
feu 2i^n aantal gevechtsattribu-
la_igp ?n- Messen, zwaarden enR'eeL ten bokken. „Hiermee
0e Dun,n de mannen harakiri".w»jst n

Wljst van het lange mes
lit tn !!aaT zlJn buikstreek. "En
°t»_ h,fn Je gebruikten de damesvn strot te doorboren!" Een

mevrouw grijpt onwillekeurig
naar haar keel.

Levensweg
Maar zo bloedig is of eindigt de
aikido-sport niet. Integendeel.
De oorspronkelijke krijgstech-
niek werd een krijgskunst, een
levensweg. De bewegingen die
gemaakt worden zijn vloeiend,
lijken eenvoudig en herbergen

vooral rust. „In een krijgssituatie
op leven en dood proberen een
houding te hebben van een open
geest. Je niet laten blokkeren
door angst", doceert Vranken.
„Natuurlijk jaag je niet na acht
weken les iedere potentiële ver-
krachter op de vlucht", brengt
hij daarna zijn gretige leerlingen
terug in de werkelijkheid. „Of
eh... aanvaller", vult hij zichzelf
aan met een blik op de mannelij-

ke deelnemers die qua aantal in
de minderheid zijn. Gelach.
Daarna is het werken geblazen.
De handen gaan in driehoeks-
vorm voor het lichaam. „Zodat er
energie door kan stromen". De
ademhalingsoefeningen lijken
een beetje op die welke aan-
staande moeders ook doen. De
aikido'ers blijven er bij staan. De
lucht stroomt hoorbaar uit twin-
tig paar longen. Vranken duwt
links en rechts tegen schouders
om het evenwichtsgevoel te tes-
ten. Dat is een essentieel onder-
deel in de aikidotechniek. Ook
de strijdkreetwordt collectiefge-
oefend.

" Jean Vranken(links) weert een aanvalaf van leerling
FloydRudolph. Foto: CHRISTA HALBESMA

Wegdraaien
Later op de avond laat de Hoens-
broekse leraar zien dat hij met
soepele draaiende en de aanval
volgende bewegingen zien, dat
hij twee agressoren de baas kan.
Eigenlijk draait hij voortdurend
weg van de tegenstanders, zon-
der geschop, slaan of gebonk.
Wel liggen de twee, na elke atta-
que binnen enkele tellen ver-
baasd spartelend op de mat.
Aikido is niet: jetegenstander af-
maken. Hoofddoel is te overtui-
gen van de zinloosheid en het on-
vermogen Van agressie. Er zijn
geen verliezers. „Wie aan vijan-
den denkt «al vijanden krijgen.'
In aikido is er geen vijand", wasde de levensspreuk van Uyeshi-
ba.
Op het einde van de les weer stil-
te. Vranken bergt de vervaarlijk
uitziende zwaarden en messen
op in de scheden. Voorzitter Ro-
ger Coenen van Jindo kan de
nieuwe aanmeldingen gaan tel-
len.
Overigens traint de Hoensbroek-
se club elke woensdagavond van
20.30-22.00 uur in de Lucaskli-
niek aan de Zandbergsweg.

peter heusschen

oostelijke mijnstreek

Kerkraadse partijen in verkiezingsprogramma:

Politie moet
de wijken in

üeEXA°E- De gemeentepoli-
de „.fu rkrade moet weer naar
PvdA __,terug- Dat schrijven
KeriW Bela,?gen Behartiging
voor h

m hun Programma
zin__L r. gemeenteraadsverkie-
onn,! ; De grootste coalitie- enPPosiüepartij streven ook naai

meente,^enwerking met randge'

"tStertl^-761"06"11^ van de P°-
lew » knjgt Kerkrade enke-
en RR^ llen extra agenten. PvdA
bii uw-t . mden dat het momenl
sen „S ,ek om de contacten tus-"Poiitieen burgers te verstevi-

gen. Dat zou onder meer kunnen
gebeuren door agenten weer te
voet te laten patrouilleren. Beide
partijen begroeten het samens-
melten van politiekorpsen in de
regio positief.
Volgens BBK moeten nieuwe,
dure voorzieningen niet langer
worden gerealiseerd in Kerkrade
zelf, maar over de stadsgrens.
Een woordvoerder van BBK ont-
kende met klem dat daarmee
wordt gezinspeeld op een moge-
lijke verhuizing van Roda JC.

De PvdA wil culturele samen-
werking met de randgemeenten,

Via een nieuw regionaal cultu-
reel plan zouden de inwoners
van randgemeenten meer ge-
bruik kunnen maken van het
Wijngracht-theater en de Roda-
hal.

De PvdA wil verder eeen par-
keerplan voor het centrum, een
gedeeltelijk autovrije Markt,
aansluiting van de Structuurweg
Gracht op de Keulsebaan, meer
samenwerking tussen sportvere-
nigingen met accommodatiepro-
blemen en bebouwingvan diver-
se plaatsen in het centrum.

BBK wil een nieuwe rol voor
buurtraden, meer zelfbeheer en
minder toezicht voor ambtena-
ren, de inzet van parttimers bij
de brandweer, een snelle verbin-
ding van Dentgenbachweg en
Hamstraat, sanering van hinder-
lijke bedrijven in woonwijken,
meer winkels en een studie naar
de mogelijkheden van een cam-
ping of bungalowpark.

Stichting Nazorggroep Kerkrade: Het is vijfvoor twaalf

Zorg over wachtlijst
voor hartpatiënten

Van onze correspondent

KERKRADE - De wachtlijst van hartpatiënten uit de
Oostelijke Mijnstreek, die in het Academisch Ziekenhuis
in Maastricht geholpen moeten worden, groeit onrustba-
rend. Tientallen mensen zitten thuis te wachten op een
bevrijdend telefoontje uit de provinciehoofdstad. De
spanning bij die mensen en de naaste familie neemt fors
toe.
Secretaris Hein Ritt van de Stich-
ting Nazorggroep Hartpatiënten
Kerkrade noemt het 'vijf voor
twaalf en beweert dat door de
wachtlijst enkele mensen al onno-
dig een hartinfarct hebben opgelo-
pen. De Kerkraadse organisatie, die
is ontstaan vanuit het St. Jozefzie-
kenhuis in die plaats, gaat deze
groep mensen nu opvangen.

Door een betere voorlichting con-
stateren meer mensen tegenwoor-
dig in een vroeg stadium hartklach-
ten en gaan sneller naar een dokter.
Als gevolg hiervan groeit het aantal
patiënten. Door een gering budget
staan de ziekenhuizen volgens Hein
Ritt met de rug tegen de muur en
door de wachtlijsten worden 'gigan-
tische risico's' genomen.

Verpleegkundige Hein Ritt legt uit:
„Een ex-patiënt en een professione-
le kracht geven persoonlijke bege-
leiding. In eerste instantie worden
met hartpatiënten onderwerpen
doorgenomen zoals medicijnen en
behandelmethodes. Na een gewen-
ningsproces komen de deelnemers
terecht in een groter groepsver-
band. Daar leert men omgaan met
bijvoorbeeld het bespreekbaar ma-
ken van angstgevoelens. De rol yan
de ex-patiënt is hier heel belangrijk,
omdat het onderling helpen van el-
kaar meer vruchten afwerpt. In deze
fase worden ook de communicatie-
lijnen thuis hersteld. Het is dan niet
meer een kat en muis-spel tussen
patiënt en naaste omgeving".

Sneller
„De overheid moet zich snel bezin-
nen. Het aantal hartoperaties moe-
ten worden uitgebreid, want men-
sen op de wachtlijst lopen met een
tijdbom rond. De kans op een ope-
ratie wordt minder, als de mensen
op de wachtlijst een hart-infarct op-
lopen."

Met het specifieke programma voor
de inwoners van de Oostelijke Mijn-
streek wil de nazorggroep voor een
goede begeleiding zorgen. Secreta-
ris Hein Ritt is te bereiken via 5045-
-151719.

Schilderen in
de B-kliniek

HEERLEN - De B-afdeling van de
Verpleegklinieken Heerlen had gis-
teren alles weg van een schildersa-
telier. De nog jonge Stichting Ama-
teurschilders voor Patiënten hield
er open huis. De bij de stichtingaan-
gesloten amateurschilders lenen
hun werk belangeloos uit aan pa-
tiënten. Een schot in de roos. zo is
gebleken. De collectie bestaat in-
middels uit 75 schilderijen en een
aantal tekeningen, die gistermiddag
in de recréatiezaal van de B-kliniek
werden geëxposeerd. Om een echt
kunstzinnig sfeertje te scheppen na-
men enkele amateurschilders bo-
vendien penseel en palet ter hand.

" Een kunstenaar achter een
schildersezel is altijd zeker van
belangstelling.

Foto: FRANS RADE

College Kerkrade presenteert herinrichtingsplan

Face-lift voor
Dr. Ackensplein

Van onze verslaggever
KERKRADE -' Het Dr. Ackens-
plein in Kerkrade krijgt een face
lift. Het Kerkraadse college heeft
daarvoor een herinrichtingsplan
laten opstellen waarvan de kos-
ten zijn becijferd op ruim een
miljoen gulden.

Het plan voorziet onder meer in
samensmelting van het verharde
gedeelte van het plein, de plant-
soenen en aangrenzende flats.
Om het hoogteverschil tussen
het nieuwe plein en de flats te
overbruggen zullen trappen, hel-
lingbanen en taluds worden aan-
gelegd. Bovendien komt er een
extra pleintje waar mogelijk het
kruisbeeld wordt geplaatst dat
nu op de splitsing van beide rij-
banen van de Dr. Ackensstraat
staat.

Door de bouw van een aantal
winkels en 24 woningen aan de
zuidkant van het plein moet een

gedeelte van de Klifstraat wor-
den omgelegd. Door deze omleg- iging ontstaat volgens het college
een betere aansluiting van de _
Klifstraat op de Bleijerheides-
traat en Pannesheiderstraat en
kan er voor de nieuwbouw een
apart pleintje worden aangelegd.
Ook wordt er op die manier
ruimte geschapen voor een aan-
tal parkeerhavens aan de Klif-
straat.

’Knikken’
Gelijktijdig met de herinrichting
van het plein wordt de oostelijke .
rijbaan (Bleijerheidestraat en ■
Pannesheiderstraati van het Dr.
Ackensplein gereconstrueerd.
De 'knikken' worden gladgestre-
ken en de riolering wordt ver-
vangen. Ook worden aan de
noord- en zuidzijde van het plein 'bomen geplant. Tot slot wordt de
verlichting op het plein veran-
derd. De Plem is gevraagd daar-
voor een plan op te stellen.

Euforie in
Bingelrade

en Landgraaf
BINGELRADE/LAND-
GRAAF - Groot feest gister-
avond in Bingelrade en Land-
graaf-Eikske. Stralend middel-
punt waren de harmonieën St.
Caecilia en St. Michael die eer-
der die dag in Poeldijk het
landskampioenschap in de

wacht sleepten. St. Caecilia uit
Bingelrade deed dat in de
tweede afdeling. De jury be-
loonde het optreden van de
Caecilianen met 314 punten,
goed voor een gele wimpel. St.
Michael behaalde de titel in de
derde afdeling met 305 punten.
Het leverde de harmonie uit
Landgraaf-Eikske een groene
wimpel op. Tot diep in de
nacht werd in beide plaatsen
op het succes gedronken.

" Vreugde in Bingelrade...

" ... en in Landgraaf-Eikske. Foto's: FRANS RADE
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In zijnbrief wijst mrHuurman er
op dat de besmette bovengrond
bij direct contact een reëel risico
kan opleveren voor zowel vol-
wassenen als kinderen. Niet zon-
der gevaar is het inademen van
gronddeeltjes die bij droog weer
verstuiven en van stof- en as-
deeltjes die vrijkomen bij ver-
branding van kabels en dergelij-
ke. Het is voorts niet ondenkbaar
dat de kwaliteit van het drinkwa-
ter te lijden krijgt van aantasting
van kunststofleidingen, oorde-
len deskundigen van de provin-
cie.

In de briefaan de bewoners wor-
den ook enkele risico's voor het
milieu opgesomd. Zij ontstaan
onder meer wanneer vervuilde
grond ongecontroleerd wordt
verspreid. Daarbij wordt gewe-
zen op verplaatsing van sloopau-
to's van een verontreinigd ter-
rein naar elders. Het grondwater
kan evenzeer zorgen voor onge-
controleerde verspreiding in het
milieu. Verontreinigingen in het
rioolslib leveren een mogelijke
bedreiging op voor de nabijgele-
gen rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie, zo luidt het in de brief.

In het Maastrichtse woonwagen-
centrum is inmiddels een sane-
ringsonderzoek gestart. Daarbij
zullen diverse varianten worden
uitgewerkt. Bekeken wordt of zij
technisch uitvoerbaar en milieu-
hygiënisch verantwoord zijn.
Het onderzoek zal naar verwach-
ting drie maanden duren." Een waarschuwing bij het betreden van het woonwagencen-

trum Vinkenslag in Maastricht. Foto: widdershoven

Ook plannen voor een nieuwe operaproduktiekern

Ruim een miljoen
voor muziekdrama

Van onze kunstredactie

MAASTRICHT - Gedeputeerde Staten van Limburg zijn van
plan een budget van ruim een miljoen gulden beschikbaar te
stellen voor de muziekdramatische produkties, die het LSO in
1990gaat uitbrengen. Zij willen op deze manier dekwaliteit be-
vorderen van het aanbod van opera en operette in onze provin-
cie. Daarnaast ontwikkelt de provincie plannen om te komen
tot een nieuwe operaproduktiekern, die vanaf 1991 muziekdra-
matische produkties zal gaan realiseren.

De afgelopen maanden heeft de pro-
vincie overleg gevoerd met het
LSO, de Nederlandse Opera Stich-
ting, de Opéra Royal uit Luik en de
Engelse Operahuizen Welsh Natio-
nal Opera en de Royal Opera House
Covent Garden om definitieve plan-
nen te ontwikkelen. Daarnaast heeft

men gezocht naar representatieve
bestuurders uit het bedrijfsleven,
schouwburgen en de provinciale
overheid voor de vorming van het
bestuur van de nieuwe operastich-
ting. Ook een vertegenwoordiger
van het LSO en van de provincie
Noord-Brabant - gezien het provin-

cie-overschrijdende karakter van de
nieuwe produktiekern - zullen in
het bestuur zitting hebben.

Het extra geld voor de beide opera-
produkties van dit jaar vinden GS
noodzakelijk om de continuïteit en
de kwaljteit van het aanbod te hand-
haven. Zo zal het LSO voor beide
produkties - Madama Butterfly en
Die Czardasfürstin - extra zorg be-
steden aan decors en publiciteit en
bovendien hogere eisen stellen aan
het artistiek niveau van regisseur,
dirigent en solisten.

Volksoper
Bij de produktie van Die Czardas-
fürstin wordt er bijvoorbeeld nauw
samengewerkt met de Wiener

Volksoper. GS stellen voor de plan-
nen op de volgende manier te subsi-
diëren: 320.000 gulden als normaal,
reeds in de provinciale begroting
opgenomen bedrag voor muziek-
dramatische produkties, 395.500
gulder. aan PNL-gelden en 298.500
gulden van het door de ministervan
WVC aan de provincie Limburg be-
schikbaar gestelde bedrag van

’ 2.250.000, bedoeld voor de uitbrei-
ding en versterking van muziekdra-
matische produkties in de jaren
1990, 1991 en 1992.

Na 1992 zal de minister in het vol-
gende kunstenplan een definitief
plaatje met betrekking tot de (even-
tuele) operavoorziening in Zuid-Ne-
derland - en de taak van het LSO
daarbü - op tafel leggen.

Nieuwe leden van
Sebastianusorde

geïnvestiteerd
Van onze verslaggever Ch. Brassée van schutterij St.-Jo-

sephuit Waubach, Th. de Bic van
schutterij St.-Brigida uit Noor-
beek, G. Derix van schutterij St.-
Matthias uit Posterholt, C. Ho-
ninx van het karabijngilde uit
Herderen (B.), G. Jorissen van
schutterij St.-Marcellinus en Pe-
trus uit Geleen en L. Stock-
broekx van schutterij De Brey-
delzonen uitKessenich (B.).

BREE - Met een visnetje ving
mgr. Fons Castermans, de hulp-
bisschop van Roermond, giste-
ren in de St.-Augustinuskapel in
het BelgischeBree een even aan-
dachtig als piëteitvol gehoor.
Zijn evangelie was dat het netje
in orde dient te zijn om mensen
te kunnen vangen voor de he-
melse vissers; zijn gehoor: de
Edele Eed-Broederschap van de
Souvereine Orde van de Rode
Leeuw van Limburg en de H. Se-
bastianus - een geestelijke weer-
baarheidskern op basis van de
schuttersdeugden broederschap,
dienstbaarheid en trouw aan
outer, heerd en troon. In de orde
werden gisteren zes nieuwe
schutbroeders geïnvestiteerd,
drie schutbroeders tot officier en
twee officieren tot commandeur
bevorderd.

Tot officier werden bevorderd:
W. Leweke uit Opladen (W.-Dld),
G. Riemann uit Aken (W.-Dld) en
J. Schmidt uit Dornholthaufen
(W.-Dld); tot commandeur B. De-
gol uit Wilrijk (B.) en W. Haake
uit Stockum (W.-Dld).

Na de pontificale mis riep conce-
lebrant pastoor Walter Bucher
van Sankt Sebastian de ordele-
den op tot een pelgrimstocht
naar zijn kerkje aan deRijn, waar
de H. Sebastianus al meer dan
vijf eeuwen wordt vereerd.Die nieuwe schutbroeders zijn

" Mgr. Castermans toonde gisteren tijdens een investituur
van zes nieuwe schutbroeders in Bree een visnetje. Het netje
moet in orde zijn om de mensen te kunnen vangen voor de
hemelse vissers. Foto: jan paulkuit

Zeven gewonden
bij vechtpartij

in asielcentrum
ECHT - In het asielzoekersce^te Echt is het zondagavond op": j
tot botsingen gekomen tusse^verse bevolkingsgroepen. Efi°j
vechtpartij in derecreatiezaal i
bij met stoelen werd geslag^ji
met messen werd gestoken, le
zeven gewonden op.

De ongeregeldheden begonnen ~1
streeks zeven uur gister»^
Ethiopiërs en Somaliërs aan »eJ
kant en Indiërs en Pakistani a\j
andere kant raakten met eJ,
slaags. Met vuisten en stoelen
op elkaar ingeslagen. Evef p
werden messen getrokken. & t
tumult raakten zeven person^
wond, diemet drie ambulances.)
het ziekenhuis werden ge*""^
Daar bleken de verwondingen m
teraf mee te vallen. Na behang
door een arts konden ze weer -*'t
gebracht worden naar het asie |
kerscentrum.

Man verongeluk
tegen boom

HELDEN - Een 44-jarige «^Budel is gistermiddag in de *j|
kern Beringe (gemeente &e $
door een verkeersongeval ?P
gedood. De man reed met zün^over de Noordervaart, raakte J
nog onverklaarbare oorzaak vJ.i
weg af en kwam tegen een bo"
recht. M
De identiteitvan het slachtoffe w
de politie nog niet bekend &.£
omdat de familieleden nog me
ingelicht.

Tennisluchthal
stuk gesneden

BERGEN - Een tennistoern"^van een vereniging uit Veil m
dat in het weekeind op $
Smakterveldweg te Venray z ,
plaatsvinden in een opblaaSJ>
re hal, heeft door vandalen f
van nog onbekende dad
geen doorgang kunnen vind
In de nacht van vrijdag °P^e.terdag werd de tennishal &
een scherp voorwerp op Vpe
plaatsen stuk gesneden- qq
schade bedraagt ruim 60"
gulden.
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VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN

Door m%_^ÊmmtmmmmmM

blijven ónze prijzen betaalbaar
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-(TEKENTAFELS I TEKENKASTEN KASTEN
_A______am_---^B^G _
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_______________________________________________________________________________
I 6 laden A 1-formaat 675.- *\

p^ A- formaat 635b11 H^^^^o___l
170X100 cm 180x80
Ao-formaat Pilzen cxc/, OTW; franco 27S, " I leming doorheef Nederland. i *'' l
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m m Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
%’■ I 6135 XX Slttafd. Handolsstraa! 23 (handelscentrum Bergerweg), tel. 04400-14067 Let op hotH%_riF Donderdag koopavond tot 20.00 uür, zaterdag open van 10.00♦ 16.00 uur julateadrw
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VOOR UW TOEKOMST EK OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffee-shop, cafetaria, bistro, petit-restau-
rant of een gemeenschapshuis beheren of zelfstandig uitoefenen of in de horeca gaan werken?
In de week van 12tot 18februari starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in I
GELEEN (restaurant Van de Wall), HEERLEN (HKB-gebouw), MAASTRICHT (Maaspa-
viljoen), SITTARD (hotel De Limbourg) en ROERMOND (cafetaria Het Plein).

■pal VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
m)\ HANDELSKENNJS HORECABEDRIJF

KJbijV. Erkende opleidingen, examens 6 juni 1990, rijkserkende diploma's.
BtlT I Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het:
INSTITUUT VAKONDERWIJS, SAGITTALAAN 24, 5632 AL EINDHOVEN,
telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. 23694
De cursussen kunnen ook thuis schriftelijk worden gevolgd.
Erkend door deministtr tan onderwijs en wetenschappen op grond tan de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen
(waardoor gehele ol gedeeltelijke vergoeding van cursuskosten en examengeld mogelijk is)

ii^uiiiiiiiiiiiiuiiiitiJiiiiifuitJiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiititiiiiiiiuiiiiiiiiiiitiuiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiii

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

I deproef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42i 54» 60»

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

-10.000- 287,- 234,- 216,-
-15.000- 430,- 352,- 325,-
-20.000- 574,- 469,- 433,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en

looptijden zijn ook
mogelijk.

1e hypotheken vanaf 7,8%
2e hypotheken

240 x 180 x 120x
10.000,- 112,- 122,- 145,-
-20.000- 225,- 244,- 291,-
-30.000- 337,- 366,- 436,-
-40.000- 450,- 489- 582,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

f GROTE SPOEDVERKOOP 1
op dinsdag 23 januari van 11.00 tot 18.00 uur

in Motel Stem (v.d. Valk) te Urmond.
Wegens annulering exportorder U.S.A. 600 stuks 1e keus

handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet)

I MET KORTINGEN TOT 70% I
Schrifteijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran

(Weert, Roermond, Maastricht)

I LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG I
Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa ■Nr. Kvk 14690

giItGEMEENTE
iÜfe. SITTARD

OPENBAREKENNISGEVING

Bestemmingsplanonteigening

De Burgemeester van de gemeente Sittard maakt bekend datten gemeente-
huize, sector Volkshuisvesting enRuimtelijke Ordening, bureau Grondzaken,
kamer 404, van (8.00 tot 12.30uur metingang van 25 januari 1990 gedurende
één maanddeop grondvan artikel 80 Onteigeningswetvereistebescheiden voor
eenieder ter inzage liggen, in verband methet voornemen om tot onteigening
over te gaan van een aantal percelen gelegen aan de Geerweg te Sittard ter
realisering van het bestemmingsplan "Station-Bergerweg 1988", waarin de te
onteigenen percelen bestemd zijn voor "gemengde bestemming 2" (kantoren,
bedrijfaiitoefening in hoogwaardige technologie en de dienstverlenende sector
bijzondere doeleinden, openbaar groen en leidingenstrook met dedaarbij beho-
rende voorzieningen) en "beschermingszone" (bescherming en onderhoud van
hogedrukgasvoedings- en hogedrukgastransportleidingen).

Gedurendebovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden(in dezin van
de Onteigeningswet) schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaren indienen
tegen het onteigeningsplan.

Sittard, 22 januari 1990.
De Burgemeester voornoemd,
J.J.G. Tonnaer

L imburgsDagblad

«jpiccolo s

Starten: binnenkort
Cursusplaafsen: Heerlen, Eindhoven

jStudietempo: 1 lesavond per week, 19.00 tot 22.00 uur
Speciale regeling voor continudienstcursisten

BASIS ELEKTRONIKA
Aparte opleiding en/of studietempo voor beginners en gevorderden^
Hierna de volgende studiemogelijkheden:

I INimJSTRIEEL| BESTURINGSTECHNIKLtë
Diepgaand inzicht in de vermogenselektronica, regelbare

'aandrijvingen, programmeerbare besturingen, hydrauliek en
pneumatiek, regeltechniek en computertechnieken

l PROGRAMMEERBARE BESTURINGgjI
Bediening, toepassing én programmeren van PLCs

i

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

n ._ —mi—. *f■

Handelsonderneming
Mirandolle

Staringstr. 123-125 (bij Frepa)
Tel. 045-422797

V )

>

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

5.100 - - 115,- 123,- 151-
-10.100 - - 221- 238,- 276,-
-15.000 246- 286- 333,- 357- 436,-
-20.000 315- 381,- 442- 471- 578,-
-25.000 395,- 475,- 546,- 589- 720-
-35.000 549- 659- 778- 820- 1010-
Effectieve jaarrente vanaf 11,39%

96 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bij ziekte, ongeval enz. vnistel 111*
aflossing mogelijk (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 jaaf-
Nu ook zakenkredieten en leasing-

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

l_^^^.^_JH_H Wm^m*mm\

; A
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Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ««AVRO Service salon.
17.00 Post! Correspondentierubriek

voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert, met Thundercats, teken-
filmserie. Afl. 17: Alles dat blinkt.

17.30 Toppop gold. Popprogramma
met muziek van vroeger tot nu.

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

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

magazine gepresenteerd door Jack
van der Voorn.

20.00 (TT)Journaal.
20.27 Wintertriathlon Inzell. Sport-

programma met muziek vanuit Inzell.
Presentatie en commentaar: Jack
van der Voorn.

21.25 Muziekspecial. Programma
met de Spaanse zanger Julio Igle-
sias.

21.55 AVRO Televizier.Actualiteiten-rubriek.
22.45 Snoops. Serie. Afl. 7: The Sa-gittarian candidate. Congresman Pe-ter McKenzie is hoofdverdachte ineen moordzaak. Luitenant Akers

neemt hem te grazen, maar raaktdaardoor een zaak kwijt.
23.30 «.Ontdek je plekje.
23.45-23.50 Journaal.

Duitsland 1
.03 [! eute.
Nine " Mona üsa- Vrouwenma-
MS e-t ünd frisch. Gymnastiek, afl

hl JJeute.
1.45 gfc'tapiegel.
D _rSunCkblende- Vor 90 Jahren

_in, penwür,e|. reportage over helI.QO' van Fast food.
1.03 te-
jh6,hyDie Rudi Carrell Show.

Jss pmschau.
300
6 Na^u F"Mittagsmagazin. Met heu-!-«s&ch,en-

'■oo t rtschatts-Telegramm.
H-Oj /i^esschau.■j^us. ' Die Sendung mit dei

r|n a6? eerc
er kle'ne Vampir. 13-delige

Me^ ser|e- Afl. 12: Ein Transportpro-
Vb 't=S.03 pa9esschau.r_n "P-Flop. Spelshow voor kinde-

''30 ___«_'"Bg e "*' «utrechte Mensch. Repor-

'%m^ er aandoeningen van het be-l,OolnJsstelsel.
6.03 ia9esschau.
«e ser,!,8 recht 2U "eben. Braziliaan-
iP'air a«, naar een roman van JanetW'D?'12-Ss Trickfilmschau. Teken-
Ms
sSrse Jrunoschs Traumstunde. Kin-■lsel'e-Afl.: Der Rabe Josef.

s ;a9esschau.!>_3s J'ckparade.
_?er Lilt bln ich «ieder. Serie. Afl.:B-°o ""e Kind-
<\\ R u*dHlr2b|att. Showprogramma

18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 Auf Achse. Serie. Afl.: Wettfahrt

mit dem Tod.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Kir Royal. Duitse serie. Afl.

3: Das Volk sieht nichts. Consul Dürk-
heimer wil aan een meer een club
voor de Jetset bouwen, maar het lukt
hem niet om het hele terrein te kopen.

21.15 Hurra Deutschland.
21.30 Auslandsreportage. Kampf

den wiessen Tod.
22.00 Leo's. Magazine uit München

met Andreas 'Leo' Lukoschik.
22.30 Tagsthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD-Sport extra. Tennis: Inter-

naionale Tennis-Meisterschaften von
Australien.

23.30 (oo)Das Nacht-Studio. Spur
des Schreckens. Chinese speelfilm
uit 1986 van Edward Yang. De politie
van de Taiwanese hoofdstad valt een
illegaal gokhuis binnen. Een jonge
gangster wordt opgepakt. Zijn vrien-
din veroorzaakt met een anoniem tel-
foontje een kettingreactie.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Das waren die 80er Jahre. Al-

bum 83 - Bilder eines Jahres.
14.45 Sonntagsgesprach. Ingeborg

Wurster in gesprek met Prof. Dr.
Jeanne Hersch, filosofe, (herh.).

15.15 (TT)Unsere schönsten Jahre.
Eine heiter-melancholische Liebes-
geschichte aus unsere Zeit, serie.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Michel aus Lönneberga. 13-

delige jeugdsene. Afl.: Als Michel
Klein-lda an der, Fahnenstange hoch-
zog.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Operation Mozart. Mathe-Ge-

nie von Geheimdiensten gejagt, 12-
-delige serie. Afl. 1.

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

17.15 Tele-lllustrierte. Magazine met
gesprekken, service en amusement.

17.45 Blaues Blut.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der Bettier vom Kurfürsten-

dam. Komedie van Claus Peter Witt.
August Paumbauer, inwoner van

Oost-Berlijn, komt op het idee om als
bedelaar in West-Berlijn geld aldaar
op de bank vast te zetten voor later.
Aansl.: Ratschlag für Kinoganger,
filmtips.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal. Aansl. Politba-
rometer.

22.15 Die neue deutsch-deutsch
Kultur. Wie kan sic aussehen? Docu-
mentaire over de nieuwe cultuur in
Leipzig na de recente veranderingen
in Oost-Duitsland.

22.45 Russisches Abenteuer. Docu-
mentaire over de opnames van de
Duits/Frans Russische speelfilm Es
ist nicht leicht ein Gott zu sein, van
Peter Fleischmann.

23.40 Zeugen des Jahrhunderts. Se-
rie portretten. Vandaag: Ingo Her-
mann.

00.40-00.45 Heute.

9Anareas L,eo Lukoschik in het programma Leo's (Duits
land 1 - 22.00 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
I Vka

6n CA|-abonnees:
II analen zie schema exploitant

'i, programma
80 __. s,ereo geluidsweergave

inf _, weetalig bij stereo-app.- 'eletekst
TELEVISIE
:RevisieNe«er..__._. 1: 5' 26 29' «. 51. 53 en 57iand 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
?'3o Si

-00 Schooltelevisie.
I-N Li.,? 1? Mosa- Braziliaanse serie>.5S Lucel,a Santos. Afl. 101.Ö.Qq Ï?.'6UWS.

°S JanTÜk' Animatieserie. Afl. 147.
Iss Afi 5?b"s en Corneel. Jeugdse-
I» 2° Ü-w, :,?e Poppenkast.

'3S Aw9 beest- Kinderserie.
li8ü0<l8erirt,iüenbl,ai- Canadese%nft'e-Afl* 41: Beren in gevaar.

9ramrr|a endln9 door derden. Pro-
jfo6p_ u van de Protestantse Om-

l3%verïcdhetdelingen en Pr°9ram-

"^ 1-TomeU" Austraüsche serie. Afl.
V6an te et 2iin best om indruk °Pi^nneer"1^6"- Mad9e is in de wa'

fo ovar2f. een en ander ,e we,en
O20 D^6r Mfs- York.
m ee kar.H-r-I e wiï2en- Quiz waarin
Vn deT, aten m°eten raden wie;Nord n

le Panelleden een juist ant-'!anderT= , * Panelleden: Luckas
■JiqüesVpr®en' Koen Crucke, Jac-' OO j), rmeire.
:rChes^"ïü?liw- 4-del'9e Australi-wa,herinL '3' met Robert Coleby,en Word! Wllklne *a-Neils nieuwe le-
>ln zoon n°9al in de war9egooid als,6t ex,"0

ri a,nny bi' hem intfekt. DathV* SüL„ruk 0p zijn relatie met Ka":Souri! verwerkt de breuk van
i, aen on

S
h
Slecht en heeft moeilijk-

21.50 In-grid, In-grid. sportquiz ge-
presenteerd door Ingrid Berghmans.

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

Road graffiti (3).
22.50 Dc ontvoering. 6-delige Britse

serie. Afl. 3, met Patrick Malahide,
Joanna McCallum, Rosalie Crutchley
e.a.

23.15-23.20 Coda. Dc laatste brief,
van Bertus Aatjes.

—————*—————————————— i

" De cast uit de Japanse se-
rie 'Rin'. (België/TV 2-18.45
uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
11.00 The big bang. Afl. 2
11.30-12.00 Boeken-kastje-kijken.
Afl. 3.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden. (NOS)

15.00-15.30 Genealogie. Van stam-
boom tot familiegeschiedenis Les
4.(TELEAC)

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Winti. 3-delige serie over de Su-
rinaamse windgeesten en de Winti-
godsdienst.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Metrokunst.

TELEAC
19.10 Desktop Publishing. Les 4.
19.40 De filosofen. Voorlichtingspro-

gramma.
19.50 Duits voor beginners. Deutsch

Direkt, voorlichtingsprogramma.
20.00 Journaal.(NOS)
RVU
20.20 Milieubericht.
20.25 Cum laude. Maandelijks dis-

cussieprogramma 0.1.v. Dick Dolman.
21.15 Eigenaardig. Column.
TELEAC
21.25 Het fantastische in de kunst.

Les 8.
NOS
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.45 Geschiedenis en archeologie

van de bijbel. Les 7.
23.37-23.42 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95.3en 1 00.3mHz; 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: 103,9 3n 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 ï00.3 mHz
BRT 2: 555 tn (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundtunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
.18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 77.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 936. Susan neemt op
een vreselijke manier wraak op Way-
ne. Wayne sluit een Machiavellisti-
sche overeenkomst met Doug.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Modem - Magazine. Populair

wetenschappelijk magazine.
20.40 Van Pool tot Evenaar. Docu-

mentaire over Benin.
21.40 Uitzending door derden. Pro

gramma van de Katholieke Televisie
en Radio Omroep.

22.30-22.50 Sport Extra. Wielrennen,
samenvatting van de Zesdaagse van
Antwerpen. Commentaar: Mark Van-lombeek.

België/RTBF
14.00 Quand Ie journal parait. 14.30
Lire la vie quotidienne en Egypte.
15.00-15.30 La banque et le credit. Les
particuliers. 16.20 La crète témoigne
pour Homère. 16.50 Vacaturebank.
17.05 Nouba nouba. Kinderprogramma
met de tekenfilms Molierissimo en
Tchip. 17.35 The Colbys. Amerikaanse
serie. Afl. A la recherche dun père.
18.30 Jamais deux sans toi. Magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Actualiteiten-
programma. Aansl.: Paardenkoersen.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Festival du cinéma de Bruxelles. 20.10
Ecran témoin: Tricheurs, Franse speel-
film uit 1983. van Barget Schroeder.

Eric is verslaafd aan gokken. Als hij _\weer veel geldverloren heeft, ziet hij op =straat een vrouw met op haar blouse _\
het cijfer 7. Hij stelt haar voor om hem _\
een week als geluksmascotte te verge- E
zeilen. Aansl.: Discussie. Thema: Etre =
le jouet du jeu. 23.10 Weerbericht en E
laatste nieuws. 23.30-23.40 Bourse, =beursberichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Buona Domenica. Herh.
12.15 Veronique classique.
13.15 Bonjour les clips.
13.55 Match Vrije Tijd.
14.25 Seems like old times. Komedie

uit 1980. (herh.).
16.00 Télékids. Met om 16.30 Flipper.
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws

en Weer.
18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Een gave om mooie dingen te ont-
dekken. Vooruitlopend op de boerin-
gen van Ewing en Marcos, die op sta-
pel staan, sluit J.R. de minder produk-
tieve bronnen.

19.30 Aanvallen. Sportquiz met Hans
van Breukelen.

20.00 Match Doelpuntenshow. »
20.40 Major Dad. Amerikaanse come-

dyserie over een marinier en zijn ge-
zin. Afl.: De trouwdag.

21.10 Freek de Jonge. Samenvatting
van de beste momenten uit alle
shows.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Coogangs Bluft. Amerikaanse

speelfilm uit 1968. Walt Cooger (Clint
Eastwood) is een echte primitieve-
ling. Hij slaagt er bijna altijd in zn
prooi, mens of dier, te vinden. Dit
maakt hem zo waardevol als hulpshe-
riff in het slechte deel van Arizona.
Coogan is een eenling, iets wat hem
vaak in problemen brengt met zijn su-
perieur sheriff McCrea. Hij krijgt op-
dracht om een ontsnapte moordenaar
terug te halen naar Arizona.

00.10 Journaal.
00.15 Dallas. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.05 Bonjour Les Clips. Videoclips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. Gym

nastiek. Afl. 3.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus boekhou

den. Les 5. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.

12.10 AK-Nachrichten. (herh.).
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 6.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sporl
(19.40-19.55 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Gestern und Heute. Reportage
over de gevolgen van een milieu-
schandaal.

20.30 Die Montagsreportage. Repor-
tage over de kandidaten voor de post
van minister-president van Saarland:
Lafontaine-Töpfer.

21.00 Sorry. Serie komisch program-
ma.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale. Toten lemen? Repor-

tage over jonge aanhangers van de
Ninja-cultus.

22.30 Reise nach Ostende. Docu-
mentaire over Oostende.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/Télé 21
18.30 Espagnol con Victor, cursus =Spaans. Les 10 en 11. 19.00 Spreek jj
met ons mee, cursus Nederlands. Les §
11 en 12. 19.30 Journaal. 20.00 Les Ê
chemins de la guerre, 8-delige serie E
over de achtergronden van de WO 11. E
Afl. 3: La France.2o.ss Art 21. Tadeusz E
Kantor, metteur en scène, filmportret. E
(herh.).21.35 Journaal. 22.05-23.00 Le E
mystère des Amish. (herh.).

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept sur sept.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45 La cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des Chiffres et des Lettres.
18.20 Récréation. 19.00 Animalia.
19.30TVS Infos et Météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Nouveau Monde.2l.oo
Thalassa. 22.00 Journal Télévisé et
Météo. 22.30 Gros Mechant Show.
23.30-00.30 L'oeil en coulisses.

Radio 1 radioElk heel uur nws 7.07 Hier en nu.
(7.30 Nws.) 7,51 Het levende
woord. 8.10 Hier en nu (vervolg)
8.50 Introductie M.M Magazine
met o.m. M.M.-pastoraal. 907
Maandagmorgen Magazine 12 07
Hier en nu. (1230 Nws.) 12.32
Boer en tuinder. 12.55 Meded
t.b.v. Land- en Tuinb. 13.10 Hier en
nu. 14.07 Veronica Nieuwsradio.
(17.30 Nw5.(.1903 Club Veronica
trend. 20.03 Peper en zout. 21 03
KRO's jazz connection 22.03 Op
de eerste rang 22 50 In het spoor
van Willibrord. 23.06 Met het oog
op morgen. 0.02 Easy listening
2.02 AVRO's Nachtdienst. 6.02-
-7.00 Auto in? AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
9.04 TROS Gouden uren. 11 04 Op
volle toeren. 12.04André van Duin.
13 04 TrosAktua. 13 15 Zwijgen is
fout. 15.04 Met muziek het hele
land door. 16 04 Open huis 16 57
EO-Metterdaad Hulpverlening
17.04 Ronduit radiokrant 18.04
Tijdsein. 18.25Kom er es uit. 18.50
Grabbelton. 1904 Residentie pau-
ze dienst. 19.35 Hemelsbreed.
2004 De besten van orkesten
20 20 Arjan. 20 45 Begrijpt u wat u
leest? 21.00-7 00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws 6 02 De baas
van de week 904 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays Bas 14 04 Top-
pop radio. 16.04 Toppop disco-
very 18.04 Driespoor 19 03 Het

steenen tijdperk. 20.03 Muziek met
Meta. 22.03-24.00 Candlelight.

televisie en radio maandag

Nederland 1
Kw.» 3.. 05 Nieuws voor doven en■^horenden.
HAmerT "9el and the badman,
Ik cJse speelfilm uit 1947 var\ levohi udward Grant. De beruchte■Scheld Quirt Evans raakt ge-KL en w°idt opgenomen door eer
JL7*[-'amilie. Tussen de dochtei
Pance en Quirt ontstaat een r0"

leenNe'9hbours- Australische serie.
sen 'ls verheugd dat Douglas Blake

ï «n!sere°onStellin9 Voor haar wil 0r"

■ ..0 D Kresi> Met om:
Is. Dn„ oren van jekop. Nederland--1.5(, PPenserie. Afl.: Media;
P'iTim kJes stoel- Verhalen van

T°o Si°„Kresi- (Vervolg) met om:
,|!._s p|'"'ab- Kinderkookcursus.Ilüsch a k- 8-delige serie over kri--4?0 p^Sedrag.
meren clip- Gedichten van jon-
P<-5 On Il?roa____v. '6 °9en. 5-delig jongeren-#■oo j^ma-Afl.4: Jaloezie.

Menbu ■ d
a 9avond met Van Willi-■_film 9; Programma met gasten uit

■M$ ( Ti,ilcate- en media-wereld.K^teVo lelebin9°Ielebin9°- Spelprogram-
Pactio edersteuning van de landelij-
-1.35 ïnn vn aan zwerfkinderen,

■"esem dagen zO"der auto. Ge-■,ss g'eerd door Frank Kramer.
nriei, anfPunt. Actualiteitenru-

«e COrny:hln9 but love- Amerikaan-

' Vdreri yS6rie- A,L 7- De nieuwe
-aactnce veroorzaakt paniek

Han na! n aan<al mensen te ontslaan.|Jaa n n en Marty vrezen voor hun

|nO.0J°umaal.
tj °°0 Mamma Lucia. 6-delige

serie. Afl. 3. Franks ziekte wordt een
steeds groter probleem. Financieel is
Lucia afhankelijk van haar zoon Lar-
ry, die wat geld verdient in een illegale
stokerij.

" Het Limburgse duo Mare en Dave is vanavond te zien in
'Telebingo'. (Nederland 1-20.15 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.

5.
08.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 6.
09.00 Schooltelevisie.
10.40 News of the week. Nieuws in

het Engels, (herh.).
10.55-11.10 Actualités. Nieuws md

het Frans. (herh.).
16.30 Genetik beim Ménschen. Afl.

uit de serie Biologie.
17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde.

Les 3.
17.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 6. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Zirkusgeschichten. Afl.: Win-

terquartier.
18.51 Philipp. Kinderserie.
18.54 Kinder-Verkehrsspot. An

Bordstein halt (2). (herh.).
18.56 Das Sandmanchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Ménschen - Aben-

teuer: Documentaire over de doden-
cultuur op het eiland Sulawesi.

20.15 Das Spiel mit dem Feuer. Do-
cumentaire over de toestand van het
huidige klimaat.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Markt. Economisch magazine
met muziek.

22.45-22.50 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: A. Ork. van de Achttiende
Eeuw. B Klassieke muziek. 11 50
Over poëzie. 12 00 Radio
Vierklank. (13.00 Nws). 13.50
Over kunst en cultuur. 14.00KRO-
Klassiek op de maandagmiddag:
Le Rol d'Ys. opera van Lalo Uit-
gev. door koren en Filh Ork. var
Radio France 0.1.v. Armin Jordar
m.m.v. sol. 15.55 In antwoord Of.
uw schrijven-klassiek. 16.45 Zin ir
muziek 17.00 Klassieke mv
ziek.lB.oo Nws. 18.02 De klassie
ken 20.00 Nws. 20.02 De VAR/
matinee:Rotterdams Filh. Ork me
viool. 22 00 Jazz-op-vier-Aad Bos
23 00-24 00 Het zout in de pap

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe
richten en uitgebreid weerber. 9.0C
Nws 902 NOS Sportief 925 Wa-
terstanden. 9.30 Buitenaards
10 00 Factor 5, metom 11.00 1940
12.00 Nws. 13.00 Nws 13 10 Fak-
tor 5, met om 15.00 Bericht uit het
Koninkrijk en 16.00 De weten-
schap. 16.30 NOS Kindermagazi-
ne. 17 30 Bij het einde van de
NAVO 17.55 Mededelingen en
schippersberichten 18.00 Nws
18.10 Faktor 5 extra. 18.20 Uttzen-

ding van de VVD. 18.30 Program-
ma voor blinden en slechtzienden
18.40 NIK. 18.55 Promoprogram-
ma voor buitenlanders. 19 00 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers. 20.30 Jazz uit het histo-
risch archief. 21.00-21.30 Hobby-
scoop

RTL Plus
06.30 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.30 Australian open. Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

12.00 Einfach tierisch. Dierenmaga-
zine, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Australian open: Tennis, sa-

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

Engelse serie. Afl.: Vertauschte Rol-
len, (herh.).

16.30 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Man. Amerikaanse serie. Afl.: Ret-
tung aus dem All. (herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Aansl.; Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse spolitie-

serie. Afl.:Jeder gegen jeden.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Pazifik-Geschwader 214.

Amerikaanse serie. Afl.: Fanatisch.
20.15 Harte Marmer, heisse Liebe.

Westduits Joegoslavisch Italiaanse
speelfilm uit 1956 van Franz Cap, met
Marcello Mastroianni, Jester Naefe,
Isabelle Corey e.a. (herh.).

21.50 Australian open: Tennis, sa-
menvatting.

22.30 Hitchcock zeigt. Amerikaanse
serie. Afl.: Ein Leben für die Kunst.

22.55 Kulturmagazin 10 vor 11. Met
Alexander Kluge.

23.25 RTL aktuell.
23.35 Marmermagazine „M".
00.20 Catch up. Gepresenteerd door

Joe Williams.
01.00 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

SSVC
12.30 Mathematica! eye.
12.50 How we used to live.
13.10 Childeren's SSVC.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Knots Landing.
15.15 Chain Letters.
15.40 Children's SSVC.
15.55 The quack chat show.
16.10 Brave Starr.
16.35 The satellite show.
17.05 The Smurfs.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 Survival.
18.40 News and weather.
18.55 Wish you were here...?
19.20 About face.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill.
20.35 In the highest tradition.
21.05 Boon.
22.00 News and weather report.
22.30 World in action.
22.55 Film '90.
23.25-00.25 American Football.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News.
11.05 Programma volgens aankon-

diging.
11.30 Playbus.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock news.
14.30 The natural world.
15.20 The Midas Touch.
16.20 Every man.
16.50 Clive on Sunday.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Country File.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Wogan.
20.35 Out of the headlines.
21.00 Blankety blank. .
21.30 Survivors.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Panorama.
23.10 The money programma.
23.50 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

Eurosport
06.00 Sky, The World business Report 1.
06.30 Sky, European Business Chan-
nel. 07.00 Sky, The DJ Kat
5h0w.09.30 Eurosport Menu. 10.00
Australian open tennis. 11.00 Skung
World Cup. 12.00 Figure Skating Mt3K
Cup.13.00 Football. 15.00 Rugt*
Union Highhghts. 16.30 Surfing 17.QC
Australian Open Tennis. 19.00 NHL leeHockey. 21.00 Eurosport - What a
week! 22.00 International Motor Sport.
23.00 Rmgside - Best of the Supej-
bouts. 00.00-02.00 NHL lee Hockey. ►

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Alarmstufe 1.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 General Hos-
pital. Amerikaanse familieserie. Afl.
Wie in alten Zeiten. 09.50 Teletip Rei-
se. Aansl. Horoskop. 10.00 SAT.I
Bliek. 10.05 Kmo News. 10.30 Verrückt
und zugenaht. Duitse comédie uit 1962
van Rolf Olsen. Aansl. tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Pixi im
Wolkenkuckucksheim. Amerikaanse
tekenfilmserie. 14.30 Teletip Haushalt.
Aansl. Horoskop. 14.40 General Hospi-
tal. Amerikaanse familieserie. Mit dem
Knopf in der Hand. 15.30 Happy Days.
Amerikaanse familieserie. Afl. Der ge-
klaute Hit. 16.05 Daniel Boone. Ameri-
kaanse westernserie van Nathan Ju-
ran. Afl. Verlorene Jagdgründe. 17.00
SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Australi-
sche familieserie van Max Vernel. Afl.
Eine steile Karriere. 17.35 Teletip Na-
tur. 17.45 Programma-overzicht. 17.50
Carson & Carson. Australische mis-
daadserie van Mandy Smith. Afl. Er-
pressung. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter er
programma-overzicht. 20.00 Trappei
John M.D. Amerikaanse ziekenhuisse-
rie van Robert Douglas. Afl. Flucht-
lingsprobleme. 20.55 SAT. 1 Bliek
21.00 Zwei himmlische Dickschadel
Duitse speelfilm uit 1974 van Wernei
Jacobs. 22.40 SAT.I Bliek. 22.50 News
& Stories. 23:30 BDie verborgene Fes
tung. Japanse avonturenfilm uit 195.
van Akira Kurosawa. 01.30 So gese
hen. 01.35-01.45 Programma-over
zicht.

Omroep Limburg
07.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11 02 Kort
nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. Limburg en de We-
reld, Agenda en Muziek 13.05,
14.02, 15.02en 16.02Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Limburg op maan-
dag. 1755 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
06.00 Nieuws 605 De Gouden
Geeuw (6.30, 700 Nieuws. 7.30
Nieuws, en RVA -berichten) 8.00
Niews. 8.10 Het vliegend tapijt.
10.00 Nieuws 10 03 Kwistig met
muziek. 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Limburg Vandaag 13.00
Nieuws 13.10 Pluche en plastiek.
14.00 De eerste dag 1600 Voor-
uit, achteruit 17.00 Limburg Van-
daag 18 10 Hitrevue 20.00 Slowti-
me 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 530 uur
Nieuws )

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The mix 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Good-
year Weather Report. 20.00 Super Ho-
lidays. 20.30 Wild South. 21.00 Per-
spectives on the Environment. 21.30
Q.E.D. 22.00 World News and Good-
year Weather Report. 22.10 Wildlife On
One. Where the fish are friendly. 22.40
Thai Panorama. 23.10 Four in the Wild.
Kingdom of the ice bear. 00.10 World
News and Goodyear Weather Report.
00.20 Coca Cola Eurochart. 01.20
Time Warp. 01.50 The Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
at the movies. 12.00 Remote Control.
12.30 Kristiane Backer. 14.00 Marcel
Vanthilt. 17.00 3 from 1 at 5-Beautiful
south. 17.15 VJ Marcel Vanthilt. 18.00
Remote Control. 18.30 Club MTV.
19.00VJ Ray Cokes. 21.00 MTV At tt)e
Movies. 21.30 VJ Ray Cokes. 23.00 VJ
Maiken Wexo.' 00.00 Headbangers
Bali. 02.00 Night Videos. 06.30-07.00
Club MTV.

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Fruhstuck 7 15
Wunschkasten 745 Verar-6.a]-
tungskalender. 8.30 Besmnliqhe
Worte. 09 10 Musikexpress 10 00-
-1200 Gut Aufgelegt 12 00 Veran-
staltungskalender. Musik bei Tiscfl
12.15 Veranstaltungskalender
1300 Frischauf. 1405 SchuKunk
1420 Musikzeit heute: Operette
und Musical 15 00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: US-Ch'artJ
17.05 Oldiekiste 18 10 BRF, AH-
tuell 18 40-20 05 Jazz

Luxemburg/RTL
04.00 Musik 5 30 Guten MoFger
9.00 Ein Tag wie kein Andere,'11 00 Treft nach Elf 12 00 T.T ,
Themen. 12.15 Casino-Parade!
14 00 Viva 16 00 Enteniagd I_r 0:
RTL Themen 17 15 Musikduel
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzigj
00.00-01.00 Traumtanzer

WDR4
405 Radiowecker 559 Statior»
sansage 605 MorgenmelodieJ
9.05 Musikpavillon.. 12 05 Zur s^che 12.07 Gut Aufgelegt t40*
Wirtschaft. Aansl Was dart el
sein? 15 00 Café Konzert 16 0}
Heimatmelodie 17.00 Der Tag unj
Fünf Aansl Musik-Express 20 OS
Zwischen Broadway und Kudamm.
21 00 Musik zum Traurnen 22 38
Nachtexpress

KIJK ELKE |
DAG

LDl"^ I
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Met muziek van
SKY RADIO I

045-739300~~aw mi --mW m -aar ~aw "*-*-*-*,

Maandag 22 januari 1990 "7Limburgs dagblad j



Kamers te huur
Heerlen, Weltertuynstraat 67

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

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

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

met medegebruik van keuken, douche en toilet.
Huurprijs ’ 340,- per maand mcl. ’ 85,- voorschot energie-

kosten. Uitsluitend vrouwelijke studenten!
Terwinselen, Schaesbergerstr.2

Nog slechts twee woon/slaapkamers met medegebruik van
keuken, douches en toiletten.

Huurprijs / 370,- per maand mcl. voorschotten energie- en
sevicekosten. Direct te aanvaarden.

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

letten en keukens. Voorzien van c.v.
Huurprijzen vanaf ’ 235,- exclusief ’ 120,- voorschot

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

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
Tel, kantoor: 045-417085

Te huur
Nuth, Parklaan

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

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

Inlichtingen en bezichtingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

Tel, kantoor: 045-417085

(bij Makado)

Peugeot 309 '86
Renault 26 TS '85
Seat Mallaga '87

Toyota Corr. 3-drs. '86
VW Golf D '86

VW Jetta 1.3 '83
Daihatsu Charade '88

Datsun Sunny '82
Fiat Uno 45 '88

Ford Escort '83 t/m '88
Ford Sierra '85-'BB

Ford Orion '85
Lancia All2'85

Mitsubishi Tredia '84
Mitsubishi Colt '86

Opeis
Opel Corsa '84 t/m '88
Opel Kadett '84 t/m '89
Opel Ascona '84 t/m '87

Opel Manta '84-'BB
Opel Rekord 2.0 S '86
Opel Omega 201 '89

Senator 25 S '85

Auto Landgraaf
biedt aan, kijk en vergelijk:

Opel Senator 3.0i43.000 km
'88; Toyota Celica ST liftb.
'87; BMW 524 TD aut. '86;

Daihatsu Charade Van die-
sel '88; Daihatsu Charade
Van diesel '87; Ford Orion
1.6 diesel Bravo '88; Ford

Escort 1.4 CL Bravo 25.000
km. '87; Ford Scorpio 2.0 GL

'86; Ford Sierra 2.0 GL s-
drs. open dak '87; Ford Sier-
ra 1.6 laser 5-drs. '86; Ford

Sierra 2.0 sport '85; Ford
Sierra 2.0 GL 5-drs. '84;

Ford Sierra 1.6 L 5-drs. '83;
Ford Fiësta KR 2 '84; Ford

Fiësta Bravo '82; BMW 318
met div. extra's '83; BMW

525 LPG '81; Fiat Ritmo 60
luxe 5-drs. nw.st. '83; Fiat
Ritmo 85 super 5-drs. '82;

Hyundai stella/ 1.4 GL 4-drs
sedan '84; Nissan Sunny 1.3
DX '84; Mazda 626 2.0 se-
dan '85; Mitsubishi Galant

Turbo D '83; Mitsubishi Lan-
cer GLX autom. '81; Opel

rekord 2.0Smet schuifdak
'81; Peugeot 305 GT m.

schuifd. stuurb. '84; Peugeot
305 GR '81; Skoda 130 L s-
versn. 39.000 km. 1e eig.
'86; Skoda 120LS '85; VW
Golf 1.8 inj. '87. VW Jetta C

'85; VW Passat diesel
schuifdak '84; VW Golf

sprinter recaro '81;
Cabriolets

Talbot Samba 1.5 '83;

Inruilers
Honda Prelude '80; Mitsubi-
shi Galant 2.0 GLS groen-

met. '82; Mitsubishi Saporro
2.0 GSR '80; Opel Manta

1.9 S blauw '76; Opel Kadett
1.2 N '78; Peugeot 505 GR

met schuifdak groenmet. '80
Datsun Bleubird 1.8 GL sta-
ti-tncar blauwmet. '81; Dat-
sun Bluebird 1.8 GL sedan
blauwmet. '81; Lada 1500

stationcar wit '82; Ford Gra-
nada diesel wit '79.

Bedrijfswagens
Daihatsu Charade diesel

Van wit gr. kent. '88; Daihat-
su Charade diesel Van wit

gr. kent. '87; Renault 11 TD
Van diesel gr. kent. rood '84;

Renault 4F6 bestel geel
kent. wit '81. Erkend Bovag
Bedrijf. Inr. mogelijk. Eigen
werkplaats. Financ. zonder
aanbet. mog. Alle keuringen
toegest. Keuze uit 12-3 mnd
garantie. VVN-keuringssta-
tion. Gar. boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto

Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-

-424268-424231.

Hyundai Pony nw. model,
autom. '85 ’ 7.500,-; Ka-
dett 1200 Stationcar 5-drs.
'85; 3X Corsa '83 '85 '86;
Kadett 1600 autom. '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLi '85; Ford Fiësta 1.1
'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323
'82; Ford Escort autom. '86;
VW Golf CL 1300 '86; Ford
Siërra 2.0 '84; Mitsubishi
Celeste '78 ’ 1.250,-; Opel
Ascona 1.9/1.000.-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te k. GEVRAAGD Sloop-
en loopauto's, schadeauto's
v.a. '85. Tev. tourcaravans
en aanhangwagens, wij ge-
ven u een redelijke prijs. Bel
vlug 045-440988 v.a. 09.00
tot 22.00 uur.
In-Verkoop alle merken
AUTO'S ook schade, tel.
045-416239.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
'86; Kadett 1.3 LS antraciet
'87; Opel Corsa 1.2, rood
type '88; Ford Siërra 2.0,
5-drs. blauwmet. LPG '85;
Escort XR3 i met uitbouw-
set, wit '83; Escort 1.6 GL,
blauw, div. extra's '81; Fiës-
ta 1.1, rood, katalys. '88;
Fiësta 1.1 roodmet. '82; Fiat
Panda 1000 S grijsmet. '87;
Honda Civic groenmet. '81;
VW Caddy Diesel wit '85. In-
ruil en financiering mog. Ga-
rantie en service in eigen
werkplaats. Tevens het
adres voor reparatie en
onderhoud.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.
CHEVROLET Malibu '80
’2.750,-; Volvo 365 GLS
'82 ’ 4.750,-; Volvo 340 GL
'82 ’4.500,-; Audi 100 GL
5e '82 ’5.500,-; Opel Ka-
dett '81 ’3.500,-; Ford
Taunus Ghia '81 ’3.000,-;
BMW 316 '77 ’1.250,-;
Opel Manta cc '80 ’ 2.750,-;
Suzuki Mini Bus '82

’ 3.000,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Te koop MANTA 2.0 bwj. '81
’3.450,-; Alfa Tl bwj. '82

’ 2.350,-; Mazda 323 Com-
bi bwj. '81 ’ 2.950,-; Citroen
GS bwj. '82, zeer mooi
’1.950,-; Toyota Tercel
bwj. '81 ’2.250,-; Honda
Prelude bwj. '81 ’ 4.950,-.;
Citroen AX Accent 8 mnd.
oud. Inr. mog. Heerenweg
248, Heerlen-Heksenberg.
Te koop doorlopend div.
schade-auto's o.a. VW Golf
diesel, '87; VW Golf 1300,
'88; Suzuki Vitera, '90; Su-
zuki 410, '85; Opel Kadett
GSi, '86; Datsun 300 ZX,
'88; Mercedes 190 D, '89;
Autohandel FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.

Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: " Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 1.8 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87 en '88; Mazda
626 coupé 1.6 GLX '85;
Mazda 626 coupé 1.6LX '83
Mazda 626 HB 2.0 LX Die-
sel '86. * Mazda 323 HB 1.6 i
GT 8-11-85 '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
1.3 LX 3x '86; Mazda 323
HB 1.3, 5-drs. '86; Mazda
323 HB 1.1. LX '87; Mazda
323 HB 1.3 Sport 2x '87;
Mazda 323 HB 1.5 GLX au-
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. 2x '86; Madza
323 HB 1.3 DX '83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3 GLX '85,
'86 en '87; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 Sedan 1.7 GLX Diesel
'88. * Opel Kadett 12 S '84;
Opel Kadett HB 1.3 2x '87;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * Austin
Mini Metro 1.3 Surf 30-10-
-'B7; BMW 315 '81; BMW
318 autom '81; Ford Fiësta
S '87; Ford Escort 1.3 '84 en
'86; Ford Escort 1.6 L '85;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 2.0 GL 6 cyl. '83; Honda
Civic 1.5 sport '85; Mitsubi-
shi Saporro 2.0 GSR '82;
Nissan Prairie 1.8 7-3-'B7;
Peugeot 205 KR '85; VW
Golf '84; Volvo 340 DL Se-
dan '87. Goedkope inruilers;
Datsun Sunny 120 V '80;
Mazda 323 '80; Mazda 323
'79; Opel Rekord autom. '79;
Opel Ascona '79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
Kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering. Pa-
lemigerboord 401 Heerlen.
Tel. 045-722451.
; I ■■ ■

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Ford TRANSIT Bestelbus
1.6 met ruiten '87, nwste
model, verk. in perf.st. 1e
eig. met BTW-faktuur
’13.900,-. 045-423265.

Wonen Totaa^
KWALITEITSKEUKéN^,
topkwaliteit voor een <*^le prijs. R/J Handels^
neming, Stationstr-
Nuth. Tel. 045-24260^
Te k. gevr. IJSKAS?J
fornuis, diepvries, ba j
eethoek, slaapkamer
Tel. 045-725595.
Pracht modern &^*li
BOEDEL o.a. eethoe^6 stl., vitrinekast, °'U
kast, hangvitrine (Mo.^Vr.pr. ’ 2750,-. Q4sj^
Te k. GASFORNUIS L
ijskast ’lOO,-; d'esfi
’190,-; gasplaat ' 1
elektrofornuis ’ 175.''
045-725595 _^j
Een PICCOLO in he'.
burgs Dagblad help' J
weg naar snel succe ■045-719966.

Kamers
Gem. ZIT/SLPK. m. eigenk.
te h. voor nette pers. voor
Heerlen/Hoensbr., tel. 045-
-415718/725053.
Te h. zit-slaapk. met eig.
keuken te SCHAESBERG
Tel. 045-316169.
GEMEUB. kamers te h,
Holstkuilenstr. 1, Eygels-
hoven.
STUDENTENKAMER of
stagiairekamer te huur vlak-
bij centr. Heerlen Inl. 045-
-413074/417373.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Reparaties
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.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Voor al Uw grondwerk en
BESTRATING. Jack
Bosman. Tel. 04490-27829.
Voor snoei- TUINVERZOR-
GING, oprit, terras, afras.,
metselwerk enz. Goed werk,
niet duur. Bel dan 045-
-272093, na 18.00 uur.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- Voor al uw OPRITTEN,
nen- en buitenschilderwerk- metsel- en timmerwerk. Tel.
zaamheden: 045-210020. 045-250238.

Personeel gevraagd
Voor Heerlen vragen wij
Bezorgers m/v

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's
ochtends onze krant te bezorgen.

Melden Limburgs Dagblad, Geerstr. 5 Heerlen.
j Tel. 045-717719.

Ervaren allround timmerman
voor reparatiewerk aan onze verhuurgoederen, zoals

meubilair, kantoorunits, schaftwagens enz.
Pierre Boels BV, Dr. Nolenslaan 116, Postbus 666,

6130 AR Sittard, tel. 04490-23131.

Ervaren schoenenverkoopster
gevraagd voor enkele dagen in deweek. Lft. plusm. 25 35 jr

Modeschoenen André Coolen
Kouvenderstr. 37, Hoensbroek. Tel. 045-212171.

Gevraagd
brood- en/of banketbakker

Leeftijd 20-25 jr. Min. 3-4 jr. praktijkerv. Jaarbetrekking.
Inl. Patisserie Kengen, Heerlen. Tel. 045-717454.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

bezorg(st)ers voor Voerendaal
en Schimmert.

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Te k. zeer mooie Opel KA-
DETT 1.2 LS, bwj.'B6, km.st.
31.000. Tel. 045-273222
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan '79, APK '91, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-325671.
Te k. PEUGEOT 604 STI,
bwj. '83, km.st. 120.000,
1e eigen., i.pr.st., ’3.500,-.
Tel. 04406-16231
Renault 18 GTL Avenue '84,
luxe Uitv. Tel. 045-722844.
VW GOLF 1300 CL '82 in
nw.st. ’ 4.950,-. Finan.
mog. 045-455778.
VW GOLF 1,3 SC m'B2, z.
mooi, met APK. ’4.750,-,
tel. 045-454087.
Te k. GOLF GTI '79 verl. uit-
geb. alarm etc. veel nieuw!
Pr.n.o.t.k. tel. 045-727789
na 17.00 uur.
VOLVO 340 diesel, '85,
slechts ’ 6.950,-. Tel.
04490-12138
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Audi 80 '87-'BB 1e eig. wit
v.a. ’ 23.750,-; Audi 100 '86
1e eig. blauw ’ 16.000,-;
Audi 100cc '83 grijs airco
’11.000,-; Audi 100cc die-
sel '83 1e eig. blauw 90.000
km. ’ 12.500,-; Ford Scor-
pio c.l.d. '87 1e eig. wit

’ 20.750,-; Ford Scorpio 2.0
cl '85 zwart ’ 13.750,-; Ford
Sierra 2.0L'84 1e eig. blauw
’10.750,-; Ford Sierra 1.6L
'84 wit ’ 9.000,-; Ford Sierra
1.6 laser combi '85 1e eig.
rood ’ 12.750,-; Ford escort
XR3 1e eig. wit nw.st.
’8.250,-; Ford Escort 1.3L
'84 1e eig. blauw ’9.250,-;
BMW 320 i '84 blauw

’ 14.750,-; BMW 525 E'85
1e eig. bronzit ’ 13.500,-;
BMW 316 aut. '82 zwart
’6.750,-; VW Golf D '85
rood ’11.750,-; VW San-
tana D '84 1e eig. grijs
’8.750,-; VW Golf LX '83
1e eig. grijs ’8.500,-; Saab
900 sedan '86 1e eig. grijs
’14.500,-; Saab 90 '85 1e
eig. antraciet ’11.000,-;
Saab 900 turbo '82 zwart
i.perf.st. ’6.750,-; Honda
accord 2.0 '85 1e eig. grijs
’11.500,-; Mini metro surf
'85 1e eig. blauw ’5.750,-;
Volvo 740 GLE diesel '84 1e
eig. grijs ’ 16.750,-; volvo
745 GL combi '87 1e eig.
champagne ’35.000,-; Vol-
vo 245 GLD combi aut. '82
blauw nw.st. ’ 8.750,-; Vol-
vo 340 spec. aut. '86 1e eig.
rood ’ 13.000,-; Volvo 340
'80 1e eig. groen ’2.500,-;
VW jetta C '83 1e eig. grijs

’ 7.500,-; Mercedes 280S
'81 grijs ’ 14.500,-; Nissan
bluebird D combi '85 grijs

’ 11.750,-; Mits. Galant tur-
bo D '86 1e eig. wit
’13.500,-; Mits. Galant tur-
bo D '84 1e eig. blauw

’ 7.500,-; Mits. Galant turbo
D '80 grijs ’2.750,-; Mits.
Colt GL aut. '83 brons
’7.000,-; Lada 2105 GL
'86-'B2 grijs v.a. ’2.500,-;
Opel Rekord 2.0 Eaut. '84
1e eig. beige ’ 9.250,-; Opel

Rekord 2.3 D '86 1e eig.
grijs ’9.250,-; Opel Kadett
D '84 grijs ’ 6.500,-; Citroen
Visa 14 TRS '86 1e eig.
blauw ’ 8.750,-; Renault 11
GTL '83 wit v.a. ’4.750,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.
rood ’ 14.500,-; Opel Manta
2.0 '80 compl. uitgeb.

’ 4.500,-; Mercedes 240 TD
combi '79 1e eig. blauw
’6.500,-; Mercedes 190E
'84 blauw ’25.000,-. Tal
van goedkope inruilers.
v. SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum
045-229080 (verbindings-
weg brunssum-hoensbroek)

Auto onderdelen en accessoires

Nieuw
BOSCH WISSERBLADEN 1990.

Voorkom slecht zicht!
Vraag nu bij uw garage en tankstation naar de nieuwe

BOSCH bladen.
Een set wist een oppervlakte van 50 voetbalvelden!

BOSCH bladen gegarandeerd de beste!
TOPKWALITEITS-artikelen verkrijgbaar bij:

In de Cramer 31
6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.

Heerlen. Te h. STUDEN-
TENKAMERS nabij het cen-
trum. Inl. 04490-43275.
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.

OG te koop
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
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191.

Hypotheek
Centrale

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

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.De Lucas-stichting voor Re-

validatie te Hoensbroek
vraagt POOLKRACHTEN
(m/v), dij bij oproep werk-
zaamheden verrichten in de
keuken, restaurants, huis-
houding en magazijn. Aan-
melding via een sollicitatie-
formulier dat is af te halen bij
de portier aan de hoofin-
gang, Zandbergsweg 111 te
Hoensbroek of aanmelding
via een sollicitatiebrief. Bei-
de aanmeldingen op te stu-
ren naar afdeling Perso-
neelszaken, Postbus 88,
6430 AB Hoensbroek.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
KINDEROPPAS biedt zich
aan vrouw 33, kan goed met
kinderen omgaan. Inlichtin-
gen 04406-12875.
TOPVERKOPERS M/V ge-
vraagd voor agrarische
markt. Bel voor afspraak:
Bionagro BV 04950-43125.
Gevraagd ervaren BETON-
TIMMERLIEDEN en metse-
laars. Hoog loon. Tel. 045-
-250238.
Gevr. Brood- en Banket-
bakker en leerling Brood- en
banketbakker. DIEDEREN,
Brood en fijne Banketwaren,
Spaubeek. Tel. 04493-4281
Dringend gezocht MEISJES
voor privé huis, hoge gar.
Tel. 045-462805.

OG te huur
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Heerlen. Te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg DAK-
TERRASWONING. Woonk.
50 m2, hal, toilet, berging,
badk., 3 slp.k's, 70 m2dak-
terras. Huurpr. ’ 962,-
-p.mnd. Tel. 04490-43275.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kachels/Verwar^—KACHELS, keuze u'
Jac. Köhlen, Rijks-
-104, Sittard. 04490;'
Te k. combi CV-^. Inieuw in doos ’ 1-°" 'J
vloerverwarming 2
unit en 200 mtr-
’69o,-. 010-4770366^
Jubileum ’ 100,- KA^alle gas- kolen- hou'^J
De Kachelsmid de t>e» I
goedkoopste, Waie^Klimmen. Tel. 0445g^j
Te k. hardh. STAMDE,
v. open haard ’ 50.' 'm
Daemens Houtwa^a
Übachsberg. 045-75^

Diversen>|
De massage van ,«
NIQUE blijft Uniek. Te",
228481 _jjjl
Totale ONTSPAN^' 2
MASSAGE door jofl9V
seuses. Tel. 045j5J^
Te koop rvs CUTTÉ^en horeca afwas^gt
als nw. Tel. 04490-

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. <3ratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te koop kompleet antieke
INBOEDEL. Tel. 04490-
-19857. '

Te koop gevr.
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.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.

Geldzaken

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

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

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

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

thuis

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

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

Vanaf half negen 's morgens tot negen uur 's avonds en
zaterdags van negen tot vier uur.

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

BMW 315, bwj. '82, zeldz.
mooi, div. ace. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
CITROËN GSA t. '83, kl.
groenmet. weinig gelopen,
benzinevebr. 1:15, APK 2-
91, werkelijk in st.v.nw.
Weg. omstand. ’ 2.750,-.
Tel. 04490-29612.
DAIHATSU 850 bestel bwj.
'84 km.st. pim. 77.000 Bern-
hardstr.l2 Munstergeleen

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
Fiat 131 MIAFORI CL 1600,
bwj. '83, nw. mod. APK 10-
-'9O, ’2.750,- als nw. Tel.
045-323178.
Fiat PANDA 45, rood, bwj.
'83, orig. 73.000 km,

’ 4.000,-. Tel. 045-721660.
Te k. Ford SIËRRA 1600
i.z.g.st. bwj. '85, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-252731
ESCORT KR 3, div. extra's,
sportw. 71.000 km. ww-glas
’6.750,-. Tilburgstr. 43, Hrl.
Ford SIËRRA Stationcar 1.6
Laser '87, kl. rood, centr.
vergr., 92.000 km, 1e eig.
schadevrij, verk. in abs.nw.
st. ’ 13.750,-. 045-423265.
MANTA Hatchback 19S,
bwj. '80, als nw. ’2.450,-.
Manta 16S bwj. '78,
’1.250,-. Beide APK gek.
tot 11-'9O. Tel. 045-323178.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars

i (handlangers onnodig te; soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Club Merci heeft plaats voor
2 MEISJES. Tel. 04490-
-45814
Gevr. nette VERKOOP-
STER v. Slagerij pim. 18 jr.
v. 30 uur. Vleeschmeesters.
winkelcentr. Op de Kamp
Landgraaf. 045-320006, na
19.00 u. 04490-20776.
ATTENTIE!!!! Verzeke-
ringsmaatschappij vraagt op
korte termijn rayon-advi-
seurs vOor de buitendienst,
zowel full-time als part-time.
Wij vragen grote dosis door-
zettingsvermogen en bereid
zijn zowel overdag als
s avonds te werken, i.b.v.
auto en telefoon, goed voor-
komen, leeftijd tussen 25 en
50 jr. is een pré. Wij bieden
goede verdiensten, profes-
sionele opleiding in eigen
bedrijf en ruime doorgroei
kansen. Denkt U aan bo-
venstaande te voldoen richt
dan uw sollicitatie naar: Ver-
zekeringsmaatschappij
B.V.Z. t.a.v. personeelsza-
ken H.G., Kerkstr. 358, 6441BN Brunssum of bel nu 045-
-251200 of na kantooruren
04490-77446.
Gevr. ZWEMINSTRUCTRI-
CE voor enkele dagen per
week, ervaring gewenst. Br.
met foto en verdere gege-
vens o.nr. B-3306, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
FITNESS-TRAINER(STER)
gevr. omg. Maastricht, bij
voorkeur CIOS of dergelijke
opleiding. Br. met voll. ge-
gevens en foto o.nr. B-3307,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Sportclub vraagt AEROBIC
lerares voor enkele uren per
week, goede opleiding en
enthousiasme vereist. Br.
met foto o.nr. B-3308, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Huishoudelijke HULP gevr.
voor 4 a 5 uur per week, in
Sittard. Tel. 04490-23203.
HUISHOUDSTER voor ge-
zin. Inwonend, leeft v.a. 40
jr. Br.o.nr. B-3380 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

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

(Brom)fietsen
MOUNTAINBIKE Giant
Sierra 21 versn. ’ 700,-. Na
16 u. 045-310779.

Vakantie
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Caravans
ALPEN-KREUZER 1990,
vouwwagens in 5 modellen
en 3 kleurcombinaties. Nu
met ’ 650,- winterkorting
vanaf ’ 4.450,-. Duurder
hoeft niet....voordeliger kan
niet. Caravans 1990: Burst-
ner-hobby-knaus, nog en-
kele overjarige modellen
met extra korting. Voortent:
Brand, Gerjak, Isabella, Trio
Walker. Tevens onderhoud,
reparatie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts. Hoofdstr. 84,
Amstenrade. 04492-1860
Te k. 2 TOURCARAVANS 5
pers. Kip 420 m. ijskast,
tent, ringverw. en douche-
ruimte bwj. '81, pr. ’ 5.750,-
Munsterland 520 Siësta m.
ijskast, tent, ringverw. en
doucheruimte bwj. '80

’ 5.500,-. Alle 2 in nieuwst,
m. req.bewiis. 045-323178.

(Huis)dieren
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
getatoeëerd. Valkenburger-
weg 25 Wijlre. 04450-4312.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
laagste prijzen STERILISA-
TIE hond va. ’ 180,-, cock-
tail ent. ’ 32,-. 045-244247.

Huw.Kennism.
Elke woensdag gezellig
dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Zoekt u ook een eerlijke re-
latie? Bel dan nu huw.-rel.-
bern. "Ledo" Tel. 04490-
-74424 of 045-211053.

Rijles
CHAUFFEURS-DIPLOMA
CCV-B, start volgende cur-
sus op 27 januari. Opleiding
door vakkundige leerkrach-
ten, aanmel. nog mogel.
Verkeersschool Arnoldus-
sen, Hoogstr. 201, 6373 HT
Landgraaf. Tel. 045-311631
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.

Occassionshow Volvo
A. KLIJN Hoensbroek, ruime
keuze occassions, allemaal
binnen te bezichtigen. Auto-
bedrijf A. Klijn, De Koumen
7, Hoensbroek, 045-220055
Seat Ibiza SKI '89; Ibiza Del
Sol '87; libiza Crono '89;
Malaga 1.5 GL '88, '87 en
'86; Malaga 1.2 GLX '86;
Ronda 1.5 GLX '85; Ronda
1.2 GL '85 en '84; Fura GL
'84; Subaru 1600 stat.car
'88 en '87; Subaru Mini '84;
Seat 133 '76; BMW 520 '80;
Citroen Visa Leader '86; Fiat
Panda 1000 CL '86; Panda
'81; Uno 45 '86; Ritmo 65 L
'80; Ritmo Diesel '80; Mitsu-
bishi Galant '84; Mazda 626
'79; VW Passat '81; Audi
100 GLS '79; Toyota Starlet
'88; Rl4LS '79; Solara 1.6
GLS '91; Lada 2105 '82;
Saab 99 '76. Seat-Dealer
A.C.H. Jeugrubbenweg 20,
Hoensbroek. 045-222455.
Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Mercedes 250 D
'87 div. extra's; Ford Scorpio
28i autom. div.l extra's '85;
Mercedes 200 123 '83; Re-
nault R5TS '82; BMW 320 4
cyl. '80; BMW 320 6 cyl. '81;
Opel Manta 20 GTE div. ex-
tra's '82; Mitsubishi Galant
'81; Mitsubishi Sapporo '79;
Ford Sierra 16 '85; Opel
Corsa 11 '84; Fiat 65 CL Rit-
mo '82. Inruil, financ. garan-
tie. Autoh. FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Ervaren DAKDEKKER kannog klusjeswerk aannemen.Tel. 045-224113.

Voor Piccolo's zie verder pagina 9

VOORLOPÏGIS
GELD HET ENIG

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

TtEr is nog geen medicijn tegen aids. Maar er woru
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winne' , .
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geel het vj
zoek naar aids een A|DS FONDS_ GIRO 8"
financiële injectie. [Storten op bankrekeningnummer 70 70?"'' '

Transacties
Te koop WINKELINV. voor
text.zaak mcl. voor.syst.
voor stofrollen tot 160 cm br.
Ook stalen raamkoz. en
dubb. winkeld. 045-717324.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Let op! tijd voor onderhoud
van uw kostbare machines.
Voor stralen en spuiten in
originele kleur. LIKABO B.V.
Maastricht. 043-635253.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Te koop: 1 Kubota trekker
B-8200; 1 Wurf getrokken
veegmachine, met Honda
motor WH-120 M; 1 Jensen
A 2snoeihoutversnipperaar;
1 Vermeer stobbenfrees 186
1 Gravely maaidek 1,20 mtr
1 Urgent bladblazer (afta-
kas); div. gebruikte rug-
maaiers, heggenscharen en
motormaaiers. FRISSEN/
Mech. Centrum Tuin en
Park B.V. Valkenburg aan
de Geul. Tel.: 04406-40253.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Limburgs Dagblad

Auto's

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

Deze kreet is
maar een weet!
Autoverhuur, niet duur.
Bel Bastiaans Heerlen.

Tel. 045-724141.
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.

Voor 'ndeskundigadvies
en snelle levering uitvoorraad...

rorziENS
inonze vernieuwdeshowroom!

industriëlegassen machines
lasbenodigdheden veiligheidsartikelen

gereedschappen werkkleding
Nu al 25 jaar eenbegrip |l|| voorkwaliteit en service!

MW " r«T»1 M-J I ■_tiiiiSA'liifcJ I uwmmml

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie35-jarig huwelijksfeest |

__p __Bfa_s^
<mWMm

m-. mmmm ta
B L H■Li „ THI v«John, Marianne, Tamara en Denise, Suzanne en

Sjon, Desiree en Iris, Gwenny en Jack^
Proficiat Max

Mam en oma met j_^_.
je 68e verjaardag _*_W ij»

IS______________________________B___________K _■B ff «r
i

»^B BHtaü'"? &a^
Proficiat met je

Si 17e-verjaarda9_^
Van je man, kinderen Vandaag ookopJ>!>

en kleinkinderen Hoera hoera hoer>
Pro,iciat i^u-io

n JohniePap en mam
§ -WM-K^. .._>.-...■ .^ ___WÊ___W__ '

___P Éwf^ _m_*_ _Bi__É____. riiaÉi. _._l_______■ 7 j_» _____
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van Tim en Ivo Vandaag ook op L""!

Zonhebanken/Zonnehemels J
Superbruiner!

10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventiia'0
snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 9"'

Volledige garantie en service. „$
Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-1 J=

Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999-^
Muziek

(Bij de Markt) J
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels,.syn'n

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterke' '4
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie en "Altijd leuke aanbiedingen en occasions. „ $

PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30.- Pfcn

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!^

j —?j Limburgs DagbladgpiccoloS
[ *ln de Cramer 37, Heerlen

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
; Postgiro: 1035100

Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

C
rlOver 1 kolom, in kleine letters met een woord in
f +ioofdletters Mtnimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per

meierhoogte: ’ 1.20
[■.Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat' en■\ kermist Gevonden ’ 1.00 per mm. Onroerend
fc'Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm

'tt 'Reuzepiccolo's
j Over 1 ol 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
i -minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
> ""Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logo s en

oiraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
■ «olom ’ 1.60j. Advertenties onder nummer: ’ 7.50.t Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.

i Prijzen exclusief 6°o BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mei
legitimatie.

' Telefonisch opgeven

045-719966
" *1-Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
►Iregel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.

[ '.Schriftelijk opgeven
gave via de 1e post daags voor plaatsing.

Persoonlijk opgeven
■> Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

8 30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid. .aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.* ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.

* .Bron Cebuco Summo Scanner) 22:
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Joyce
Privé en Escort, ma-zat.,

v.a. 11-24 u., 045-411766

snel-contactlijn
In 24 uur uw adv. op

06-320.326.73 (50 ct.p.m.)
Sexcont. voor dames, heren
en paren. Deelname gratis.

Discr. codesyst.
Info op 010-4282395.

Bij het stille kanaal traint hij
naakt, tot 2 mannen die
gave knul ontdekken en

profiteren
06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
Sonja leert 't van 2 ervaren

mannen, voor de
spiegel

ziet ze alles wat ze met haar
doen 06-320.329.23 (50c)

Anky dwaalt door 't stille bos
plots

zijn er 2 knullen die
weten wat ze zoekt.

06-320.330.09 (50 ct.p.m.)
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
pornobox

onbeschaamd, maar wel
eerlijk. 06-320.320.51

(50 ct.p.m.) De Porno-box.
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Op de
40plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

Rosie Relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 (50 ct.pm)

zie de foto's van de dames
in Rosie Jan. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33

100% discreet door
codesysteem

Een ervaren man verwent
een mooie blonde

Meid
die nieuwsgierig is

naar alles wat hij kan.
06-320.321.30 (50 ct.p.m.)
Homo. Als de spieren van

de man
zijn gemasseerd is hij in
vorm voor zijn vriend.

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
Als Elna 28 wordt, wordt ze

de strenge

mevrouw
voor gehoorzame mannen.
06-320.330.51 (50 Ct.p.m.)
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan ... De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22
(50 ct.p.m.)

De wip-in-box
heet zo, omdat er heel wat
ge. wordt op 06-320.

324.60. Leuk toch?
Trouwens, de lijfsexbox,
daar durven ze ook en....jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 (50 ct.pm)

2 kerels met een jacht-
geweer betrappen een
naakte zonnende knul.

Homo
06-320.329.23 - 50 et p/m

Direct snel Sexcontact
live-afspreek-

lijn
06-320.320.55 - 50 Ct p/m

Stephanie
Privé maand, t/m vrijd. van
15.00 tot 23.00 uur, Schil-
berg 26, route Margraten -

Belg. grens (De Plank).
Plusm. 1 km voor de grens,

tel. 04456-226.

Anita
privé met escort ook zat.

Tel. 045-352543.

Privé Cherry
met 3 nw. meisjes, open: m-
d-w, 10-19 u, d-vr. 10-22 u.

Tel. 045-462805.

’ 50,- All in
Katja, Brigit en Stella, tel.

045-423608.

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

lijn: 06-320.326.33
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44- 50 et p/m

Op de Tippelbox sex-
advertenties van

hete meiden
06-320.326.66

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Flirt-Cafe:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Homokontakt
jongens zoeken jongens

06-320.325.01 - 50 et p/m
Zoek je een hete vrouw of

man?
de sextippellijn:

06-320.330.66

Peggy Privé
Nieuwe meisjes aanw. Ma.-
vr. 11-19 u. 04490-74393.

Lekkere meid zoekt
sexcontact

sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Natasja doet het
met 3 mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 Ct p/m

Jonge vrouw
doet het met haar wilde

vriendin
06-320.328.02 - 50 et p/m

Jonge vrouwen
samen onder de douche

06-320.328.88 - 50 et p/m
Zoek ze uit die kanjers

Sex-
afspreek-band

06-320.330.21 - 50 et p/m
Homo! Michael luistert en...
met open mond:

06-320.330.88

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken U thuis of in hotel.

045-311895.
Diana
Escort

045-320343
320323
Escort

045-226565 i

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

Gay Bizar
Geniet mee met Michael en

zijn bloedhete bellers!
06-320.350.67 - 50 et p/m

Love
onbeperkt relaxen met 8
erotische hete modellen

voor ’ 200,- all-in.
Geop. 12.00-02.00. Baltha-

sar Floriszstr. 37HS Am-
sterdam. De enige echte

06-320.324.82

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 50
Mooiste Meisje 50 et p/m 06-

-320.320.50
bern.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

045-326191
Escortservice. All-in.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.

Kathy's S.M.
Heerlijk en discreet. 6 meis-

jes aanw. Club Elle.
Kapoenstr. 29 Maastricht.
Open ma./vrij. 13-23 uur.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Recht voor zn raap, voluit,
zonder schroom! dat kan de

Sexgeen-
gezeurbox

06-320.330.57 - 50 ct.p.m.
Sexafspraken

Vreemdgaan, slippertjes
maken! bel

Sexwerkelijk-
heidbox

daar loop je geen blauwtje!
06-320.330.58 - 50 Ct.p.m.
Breng ook een sexoffer...!
onze meisjes hebben last

van sexkrampen
06-320.330.59 de

Sexver-
langenbox

50 ct.p.m.
de

Sexcultuurbox
06-320.325.14

voor de nieuwe manier van
vreemdgaan! onbegrensde

sex! 50 ct.p.m.
Prettige beweging? mee-

draaien? omwentelen? drif-
tig afwisselen? de

sexcarouselbox
06-320.325.16-50 ct.p.m.

Gevaarlijk tekker! de
sexproduk- .

tiebox
06-320.325.34

met zn tienen of apart,
heterosex voortdurend

prettig - 50 ct.p.m.
Doordringend dwingend tot

het smeltpunt! vloeibare
sexafspraken! bij de

Sexsensatiebox
06-320.325.36 - 50 ct.p.m.

Sexgigantenbox
met de dag prikkelender

06-320.325.20
toenemender sexgenot!
sex..lekker - 50 ct.p.m.

prïvehuis Michelle
akmanschap is meesterschap
terug van weggeweest: Anita

/ 045-229680
(Donna-Maria 045-227734
-~—-fltiZjB met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.

»-___^_ Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Boxo|en met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
BabbelboxBel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

River Side Club
ateiar, c u

Echte Sex kent geen tijd
v°orbii r 9

cht ohé en Laak- DiJk 2ohé en Laak-100 mtr.i camping de Maasterp. Tel. 04755-1854. Tot ziens.[" Tevens meisjes gevraagd.

Verena, Anja en Tamara
Sterren van de Pin-up, nu privé ma. t/m vrijd.

00-24.00 uur. Tel. 045-251165.

Party-Gay-Boxen
Partyline 06-320.330.10
Homobox 06-320.325.50

50 et p/m
Sex'o'foon-box 06-320.329.50"-—-—^jjarry'Gaybox... o6-320.330.11

Maak je keuze
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18Onbedorven 06-320.323.03vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00Contacten-lijn 06-320.321.05Sex-adressen 06-320.322.02Cora & Willem 06-320.320.03Groepssex-lijn 06-320.321.04Mimi Kok verwent 06-320.323.65Buren begluren 06-320.330.80Bizarre livesex 06-320.321.01Hard en streng 06-320.325.70
Homofoon 06-320.321.12Homo luisterlijn 06-320.330.22Sex-intervieuws 06-320.323.16Sex-intervieuws 06-320.323.18Sex-intervieuws 06-320.323.20h- 50 et p/m

op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-
vrouwtje... 06-320.328.38

(50 ct.p.m.)

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nr. 06-320.327.37 (50cpm)
Na het douchen met haar

vriendin ontdekt Angela wat
eindeloze

Lesbische
liefde is

06-320.330.19 (50 ct.pm)
Lifesex. 2 lesbiënes. Eerst
soft S.M. dan pas de vurige

Sexovergave
06-320.329.25 (50 ct.pm)

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 ct.p.m.)
Blond is ze. Eindeloos vaak

wil ze het. Julia voor
Lifesex

gekleed in....nylons
06-320.329.24 (50 ct.pm)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en... te

laten gaan. Tel.
06-320.327.88 (50 ct.p.m.)

Als die man voor bijles komt,
gaat ze in
Bikini, voor hem uit naar boven

06-320.326.72 (50 Ct.pm)
Vera

Privé tel. 04754-85818

Contactburo
Yvonne

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203
Mat/m zon 11.00-24.00 uur.

Nieuw, nieuw 5 nieuwe
meisjes bij

Privé
Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade.
Tel. 045-425100

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
alles kits achter de rits

06-320.320.07
Amanda

terug op school
06-320.320.08
Sex Party Box
06-320.323.06
talk add. prod. 50 et p/m

Men Only
Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 c/m

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12-50 c/m

Privéhuis
Donna

Tel. 045-227734 / 229718.
Tev. ass. gevr.

Koekhappende meisjes! bij
Calcutta

06-320.320.13 ze zijn klein
maar willen groot doen!
LOLITASEX - 50 ct.p.m.

nombre hombre
boordevol sex
06-320.320.23

de sexspécialist! dus per-
vers en grof - 50 ct.p.m.

Hardsex; 320*325*35J^ggggnlSO^c/mOe-

Rijpe
brouwen

320-323*45!^-^g__Jgntesoc/mO6-

-\ Gay Box
ku"^ beter een hete
i-_6-32r^-f_?n verre vnendi^^jg£gjl so et/pm

?S,SM Maniac
sen r] 9e'hete meesteres-

Sex Royal_nr- voor 50 cent p.m.

Ve^omo L've
ne(e jongens gaan tot

Grieks1 '^chasoctp/mO6-
Rgo^s.'ss

pßel je eigen
C2vinc'ebox
bol Roddel

! oe' limburg&-330.869

ClLa 9

de sexmafia luistert ook na
06-320.322.77

als jevan afwisseling houdt!
porno, porno - 50 ct.p.m.

Black-erotix bij
Zoenbabwe

06-320.325.22, voor ruim-
vallende lipsmacking!
Heterosex! - 50 ct.p.m.

Bij de
Beurtlijn

vloeien spontaan de sex-
geluiden uit de hoorn

06-320.325.33
dus voor overgevoelige
sexoren...? - 50 ct.p.m.

Buro Elvira
inschrijvenen ass. gevr. Tel.

045-419384.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.
'Nieuw Geopend*

Club Nirwana
Wij durven te zeggen: "Onze
service behoort tot de top"!!!

Durf jij te bellen? 045-
-463323, bezoek ons in

Kerkrade, Nieuwstraat. 147

Escort Sonja
Nieuw... leuke meisjes ma.
t/m vrijd. 14.00-00.00uur.

Tel. 045-352428.

"Exclusief"
Industriestr. 13 Kerkrade-W.
v.a. 12.00 uur 045-413887
Tevens meisjes gevraagd

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Isabella
vanaf 10.00 u. ook zat. en

zon. 045-721759
2 paren kijken toe als Ellen

zich voor 't eerst aan de man
onderwerpt.

Life
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

de Super-
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, de heet-
ste box van NL op nummer-

tje 06-320.328.29 (50 ct.pm)
De mooie trotse mevrouw

ondergaat het in de stal met
2 brutale

Jongens
06-320.326.90 (50 ct.p.m.)
In de bioscoop ziet ze de

SM-foto's
Dan wil ze het ook voelen.

Diane in ketens.
06-320.326.92 (50 ct.p.m.)

De nieuwsgierige dame
belandt plots in SM.

Ze beleeft boeiend en
gehoorzaam

06-320.330.61 (50 ct.p.m.)

De man straft
'n brutale meid, maar als hij
merkt hoe vreemd ze onderzn handen reageert dan...
06-320.323.85 (50 ct.p.m.)

Life-studio
1990. Lifesex met

nieuwe paren.
Sex uit 1990. Nieuw.

06-320.330.52 (50 ct.p.m.)

De luistervink
Verboden opnamen. Luister
ze af, de hete directe bellers

met onze meisjes.
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)

Bar Mi Amore
5 nieuwe meisjes aanwezig,

Maand, t/m zaterdag v.a.
20.00 u. Leyenbroekerweg
160, Sittard. Tevens escort-
service. Tel. 04490-23730
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Gemakkelijk, diskreet en snel!Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96» 72» 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 toptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- pjnnd eflrenie theor.
bedno mdran» per lm loont
5.000,- 100,- 13,8% 72

11.000,- 220,- 13,1% 71
20.000,- 400,- 12,8% 71
30.000,- 600,- 12,8% 71
§0.000,- 1000,- 12,6% 70

fc

________________________________
HUISBEZITTERS

EXTRA LAGE LASTENzonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTUD IN
BEDRAG MAANDEN

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x ISOx 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,--eu
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 7,9%. 2e en 3e hyp, en pers.
leningen vanaf 11,39%.Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
van aflossen mogelijk Vraag INFO.
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KOf mm *fIrWrfC##t t "j 9 f%T—dÉË 1 Natuurlijk is schaatsen voor mij sport nummer één.

ik ,Jffl OFFICIAL Een paar uurtjes bowlen is altijd een gezellige enJl bowling center sportieve ontspanning. Jebent lekker aktief bezig.
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yvonne van Gennip won 3 x Goud op de ~m~m Tt W
Olymp,sche Spelen te Calgarym 1988. DEAKTIEVESPORT VOORlEDEREEN
■

Bowling & Partycentrum Hoeve De Aar - Welterlaan4s - Heerlen - 045-714432

WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST
EN WORDT VAKBEKWAAM

Behaal bij de specialist, al meer dan 10 jaar, in de I
Bedrijfstak Horeca de officiële SVH vestigingsdiploma's I
voor uw hobby en/of werk. Ook kunt u zelfstandig I
caféhouder-, petit-restauranthouder, disco-eigenaar olkanti- I
nebeheerder worden. Half februari starten de mondelinge I
ochtend-, middag- en avondcursussen weer in 65 plaat- I
sen in het land. Een vooropleiding is niet vereist.

DIPLOMA'S!
CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF,

HANDELSKENNIS, SLIJTERIJ
met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap:

of behaal 't VOM. Certificaat praktijkopleiding

KELNER/SERVEERSTER
Begin juni 1990 kunt u examen doen. 't V.O.M. Horeca Insti- I
tuut verzorgt deze cursussen zowel mondeling als schril- H
telijk tegen de laagste prijzen. Tevens kan 't VOM. Horeca I
u na het behalen van de Rijkserkende diploma's begeleiden I
bij het starten en/of overnemen van een eigen horecabedrijf I
via haar afdelingen Horeca Administraties en Horeca I
Bemiddelingen. vesf^,-
De professionele horecabegeleider Rj/Vcpri,

't V.O.M. Horeca Q Ivan Diploma tot eigen Bedrijf «oma*
Stuur voor een GRATIS brochure onderstaande coupon in. I
een envelop zonder postzegel naar:
't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersfoort- I
Hoogland. Of bel: I
033-80 60 60 of [s avonds.o4s-442810 I
Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure.
Naam: Dhr/Mevr I
Adres: I
Postcode: Plaats: I



’Ikwaseraantoe,ikwasleeg,ikwilweeraandeketting ’Anton Heijboer hertrouwt
met zijn eerste vrouw

„We zijn vijfjaar geleden na
23 jaar huwelijk gescheiden
uit liefde voor de andere
meisjes. We moesten alle-
maal gelijk zijn. Maar nu
vinden wij dat we Maria
haar ere-positie moeten te-
ruggeven. Ondanks de ge-
lijkheid heeft zij toch vijf
jaar lang als een soort moe-
der overste van het klooster
gefunctioneerd."

De Ilper kunstenaar Anton Heij-
boer (65) kan zijn geluk niet op.
Toen hij kort geleden 's morgens
vroeg zijn honden uitliet op het
erf achter zijn kunstenaarscom-
plex en zittend op een bankje
zijn ogen over het Ilperveld liet
zweven, nam hij plotseling een
besluit: ik ga trouwen. „Tot een
seconde ervoor had niemand van
ons daaraan gedacht. Ik liep met-
een naar Maria en die was heel
blij. In feite volgde er een vier-
voudig ja-woord, want behalve
Maria stemden ook Joke, Marie-
ke en Lotte onmiddellijk met het
voorstel in."
„Toen we destijds scheidden zei
Maria: je doet maar, maar ik blijf
altijd bij je. Dat druist eigenlijk
tegen alle vrouwelijke eigen-
schappen in, maar achteraf zie ik
in dat ik in feite een oer-vrouw,
bijna-niet-Westers, naast mij heb
staan."
Vorige week dinsdag ging het
aanstaande echtpaar in onder-
trouw op het gemeentehuis van
de gemeente Ilpendam, waar ook
Den lip toe behoort. Het huwe-
lijk heeft echter plaats in het
dorpshuis van Landsmeer op 9
februari om 9 uur 's morgens, de
dag waarop Anton Heijboer 66
hoopt te worden. Toeval, zegt de
markante kunstenaar.
„We leven met Landsmeer, we
gaan er naar de bank, naar de
winkels, ik ben al zes jaar niet
meer in Ilpendam geweest. In
principe zouden we thuis ook
kunnen trouwen, maar daar
schijnen wij weer niet belangrijk

genoeg voor te zijn: ze zijn in Il-
pendam nogal voor gelijkheid:
het is allemaal gras, evenhoog.
Kijk, vroeger'groeide er nog wel
eens wat onkruid tussendoor."
„Het huwelijk in Landsmeer is
gelijk mijn intrede in het dorp en
bevestigt dat Den lip bij Lands-
meer hoort'". Den lip komt na de
gemeentelijke herindeling per 1
januari 1991 onder de gemeente
Landsmeer te vallen. „Lands-
meer is ook wel in zijn sas met
ons. In Landsmeer trouwen is
voor mij als artiest ook de start
van een nieuw leven."

Voor Heijboer wordt het op 9 fe-
bruari 'gewoon even trouwen.
„Ik zal wel in mijn Urker broek

verschijnen en houd m'n klom-
pen in de hand: dan weten ze met
wie ze te maken hebben. Maria
zal ook wel 'scheeps gekleed
gaan, dat zijn we allemaal de laat-
ste tijd, een soort schippersfami-
lie, hè."
Maar wat de keuze van getuigen
betreft zijn de Ilpers heel secuur
geweest. Een van die getuigen is
Henny Huisman, een zeer goede
vriend van de Heijboers. Heij-
boer is ook de eerste gast in de
eerste show van Huisman op
Veronique in maart. De tweede
getuige wordt Govert van Iter-
son uit Landsmeer, de huisarts
van Heijboer: „En de man die mij
al dertig jaar in leven houdt met
een soort opiaat".

De derde getuige is mr Snoek
van een groot advocatenkantoor
uit Amsterdam die de vier vrou-
wen adviseert in de vennoot-
schap die zij los van Heijboer ge-
sticht hebben. De vierde getuige
is Marieke: „Het is toch.mooi dat
mijn derde vrouw getuige mag
zijn van mijn huwelijk met mijn
eerste vrouw", geeft de humor-
volle artiest uit het moerasdorp
als doordenkertje mee.
Heijboer zegt alle vertrouwen te
hebben in de ambtenaar die hem
gaat trouwen. ledereen is ook
welkom op de ceremonie. Maar
een receptie is er niet bij: „Dat
zou teveel voor me zijn. Mis-
schien dat ik flink wat geld op de
bar van café De Drie Zwanen in

Den lip leg voor een uur gratis
drinken voor mijn Ilpse vrien-
den".

Anton Heijboer verwacht dat
zijn hernieuwde verbintenis veel
effect op zijn kunstenaarsbe-
staan en werk zal hebben. „Ik
voel me nu al anders; een huwe-
lijk herbergt ook zoveel mystieks
in zich. Ik ben vijfjaar lang een
vrije jongen geweest en nu lig ik
weer aan de ketting; misschien
niet modern, maar voor een man
een zegen, een enorme rust. Mijn
werk zal behoudender worden,
minder frivool, zwaarder, klas-
sieker, terug naar de roots, in
ieder geval minder modern. Er
gaat hier een frisse wind waaien
en de naam Heijboer blijft offi-
cieel doorleven, het wordt alle-
maal even wat stabieler".
En ernstig: „Deze gebeurtenis
grijpt diep in, ook op een kunste-
naarsbestaan. Ik was leeg, ik was
hieraan toe, de ingeving van het
huwelijk was ook absoluut."

De Ilpers zullen nog voor het hu-
welijk op een andere manier met
de kunstenaars-enclave te ma-
ken krijgen. Heijboer heeft on-
langs voor 1,5 ton geïnvesteerd
in de vele bouwsels op zijn ter-
rein, voornamelijk in elektrische
verwarming. Daartoe dient hij
door de Provinciale Elektrici-
teits Maatschappij drie speciale
elektriciteitskabels aan te laten
leggen. De Ilper rijweg gaat dus
open. Kosten: 40.000 gulden.
„Maar op die manier worden wij
eindelijk wel als bedrijf erkend,
want alleen bedrijven als AH (en
zo heet ik ook) kunnen over een
dergelijke voorziening beschik-
ken. We zijn grootverbruikers ge-
worden. We werken zo hard dat
we die stroom wel nodig hebben
voor de verwarming van onze
ateliers en het drogen van de
kunstwerken. En wat is een
stroomrekening van 80.000 gul-
den op een omzet van vier ton
per jaar?"

olav lammers

# Op de voorgrond het aanstaande bruidspaar Heijboer (Maria en Anton). Daarachter
van links naar rechts Lotte, Petra, Marieke en Joke.

Tentoonstelling over vrijen en trouwen in Nederland 1500- 1800
’Kent en versint,

eer dat je mint’

'Kent en versint, eer dat je mint'
was de lijfspreuk van de zeven-
tiende eeuwse schrijver en dich-
ter Jacob Cats. Hiermee waar-
Schuwde de schrijver ervoor
geen huwelijk aan te gaan op ba-
sis van verliefdheid, geldzucht of
'vleselijke begeerte. Partners
moesten in alle opzichten goed
bij elkaar passen. Trouwen deed
je niet zo maar.
Cats' levensfilosofie ■wordt op-
nieuw in beeld gebracht in 'Kent
en versint, eer datje bemint', een
tentoonstelling over vrijen en
'trouwen in Nederland van 1500
tot 1800.
Cats' aandacht ging voorname-
lijk uit naar de jongeverliefden.
Zelf trouwde de schrijver toen
hij 27 jaar was. Daarvoor leidde
hij met zn maatjes een ongebon-
den leven. Menigmaal was de ze-
ventiende eeuwse schrijver ver-
liefd. Toen hij eenmaal in het vei-
ligehuwelijksbootje was gestapt,
had hij als afgestudeerd jurist de

behoefte om jongeren te waar-
schuwen voor het leven van een
vrijgezel. Zelf was het voor hem
een fantastische tijd, maar Cats
was aan de risico's van het vrije
leven ontsnapt:

De gevaren van het vrije leven
waar hij op doelde zijn voor ons
uit de tijd. Scheiden, samenwo-
nen of leven in een commune: te-
genwoordig kan alles. In die tijd
was dit allemaal onmogelijk. On-
gehuwd samenwonen werd be-

streden. Wie onberaden in de
fuik (vroeger het symbool voor
huwelijk) zwom, kon er niet
meer uit.
Pas sinds de tweede helft van de
zestiende eeuw was een huwelijk
voor de kerk of staat verplicht,
wilde het geldig zijn. Daarvoor
werd de geslachtsgemeenschap
tussen man en vrouw als een
echtelijke verbintenis be-
schouwd. Deze daad was echter
moeilijk te controleren.
Cats was een groot voorstander

van het huwelijk, maar voelde
zich als intellectueel geroepen
om het jonge volk met zijn ge-
dichten te waarschuwen tegen
deze verbintenis. Zijn ideeën
spraken zijn tijdgenoten erg aan.
In die tijd verschenen de zoge-
naamde vrijerij boekjes. Daarin
werden concrete adviezen gege-
ven hoe je de geschikste partner
kon vinden. Zo blijkt de 'plaats
van ontmoeting' erg belangrijk
te zijn. Volgens de zeventiende
eeuwse dichter Johan van
Heemskerck was de schouwburg
een 'uitgelezen plaats om jacht te
maken': „Je kunt rustig om je
heen kijken en over belangrijke
zaken discussiëren".

Van Heemskerkck waarschuw-
de daarentegen voor een ont-
moeting op een bruiloft. „De

avond en de wijn benevelen de
blik. Jekan niet zien of de vrouw
echt mooi is".
Hieruit blijkt het seksisme in de
huwelijksboekjes. De enige les
die een vrouw kreeg was 'dat ze
mooi moest zijn. Haar vrouwelij-
ke vormen moest ze goed laten
zien. Gebreken moest ze zoveel
mogelijk aan het oog onttrekken.
Zonder een goed voorkomen
maakte zij nauwelijks kans op
een echtgenoot.
En als de vrouw dan in de dans-
zaal zat, mocht zij een aantrekke-
lijke man niet versieren. Van
Heemskerck zei het als volgt:
„De vrijer mag een vrijster ten
dans vragen, het meisje doet ge-
noeg als zij hem antwoord geeft".
De tentoonstelling 'Vrijen en
trouwen in Nederland 1500-1800'
is van 21 januari tot en met 18
maart te zien in het Haags Histo-
risch Museum. Het museum is
geopend van dinsdag tot en met
zondag, van 12.00 tot 16.00 uur)

" 'Boerenbruiloft' een schilderij van na 1560, vermoedelijk van een navolger van
Pieter van der Borcht.

" 'Doolhof der kalverliefde' uit Jacob Cats' 'Houwelick' uit
1625. Het opgedofte meisje bij de ingang van de doolhof
dreigt, op zoek naar een vrijer, aan de verkeerde man te
blijven hangen.

vrouw

Weinig effect werving
vrouwelijke schoolleider

Maatregelen om meer vrouwen als school-
leider aan te trekken hebben in het basis-
onderwijs niet geleid tot meer benoemin-
gen. In het voortgezet onderwijs werden
wèl meer vrouwen voor een sollicitatiege-
sprek uitgenodigd, maar dat leidde even-
min tot meer aanstellingen. Slechts in drie
procent van de gevallen is een vrouw als
directeur benoemd.
Dat blijkt uit een onderzoek naar de solli-
citatieprocedures voor schoolmanagers in
het basis- en voortgezet onderwijs. Het
onderzoek is in opdracht van het Instituut
voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO)
verricht door het Instituut voor Toegepas-
te Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijme-
gen.

Maatregelen om meer vrouwen aan te
trekken als directeur hebben weinig re-
sultaat gehad, aldus het Nijmeegse insti-
tuut. Vooral in personeelsadvertenties
wordt vrouwen uitdrukkelijk opgeroepen
om te solliciteren of worden intern vrou-
welijke docenten daartoe uitgenodigd.

Maar dat heeft tot nu toe nauwelijkseffect
gehad.
Veel scholenkennen volgens het ITS geen
vastomlijnd beleid voor de benoeming
van schoolleiders. In de meeste sollicita-
tieprocedures ontbreken eenduidige se-
lectiecriteria. De kandidaten worden

hoofdzakelijk geselecteerd op brieven en
gesprekken.
Variatie in de selectiemiddelenen -metho-
den zou volgens het instituut een betere
beoordeling van de kandidaten tot gevolg
hebben. Ook vooroordelen kunnen op
deze manier worden uitgebannen. Twee-
derde van de leden van de keuzecommis-
sies geeft blijkens het onderzoek van het
ITS aan behoefte te hebben aan training
in het beoordelen en selecteren van kandi-
daten.
Tenslotte concludeert het instituut dat de
samenstelling van de
sollicitatiecommissie in veel gevallen on-
evenwichtig is. „Vrouwen zijn hierin on-
dervertegenwoordigd".

Pil halveert
kans op reuma

Vrouwen die de pil hebben ge-
slikt, hebben ruim vijftig procent
minder kans op reuma dan vrou-
wen die het anticonceptiemiddel
nooit hebben gebruikt. Wat pre-
cies de oorzaak daarvan is, is niet
bekend. Maar de mogelijkheid
wordt niet uitgesloten dat de pil
iets in het afweersysteem veran-
dert, waardoor de kans opreuma
wordt gehalveerd.
Dat constateert de Leidse onder-
zoeker Mieke Hazes in haar
proefschrift 'Conception, contra-
ception and reumatoid arthritis'
waarop zij vorige week promo-
veerde. Mevrouw Hazes ontdek-
te dat het sterkst beschermende
effect werd gezien bij vrouwen
bij wie reuma in de familie voor-
kwam. De pil heeft echter geen
genezende werking. Na een of
meer zwangerschappen neemt
de kans op reuma eveneens met
de helft af.

" Mieke Hazes:
Pil alleen maat

slikken om
zwangerschap j
te voorkomen. I

Onderzoekster: zwangerschap bescherm! m

Koken en drinken
Of roken en het drinken van al-
cohol invloed op reuma hebben
weet Mieke Hazes niet. Bij toeval
kwam zij er achter dat de reuma-
patiëntes die aan haar onderzoek
meewerkten, in elk geval minder
rookten en dronken. Welke bete-
kenis daaraan moet worden toe-
gekend is nog onduidelijk, zegt
ze, en moet verder worden on-
derzocht.
Van een beschermende werking
van de pil is al sprake als die
slechtskorte tijd is geslikt.Of dat
nu een oftien jaarwas, het maak-
te niets uit, zegt Mieke Hazes.
„Daarom zou je er voor kunnen
pleiten dat er wat in het afweer-
systeem gebeurt waardoor er
geen reuma ontstaat. Maar heel
nadrukkelijk het kan. Het is ze-
ker de moeite waard om dat ver-
der uit te zoeken".

Tbc
Reumatoïde arthritis — in de
volksmond kortweg reuma ge-
noemd — kan door diverse oor-
zaken ontstaan. De vrouw kan
het bij de geboorte hebben mee-
gekregen van haar ouders of
voorouders, maar het kan ook
optreden als gevolg van iets dat
het lichaam binnendringt. Een
bacterie, bij voorbeeld. Mieke
Hazes zegt dat tuberculose (tbc)
wel eens een rol zou kunnen spe-
len. Hard maken kan zij dit (nog)

niet, omdat bewijzen da^ontbreken. Maar er wordjß
eens in die richting gedacht

De boodschap die het proi
meegeeft?
Mieke Hazes: „Terug naar lic}
boratorium om te kijken hoe Ij
monen bij dieren het arthfl
model veranderen. Kijk, vl*
wen die op jonge leeftijd 4
kind baren zijn extra beschet-"
Hormonaal kun je dat verkil
Het slikken van de pil kun )e
schouwen als een zwakke z^gerschap. Want met de pil di^in feite vrouwelijke horrno'j
toe die tijdens de zwangerso'
eveneens in verhoogde mate *
wezig zijn. Op die manier W>
verklaren dat zwangerschap J
gen reuma bescherming bied \

Verwachting
Mieke Hazes zegt dat er in h^Jlchaam van een vrouw dieinj|
wachting is een enorme verafn
ring plaatsheeft. Een baby {*
genetisch gezien — voor de »'}
van de moeder (lichaamseiêji
en voor de andere helft va *j(*vader (lichaamsvreemd),
maal stoot het lichaam vreeH
lichamen af. Om te voorko^Jdat dit gebeurt, past het lic^\2
zich aan. Met name in het at*' ..,!
systeem verandert er nogal *)
Een verandering die er wel 11!
toe bijdraagt dat vrouwen of.
tere leeftijd geen reuma krijejj
De Leidse onderzoekster Wj
drukt het met klem: „Ikraad JJ
mand aan de pil te gaan sI'LJ
om reuma te voorkomen. *Rl
wen moeten hem alleen inn^J
om te voorkomen dat ze in ,J
wachting raken. Alleen daai^ i
is de pil bedoeld en verder
Je moet belangen afwegen-Jl
zijn niet zo veel vrouwen die t
ma krijgen terwijl de pil tod 1

wat bijwerkingen kent."

’Volgende2000

jaar vrouw
als paus’

De volgende 2000 jaar moeten
vrouwen paus zijn. Dit 'einde
aan de religieuze apartheidspo-
litiek tegen vrouwen' heeft de
Westduitse theologe Uta Ran-
ke-Heinemann onlangs bepleit
in een vraaggesprek in het
Westduitse blad 'Bild'.
De eerste 2000 jaar van het
christendom hebben mannen
het pausschap vervuld. De
mannelijke pausen hebben de
kerk vaak met behulp van het

zwaard en de brandstapel &*!
stuurd, de vrouwen kunn^jj
van de RK Kerk een kerk rfv
een menselijk gezicht maken
zo zegt Ranke-Heineman'p
hoogleraar godsdienstgesch^denis aan de universiteit v8l
Essen.
Verder pleit zij er voor dat a'^ambtsdragers het recht krijêe*om te huwen en dat het doé^J.van de maagdelijke geboorj?
wordt afgeschaft. Over de W-^j
dige stand van de RK Kerk ze»l
zij dat deze lijkt op een cons|',
venblik waarvan de verval"^turn al lang voorbij is. De ker.
is volgens haar niet voorberg,
op de taken die haar in de v°
gende eeuw staan te wachten-

(ADVERTENTIE)^

mt H____fl

j
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Diskwalificatie
john McEnroe

:&o£B
D
0URNE - Het beest in de

,<ieerliiteest heeft John McEnroe
K AParten gespeeld bij de
kioen SphUStralische tenniskam-
v'stori^ u Ppen-°P weë naar een
foah *? treffen met Yannick

e1dl u wellicht zelfs Ivan
?.erlek'w 3r men in Melbourne al
«UJariefr a naar uitkeek, werd de: e vierd merikaan gisteren in
$rafi v^e

J
ronde wegens wange-

j. 6 van de baan gestuurd.

r ernfor
e tegenstand van Mikael

Fiteei.drs raakte hij zodanig geir-
f^lvan' at hlJ zijn zelfgekozen
k6rSat p

Zorgzarr>e huisvader even *i-tegen.*? suPervisor Ken FarrarMen j"0*? met vierletterwoor-
[?U do1 r. e elf jaardat ik ditwerk
Cpiets t' "eeft nog nooit iemand Ietüipri ge,n me durven zeggen", .CSTi de official later. Bij de iK°® st?, 4"6 7"5 2'4 voor MoEn- <Pleedk^ Urde hi-l hem naar de '. ca«amer.

_*_jie verder poging 16

1% >t>-
t^cfcpf %ac smiit met ziJn
f^e/h ZlJn 9edrag in
ttiBL,ourne leidde totSk^Uficatie.

O) Bart Veldkamp glijdt naar zijn eerste grote succes.

Invallers
Het was echter niet Twente dat de
sterkste tegenstander vormde van
Roda JC. Een elftal dat voor drie-
kwart uit invallers bestaat kan dat
eenvoudig niet. Roda's grootste pro-
bleem lag in het vasthouden van de
concentratie en de daaruit voort-
vloeiende agressie. Tijdens de pe-
rioden waarin de ploeg van Reker
écht gemotiveerd aan de slag ging,
werden de tegenstanders moeite-
loos opzij gezet. Werd ieder per-
soonlijk duel gewonnen en leek de
ineenstorting van Twente nabij.
Maar iedere keer stopte die ople-

ving even plotseling als ze begon-
nen was en hobbelde de thuisclub
weer ongeïnspireerd verder.

Gevolg was dat de wedstrijd, die al
halverwege de eerste helft beslist
had moeten zijn, tot een kwartier
voor het einde open bleef. De goal
van Van Loen, wie anders, had
Roda voor rust opvoorsprong gezet.
Verder kwamen de Reker-discipe-
len niet. Voorin speelden Hofman
en Van der Waart een wedstrijd van
momenten. En dan vooral van mo-
menten, wanneer het niet echt no-
dig was. Van Loen compenseerde
die nalatigheid evenwel bijna al-
leen. Als er één supporter is geweest
die twijfelde aan het nut van de lan-

Roda JC - FC Twente 2-0 (1-0). 41. Van
Loen 1-0, 73. Broeders 2-0. Scheids-
rechter: Van Swieten. Toeschouwers:
6.500.
Roda JC: Smits; Senden, Hanssen,
Trost en Diliberto; Broeders, Blattler
en Groenendijk; Hofman, Van Loen
en Van der Waart.
FC Twente: De Koning; Karnebeek.
Steffensen, Postma en Elzinga; Pee-
per, Ten Hag en Schmidt; Ter Avest
(65. Tempelman), Duif en Zwünen-
berg (46. Gaasbeek).

ge spits, danzal dat na gisteren defi-
nitief veranderd zijn. Roda van dit
moment kan geen wedstrijd zonder
Van Loen en er mag dan ook ge-
vreesd worden voor de wedstrijden
dat hij vanwege zijn rode kaart in

het duel tegen Sparta aan de kant
zal moeten blijven.

In doel heeft Roda in Jos Smits een
degelijke vervanger voor Bolesta.
Defensief zit het concept degelijk in
elkaar. De Roda-trainer had tegen
Twente alleen gerekend op twee
spitsen bij de tegenstander. Hans-
sen en Trost zouden dan in de man-
dekking moeten spelen. Pierre
Blattler stond daardoor op het plan-
bord als vrije verdediger. Omdat
Vonk slechts één spitsspeler had
opgesteld, Duif die totaal onschade-
lijk werd gemaakt door Trost, wis-
ten Hanssen en Blattler zich geen
raad met de ontstane vrijheid. Op
het middenveld kenden Groenen-

dijk en Broeders geen overdreven
sterke dag, zodat veel aanvallen van
achteruit bij Hanssen begonnen. De
verdediger heeft veel goede kwali-
teiten, maar is beslist geen 'spelma-
ker'.

Een kwartier voor tijd beslisteBroe-
ders de strijd met een enorme knal
uit een afgeslagen hoekschop. Roda
steeg hierdoor met stip naar de
tweede plaats van de ranglijst. Des-
ondanks zal de zelfkritiek defeweek opKaalheide toch los moeten
komen. Rker zal in die 'bezinning,
een hoofdrol toebedeeld zijn. Een
rol, die Reker, zoals hij al na de wed-
strijd aangaf, op het lijf geschreven
is.

Feyenoord en PSV in de markt

Belangstelling
voor Ruud Hesp

Van onze verslaggever

SITTARD - Fortuna Sittard-
doelman Ruud Hesp staat hoog
genoteerd op het verlanglijstje
van onder PSV en Feyenoord.
Nadat reeds in een eerder sta-
dium Leeds United interesse
toonde, lijkt de belangstelling
van zowel Feyenoord als PSV de
voorbije dagen zo groot te zijn
geweest, dat onderhandelingen
op korte termijn te verwachten
zijn. Zaakwaarnemer Ger Lagen-
dijk van Feyenoord ziet in Hesp
de ideale vervanger voor Joop
Hiele, die naar alle waarschijn-
lijkheid gebruik maakt van het
feit dat hij na dit seizoen trans-

fervrij is. Hiele zou contacten
hebben in Frankrijk.

Naast Feyenoord is PSV nadruk-
kelijk in de race. „Officieel heeft
nog niemand bij ons aange-
klopt", zegt Fortuna-manager

Jac. Opgenoord. „Ik verwacht
echter dat het in dekomende da-
gen wel gebeurt. De geruchten
wijzen duidelijk in die richting.
Fortuna zal in elk geval proberen
Hesp te behouden". Ruud Hesp
liet zelf al in een eerder stadium

weten dat hij niet voor PSV voelt
zolang Hans van Breukelen daar
actief is. „Ik ga echt niet meer op
een bank zitten," aldus Hesp. Bij
PSV wordt, naar verluid, ge-
werkt aan een constructie die
zou inhouden dat Hesp wordt
vastgelegd, maar dat de doelman
het komend jaar wordt 'gestald'
bij zijn huidige club Fortuna.
„Die constructie zou ikzelf wel
bedacht kunnen hebben," aldus
Opgenoord. „Geld krijgen voor
de verkopen, terwijl Hesp nog
eenjaarblijft. Ik heb ookvan een
dergelijke constructie gehoord.
Maar hoe zwaar we daaraan moe-
ten tillen zal nog moeten blij-
ken".

FC Twente worstelt met grote personeelsproblemen

Roda stijgt met stip
door bert groothand

KERKRADE — Wisselvallig-
heid troef. Onder die noemer
won Roda JC gisteren de be-
langrijke sub-topper tegen FC
Twente. In de sport geldt al-
leen het resultaat. Ondanks
die ijzeren wet was Jan Reker
na afloop van de 2-0 zege niet
het stralende middelpunt van
een winnend team. „Natuur-
lijk, zon 2-0 winst is best wel
lekker," was het commentaar
van de trainer. „Maar ik heb fa-
sen in deze wedstrijd gezien
die me helemaal niet bevielen.
Het eerste deel van het duel en
het allerlaatste stuk bijvoor-
beeld. Dit Twente moet je ne-
gentig minuten de duim-
schroeven aan kunnen draai-
en."

Met 'dit Twente' doelde Reker op
het feit dat de ploeg uit Enschede al
wekenlang geteisterd wordt door
een blessure-epidemie. De ene na
de andere speler valt weg uit de se-
lectievan oefenmeester Theo Vonk.
Gevolg was dat vijfminutenvoor de
aanvang van de ontmoeting nog
geen opstellingen uitgedeeld kon-
den worden. Er waren op dat mo-
ment nog maar acht namen inge-
vuld op het wedstrijdformulier. Dat
de bezoekers alsnog met elf spelers
in het veld konden komen, was te
danken aan het feit dat op het laat-
ste moment nog twee juniorenin de
selectie waren opgenomen. Verde-
diger Maurice Postma bijvoorbeeld
mocht afgelopen vrijdag voor het
eerst meetrainen met de 'grote man-
nen. Hij was zeker niet de zwakste
speler in zijn elftal. De andere junior
was linker vleugelspits Berthil Ter
Avest, die in de tweede helft de bin-
nenkant van de paal raakte en zijn
ploeg daarmee bijna op 1-1 zette.

" John van Loen
soort het eerste
doelpunt voor
Roda JC.

Foto: DRIES LINSSEN

Nieuweling zet Thialf engevestigde schaatsorde opz’nkop

Bart Veldkamp: Haagse bluf
Van onze sportredactie

HEERENVEEN - Bart Veldkamp en Ben van der Burg
kennen elkaar van haver tot gort. Ze wonen een paar ki-
lometer van elkaar vandaan, zijn beiden verknocht aan
het schaatsen en hebben dezelfde humor. 'Keek op de
Week' is hun favoriete tv-programma. Als je de verhalen
mag geloven is het vaak lachen, gieren, brullen met het
tweetal.
Zaterdagavond was het over met
alle Haagse grappen en imitaties
van Jacobseen Van Es. De 'koppies'
stonden na de tweede dag van het
Europees Kampioenschap grim-
mig. De Zuidhollandse vrienden
waren plots eikaars belangrijkste
concurrenten geworden in Thialf.

Veldkamp voelde zich voor de alles
beslissende tien kilometer het
meest op zijn gemak. Hij moest als
vijfde in het tussenklassement na
drie afstanden ruim twaalf secon-
den goedmaken op Van der Burg,
die na de 1500 meter fier aan kop
ging. „Op Ben rust nu de druk. Niet
ik, maar hij moet zich zorgen ma-
ken", aldus de voormalige mara-
thonrijder, die vrijdagavond veel
zelfvertrouwen had gekregen op de
vijfkilometer.

Babbels

Ben van der Burg wist in de aller-
laatste rit precies wat hem te doen
stond: zijn persoonlijk record
(14.35,31) met maar liefst 22 secon-
den verbeteren. Het karwei in de di-
recte confrontatie met Michael Had-
schieff, op wie hij ook maar vijfe-
neenhalve seconde mocht verspe-
len, bleek al vrij snel hopeloos. De
rondetijden liepen zelfs zo hoog op,
dat hij uiteindelijk op een relatief

Met de babbels was het meteen
over. De spraakmakendste schaat-
ser van het voorseizoen wildeThialf
het liefst zo snel mogelijk verlaten.
Vanaf vandaag blaast hij een paar
daagjes uit bij familie in de Arden-
nen. „Ik moet deze teleurstelling
even verwerken. Voorlopig wil ik
niets meer horen of zien van dit
Europees Kampioenschap". Veld-
kamp, die de rit van Ben van der
Burg omschreef als 'het spannend-
ste moment in mijn leven' en 'be-
hoorlijk eng', kan er de komende
dagen vermoedelijk geen genoeg
van krijgen.

Hoewel Veldkamp al zijn persoon-
lijke records in Heerenveen aan-
scherpte en daardoor achter Visser
en Kernkers de derde Nederlander
op wereldranglijst is geworden,
heeft hij het niet zo op de Thialf-are-
na. Of beter gesteld: op overdekte
banen in het algemeen. Hij heeft
met zijn astmatische bronchitis voel
last van de bedompte lucht en ie
rook. „Eigenlijk zouden ze een
rookverbod in moeten stellen. Toen
ik zaterdag terugkwam in het hotel
stonken mijn kleren verschrikke-
lijk. Het leek wel of ik in een café
was geweest. Ik vind het op een bui-
tenbaan een verademing.

Met medicijnen kan ik de proble-
men met mijn luchtwegen goed
derdrukken, maar optimaal is
niet voor mij in een hal. Ik heb mijn
beste wedstrijden altijd buiten geil-
den", aldus Veldkamp. Met die uit-
spraak heeft hij zichzelf ook als be-
langrijkste kandidaat voor de we-
reldtitel naar voren geschoven. De
mondiale titelstrijd vindt immers
plaats in de frisse lucht rond Inns-
bruck.

" Zie verder pagina 1 2

Records
Veldkamp, die als eerste van de
kanshebbers aan zijn finalerace be-
gon, opende met veel Haagse bluf.
In de eerste ronden dook hij zelfs
onder het wereldrecordschema van
Tomas Gustafson. Die Calgary-tijd
bleek niet haalbaar, maar de
14.01,08 was desondanks uitstekend
en leverde hem, gevoegd bij zijn an-
dere prestaties, een Nederlands
puntenrecord op. Dat stond drie
jaar lang op naam van Leo Visser.
Veldkamp kwam mede doordat hij
vier ronden voor het einde in het ijs
hakte bijna drie seconden te kort
om Vissers naam als nationaal re-
cordhouder op de tien kilometer uit
de boekente schrappen. Veldkamp:
„Dat vond ik zielig voor die toerist,
die krabbelaar".

magere 14.26,27 eindigde. Niet al-
leen Veldkamp, maar ook Gustaf-
son, Visser en Koss stoomden hem
nog voorbij in het eindklassement.
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eerste divisie

fcBC-De Graafschap (1500) 0-2
AZ-Heracles (2750) 2-0
SVV-GO Ahead Eagles (3200) 2-0
Cambuur-Helmond Sport (4800) 1-1
Veendam-Emmen (4000) 0-0
DS'79-WV ( 500) 1-2
Excelsior-Heerenveen ( 850) 3-1
Telstar-Wageningen (1250) 0-1

£VV 20 15 2 3 32 43-16
WAC 20 10 7 3 27' 34-19
VW 21 9 8 4 26 34-23
"Heracles 19 9 4 6 22 21-22
Eindhoven 21 8 5 821 38-37
AZ 19 7 6 6 20 31-24
Veendam 19 9 2 8 20 25-26
Helm.Sport 20 7 6 7 20 33-32
Cambuur 20 6 8 6 20 27-30
Excelsior 21 5 10 6 20 23-26
Graafschap 19 6 7 6 19 28-26
RBC 20 6 7 7 19 26-28
Wageningen 21 5 8 8 18 28-32
Emmen 20 4 9 7 17 29-33
PEC Zwolle 20 2 13 5 17 17-21
Telstar 20 7 3 10 17 31-39
Heerenveen 19 6 4 9 16 25-30
GA Eagles 20 7 2 11 16 21-32
DS'79 21 3 7 11 13 25-43

SVV, Heerenveen en NAC periodekam-
pioenen

VIERDE PERIODE
Wageningen 4 3 10 7 6-3
Emmen 4 13 0 5 7-2
SW 4 2 115 6-3
Excelsior 4 13 0 5 6-4
VVV 4 13 0 5 6-5
PEC Zwolle 4 2 115 5-4
Helm.Sport 3 12 0 4 3-1
GA Eagles 4 2 0 2 4 3-3
AZ 2 110 3 3-1
Graafschap 3 1113 4-3
Veendam 3, 1 1 1 3 2- 2
Heracles 3 1113 3-4
Telstar 4 0 3 13 5-6
Eindhoven 4 112 3 5-8
Cambuur 3 0 2 12 2-3
RBC 3 10 2 22-4
NAC 3 0 2 12 2-4
Heerenveen 3 0 12 13-6
DS'79 4 0 13 1 3-10

Vrijdag 19.30 uur
PEC Zwolle-Emnmen
Zaterdag 19.30 uur
Telstar-De Graafschap
DS'79-Heerenveen
Veendam-VVV
Cambuur-Eindhoven
AZ-Go Ahead Eagles
NAC-Heracles
Zondag 14.30 uur
Excelsior-Wageningen
SW-Helmond Sport

scoreverloop

EREDIVISIE
NEC-Sparta 1-2 (1-1). 22. Vurens 0-1, 27.
Janssen 1-1, 57. Polly 1-2. Scheidsrechter:
Blankenstein.
NEC: Brookhuis; Wijnhoven (75. Geurts),
Aalbers, Lok en Gemert; Woudsma (58. Wil-
lemsen), Roelofsen en Van Wanrooy; Grim,
Arts en Janssen.
Sparta: De Goey; Sandel, Wijberg, Sas en
Gérard de Nooyer; Libregts, Van de Berg en
Vurens (70. Helder); Van der Gijp (86.
Schuurhuizen), Houtman en Polly.
Haarlem-Volendam 2-1 (1-1). 20. Holverda
1-0, 25. Vermes 1-1. 64. Koffijberg 2-1.
Scheidsrechter: Van der Ende.
Haarlem: Metgod; Trustfull, Stafleu. Koffij-
berg en Purperhart; Numan, Dikstaal, Rob
Matthaei en Looijer (74. Helenklaken); Hol-
verda en Van Roon (78. Sion).
Volendam: Schilder; Van Loon, Stelten-
pool, Binken (58. Samuel) en Bakker (72.
Burleson); Sier, Zwarthoed en Pastoor;
Steur. Vermes en Berghuis.
BW Den Bosch-PSV 1-1 (1-0). 24. Van der
Linden 1-0. 74. Koot 1-1. Scheidsrechter:
HQuben.
Den Bosch: Van Grinsven; Bults, Van der
Linden, Van Eek en Goossens; Laponder,
Gösgens (79. Van Schijndel). Willems en De
Meijer; Van de Wiel (65. De Gier) en Van Du-
ren.
PSV: Van Breukelen; Gerets. Nielsen, Koot
en Valckx; Vanenburg, Lerby en Linskens
(73. Boerebach); Povlsen (76. Kieft), Roma-
rio en Ellerman.
FC Groningen-RKC 1-2 (0-0). 57. Hoekstra
0-1, 67. Weering 1-1. 84. Hoekstra 1-2.
Scheidsrechter: Blom.
FC Groningen: Lodewijks; Boekweg,
Veenhof, Van Dijk en Wilson; Weering,
Olde Riekennk, Roossien en Ten Caat;
Meijer en Eijkelkamp.
RKC: Teeuwen; Gouda. Brard en Joore;
Hutten, Moniz, Jalink en Bogers; De Wijs
C62. Treffers), Hoekstra en Van Hintum.
Feyenoord-FC Utrecht 0-0. Scheidsrechter:
Bakker.
Feyenoord: Hiele; Lokhoff, Troost, Brands
en Heus; Kiprich, Metgod en Scholten; Gn-
ga. Keur en Blinker (69. Van Geel).
FC Utrecht: Van Ede; Verrips. Roest, De
Koek en Young; Alflen, Adelaar en Stein-
mann; Boogers (75. De Kruijff), Moore en
Smolarek.

EERSTE DIVISIE
AZ-Heracles 2-0 (0-0). 46. Cocu 1-0.72. Ront-
berg 2-0. Scheidsrechter: Luyten.
SW-Go Ahead Eagles 2-0 (1-0). 24. Tebben-ihof 1-0, 73. Tebbenhoff 2-0. Scheidsrechter:

"Overkleeft.
'Cambuur-Helmond Sport 1-1 (1-0). 32. Kei-
zer 1-0,47.Kraus 1-1.
Veendam-Emmen 0-0. Scheidsrechter: Van
Vliet.
Telstar-Wageningen 0-1 (0-1). 39. Van der
Bom 0-1. Scheidsrechter: Kloeg. Bijzonder-
heid: Vier minuten voor het einde massale;vechtpartij bij de dug-out. Scheidsrechter
stuurt Wageningen-trainer Buter naar de
>tit&Une.
'RBC-De Graafschap 0-2 (0-0). 70. Smit
|(strafschop) 0-1, 79. Rozendaal 0-2. Scheids-
rechter: Nienhuis.

Excelsior-Heerenveen 3-1 (3-0). 12. De Ro
mijn 1-0, 37.Taument 2-0.45. Edwin van Bv
ren 3-0, 65. Griffith 3-1. Scheidsrechter: Hu
bers.

topscorers

Eredivisie: 1. Romario (PSV) 18. 2. Kieft
(PSV), Van der Laan (FC Den Haag) 11. 4.
Van den Brom (Vitesse), Houtman (Sparta),
Hoekstra (RKC) 10. 7. Hilgers (Vitesse),
Berghuis (Volendam). Nielsen (FC Twente),
Loggie (Willem II), Van Loen (Roda JC) 9.
12. Van Geel (Feyenoord) 8 13. Fischer
(Ajax). Ronald deBoer (Ajax), Otto (FC Den
Haag), Willaarts (FC Utrecht). Steur (Volen-
dam) 7. 18. Winter (Ajax). Hoekman (FC
Den Haag). Delahave (MVV), Povlsen (PSV)
6.

Eerste divisie: 1. Van Velzen (SVV) 21 2.
J.Molenaar (RBC) 12 3. Velten (Heracles),
Leeuwerik (Graafschap), De Jonge (Em-
men) en Stewart (VVV) 9 7. Roos (AZ).
Schaap (Emmen), Van der Gijp (NAC) en
Kraus (Helmond Sport) 8 11. Huizingh
(Veendam). Maas (Eindhoven). Visser (Tel-
star), Hoogma (Cambuur) en Van der Laan
(Wageningen en SVV) 7 16. Crüden (Cam-
buur), Boere en Peters (VVV), Van de Pol
(Wageningen), Kreekels (Helmond Sport)
en Smak (Telstar).

kaarten

Rood: Velten (Heracles). wegens slaan naar
tegenstander.
Geel: Holverda en Koffijberg (Haarlem)
Binken (Volendam), Wolffs en Godee (Wil-
lem II), Arts (MVV). Goossens (Den Bosch),
Olde Riekerink en Weering (FC Groningen),
Gouda (RKC), Alflen en Young (Utrecht),
Gemert en Lok (NEC). Van den Berg, G. de
Nooyer en Polly (Sparta). Den Turk, Van
Loon (AZ), Dams (Heracles), Tebbenhof
(SVV), Linford (GA Eagles), Steenge en
Bolhuis (veendam). De Haan en De Jonge
(Emmen), Van der Woude en Van der Heide
(DS'79), Rutten, Driessen en Graef (VVV),
Van der Poppe (Telstar), Van der Weerd
(Wageningen), Van Oeveren en Kepers
(RBC), Lucassen en Bosveld (De Graaf-
schap).

buitenland

BELGIE
Waregem-Anderlecht 0-5
RacingMechelen-Charleroi 1-1
Germinal Ekeren-KVKortrijk 2-0
FCLuik-Cercle Brugge 0-0
Club Brugge-Standard Luik 2-1
Beveren-St Truiden 0-0
AA Gent-KV Mechelen 0-0
Lierse SK-Beerschot 3-2
FC Antwerp-Lokeren 5-0
Stand: Anderlecht 18-28 Club Brugge 18-28
KV Mechelen 18-26 FC Antwerp 18-25 Cer-
cle Brugge 18-21 Standard Luik 18-19 Gent
18-19Lierse 18-19Lokeren 18-18Kortijk 18-
-17 Ekeren 18-16Charleroi 18-16 Beveren 18-
-14 Club luik 18-14 St Truiden 18-12 Beer-
schot 18-12 Waregen 18-11 Racing Mechelen
18-10.

ITALIE
Ascoli-Juventus 1-2
Atalanta-AS Roma 3-0
Bari-Bologna 0-0
Cesena-Lecce 4-0
Genua-Cremonese 1-0
Inter-Sampdoria 2-0
Lazio-Fiorentina 1-1
Napoli-Verona 2-0
Udinese-AC Milan 0-2
Stand: Napoli 21-32 Inter 21-30 AC Milan
20-29 Sampdoria 21-28 Juventus 21-26 AS
Roma 21-25 Atalanta 21-25 Bologna 21-21
Bari 21-20 Lazio 21-19 Fiorentina 21-18 Ge-
nua 21-18 Lccce 21-17 Cesena 21-17 Cremo-
nese 21-14 Udinese 21-14 Ascoli 21-12 Vero-
na 20-11

ENGELAND
Arsenal-Tottertham 1 -0
Aston Villa-Southampton 2-1
Chelsea-Charlton 3-1
Crystal Palace-Liverpool 0-2
Derby County-Nottingham Forest 0-2
Everton-Sheffield Wednesday 2-0
Luton-Queens Park Rangers 1-1
Manchester City-Coventry 1-0
Millwall-Wimbledon 0-0
Norwich-Manchester United 2-0
Stand: Aston Villa 23-46 Liverpool 24-46 Ar-
senal 23-42 Nottingham F. 23-36 Southamp-
ton 23-35 Chelsea 23-35' Everton 23-35 Nor-
wich 23-34 Tottenham 23-33 Derby County
23-32 Wimbledon 23-31 Coventry 23-31 QP
RAngers 23-30 Manchester City 23-26
Crystal Palace 23-26 Sheffield W. 24-25 Man-
chester Un. 23-24 Millwall 23-23Luton 23-22
Charlton 23-16

SPANJE
Castellon-Oviedo 1-1
Mallorca-Osasuna 2-2
FC Barcelona-Valladolid 1-0
Rayo Vallecano-Zaragoza 2-2
Real Sociedad-Athletic Bilbao 0-0
Tenerife-Sevilla 1-2
Celta-Malaga 1-1
Logrones-Cadiz 1-1
Atletico Madrid-Valenci.l 1-1
Sporting Gijon-Real Madrid 1-1
Stand: Real Madrid 20-32 FC Barcelona 20-
-27Atletico Madrid 20-26 Valencia 20-25 Real
Sociedad 20-25 Osasuna 20-25 Oviedo 20-21
Mallorca 20-21 Sevilla 20-21 Zaragoza 20-20
Logrones 20-19 Gijon 20-18 Atletico Bilbao
20-18 Castellon 20-17 Cadiz 20-16 Malaga 20-
-16 Valladolid 20-15 Tenerife 20-13 Celta 20-
-13 Rayo Vallecano 20-12

GRIEKENLAND
PAOK-Panathinaikos 2-1
Kalamaria-AEK 0-0
OFI-Olympiakos 1-1
lonikos-Heraklis 0-0
Larissa-Volos 2-0
Doxa-Panionios 0-0
Levadia-Apollon 1-0
Ethnikos-Xanthi 1-0
Serres-Aris 0-0
Stand: PAOK 17-27 AEK 17-26Olympiakos
17-26Panathinaikos 17-25Larissa 17-20He-
raklis 17-19 Aris 17-18 OFI 17-17 Kalamaria
17-17 Panionios 17-16 Doxa 17-15 Levadia
17-14Serres 17-14Apollon 17-12 Volos 17-12
Ethnikos 17-8 lonikos 17-8 Xanthi 17-8.

SCHOTLAND
Derde ronde FA Cup: Partick-Aberdeen
2-6, Forfar-Celtic 1-2, Glasgow Rangers-St.
Johnstone' 3-0, Airdneonians-Caledonians
2-2, Albion-Ctydebank 0-2, Ayr-St. Minen
0-0, Brechin-Hibernian 0-2, Cowdenbeath-
Stranraer 3-1, Dundee-Dundee United 0-0,
Dunfermlime-Hamilton 0-0, East Fire-Mea-
dowbank 3-1, Hearts-Falkirk 2-0, Morton-
Raith 2-2, Motherwell-Clyde 7-0, Queen of
South-AUoa 0-0.

toto/lotto

Toto 3 Winnende kolom: 3-1-2-3-3-1-2-1-3-2-
-1-3 Deelnemers: 26.609, prijzengeld:
66.215.00.
Toto-gelijk 3 Winnende wedstrijden: 4-11-
-14-23-24. Toegevoegd: 28. Deelnemers:
2.796, prijzengeld: 22.440,00.
Lotto 3 Winnende getallen: 13-19-25-37-40-
-41. Reservegetal: 39. Deelnemers: 535.156,
prijzengeld: 1.142.118.00.
Cijferspel Winnende cijfers: 558454.
Belgische lotto: Winnende getallen: 5-6-15-
-19-32-35. Reservegetal: 11. Jokernummer:
9530222.
Westduitse lotto: Winnende getallen: 1-8-
-17-18-40-42. Reservegetal: 10. Spel 77:
5111720 (onder voorbehoud).

sport in cijfers
RODELEN
Sarajevo (Joe), wereld-beker, mannen
eenzitter: 1. Hackl (BrD) 2.15.795. 2.
Norbert Huber (Ita) 2.16,095, 3. Prock
(Oos) 2.16,135. Stand: 1. Hackl 117, 2.
Prock 94, 3. Norbert Huber 93. Tweezit-
ter: 1.Raffl/Norbert Huber (Ita) 1.20,70,
2. Rosenberger/Schubert (BrD) 1.21,323,
3. Ilsanker/Hackl (BrD) 1.21,435. Stand:
1.Raffl/Huber 43. 2. Ilsanker/Hackl 26, 3.
Mankel/Rudolph (DDR) 25. Vrouwen
eenzitter: 1. Weissensteiner (Ita)
2.01,987, 2. Antipova (Sov) 2.01,925. 3.
Erdmann (DDR) 2.02,551. Stand: 1.
Kohlisch 42. 2. Bode 40, 3. Antipova 37.

SKIËN
Kitzbühel (Oos). Wereldbeker afdaling,
mannen: 1. Skardaal (Noo) 2.26.20
(1.12,91 - 1.13,29), 2. HöHehner (Oos)
2.26,22 (1.12,75 - 1.13,47), 3. Zuibriggen
(Zwi) 2.26,36 (1.13.45 - 1.12,91). Stand
wereldbeker afdaling, na drie wed-
strijden: 1. Zurbriggen 49 punten. 2.
Höflehner 41, 3. Ghedina (Ita) 35,4. Bes-
se 29. Wereldbeker slalom, mannen: 1.
Nierlich (Oos) 1.43,51 (49,59+53,92), 2.
Furuseth (Noo) 1.44,39, (49,55 +54.84), 3.
Bittner (BrD) 1.44.44 (49,27 +55.17).
Stand wereldbeker slalom: 1. Bittner
110, 2. Furuseth 81. 3. Gstrein (Oos) 76.
Stand wereldbeker algemeen: 1. Zur-
briggen (Zwi) 210, 2. Furuseth 168, 3.

Bittner 144.Reuzenslalom, vrouwen: 1.
Svet (Joe) 2.10,51 (1.04,76 - 1.05.75), 2.
Wachter (Oos) 2.10.87 (1.04.92 - 1.05.95),
3. Walliser (Zwi) 2.11.40 (1.05.38 -
1.06.02). Stand wereldbeker reuzensla-
lom, na vier wedstrijden: 1. Wachter 80.
2. Roffe 59, 3. Kronberger 41. Stand we-
reldbeker algemeen: 1. Wachter 200, 2.
Kronberger 190. 3. Gerg (BrD) 166.
kiénMaribor (Joe), wereldbeker sla-
lom, vrouwen: 1. Schneider (Zwi)
1.19.93 (40,64+39.29), 2. Ladstatter (Oos)
1.20,56, (41,00+39,56), 3. Chauvet (Fra)
1.20.94 (40,86+40,08). Stand wereldbe-
ker slalom: 1 Schneider 100, 2. Strobl
(Oos) 73, 3. Maierhofer 71. Stand we-
reldbeker algemeen: 1. Wachter 208, 2.
Kronberger (Oos) 190. 3. Gerg (BrD) 166.

SCHAATSEN
Amsterdam. Marathon, meetellend
voor KNSB-beker: Mannen: 1. Kramer
(Oudeschoot), 2. Van Kempen (Nieuw-
veen), 3. Kleine (Kerkenveld), 4. Huite-
ma (Roden), 5. Bouma (Oldetrijne), 6.
Korotkov (Sov), 7. De Boer (Edam). 8.
De Vries (Beilen), 9. Henkvan Benthem
(Ens), 10. Pronk (Oost-Graftdijk). Stand:
1.Kramer 167,2, 2. Vunderink 160,2. 3.
Van Kempen 120,4. Kleine 119, 5. Henk
van Benthem 118, 6. Kuiper 106.1, 7.
Huitema 101, 8. Wedman 82, 9. Botsjkar-
jov 76, 10. Grimbergen 74.

België
KV Mechelen is ook zonder oefen-
meester Ruud Krol ongeslagen ge-
bleven in de Belgische competitie,
maar een punt verder achterop ge-
raakt bij Anderlecht en Club Brug-
ge. De ploeg met de grote Neder-
landse inbreng speelde voor de tien-
de keer dit seizoen gelijk, bij AA
Gent werd het 0-0. Anderlecht miste
de geschorste Adri van Tiggelen in
de uitwedstrijd tegen Waregem
geen seconde. De thuisploeg ver-
scheen amper op de Brusselse helft
en stond bij rust al met 0-3 achter

door treffers van Degryse, Oliveira
en Van der Linden. In de tweede
helft hadden de eerste en de laatste
opnieuw succes.

Club Brugge won voor 20.000 toe-
schouwers verdiend van Standard.

Al na tien minuten zorgde Farina
met zijn veertiende seizoenstreffer
voor 1-0. De slotminuten leverden
pas weer enige opwinding op met
twee doelpunten van Brugse make-
lij. Eerst breidde Foeke Booy de
voorsprong uit, luttele seconden la-
ter herstelde zijn ploeggenoot Stae-r
lens de marge door in eigen doel te
schieten. FC Antwerp pakte stevig
uit tegen Lokeren. Het werd 5-0,
door onder meer drie treffers van de

Westduitser Lehnhoff. Oud-PSV'er
Eric Viscaal droeg in belangrijke
mate bij een zege van Lierse SK op
Beveren: 3-2. De Nederlandse spits
scoorde twee keer. In negatieve zin
viel ex-international Hendrie Krü-
zen op. Hij bewees zijn werkgever
KV Kortrijk een slechts dienst. De
Nederlandse spelbepaler werd uit
het veld gestuurd en zag zijn ploeg
vanaf de bank ook nog eens met 0-2
verliezen van Germinal Ekeren.

sport

scorebord
eredivisie

Feyenoord-FC Utrecht (13020) 0-0
HaaHem-Volendam ( 3000) 2-1
FCÓroningen-RKC (17000) 1-2
BWDen Bosch-PSV ( 7000) 1-1
Willem 11-MW ( 5500) 1-1
Roda JC-FC Twente ( 6500) 2-0
NEC-Sparta ( 3700) 1-2
Fortuna S-Vitesse ( 5000) 0-0

PSV 18 11 4 3 26 57-21
RodaJC 19 9 7 3 25 30-20
Ajax 18 9 6 3 24 36-15
Vitesse 19 9 6 4 24 33-16
Volendam 19 9 5 5 23 31-23
FC Twente 19 7 9 3 23 24-22
RKC 19 8 5 6 21 26-25
Fortuna S 19 6 9 4 21 17-17
Sparta 19 7 5 7 19 29-33
MVV 19 6 7 6 19 28-35
Groningen 18 5 7 6 17 27-25
Den Haag 18 7 3 8 17 35-37
FC Utrecht 19 7 3 9 17 20-31
Willem II 19 4 6 9 14 24-31
NEC 19 4 6 9 14 23-38
Feyenoord 19 3 7 9 13 23-33
Den Bosch 19 2 7 10 11 14-30
Haarlem 19 3 4 12 10 18-43
Zaterdag 19.30 uur:
MW-Roda JC
PSV-Willem II
Zondag 14.30 uur
Sparta-Ajax
FC Twente-NEC
RKC-BVV Den Bosch
Volendam-FC Groningen
FC Utrecht-Haarlem
Fortuna Sittard-Feyenoord
Vitesse-FC Den Haag

’Ikhebechtmaareenkwart getraindvanvroeger’Leo Visser spot
met schaatswetten

HEERENVEEN - VrijbuiterLeo
Visser deed de afgelopen drie da-
gen voor zichzelf verbluffend
goede zaken. Of de schaatssport
zo gelukkig moet zijn met de
bronzen EK-plak van het Lim-
burgse mysterie is een tweede.
Wie zich met minimale trainings-
arbeid (vijf uur per week) kan
meten met de Europese top, zet
vraagtekens achter het niveau
van zijn sport en bevestigt onge-
wild de stelling, dat 'schaatsen
alleen een wereldsport in Neder-
land is.

Heeft de Europees en wereld-
kampioen van 1989 misschien
verstoppertje gespeeld en stie-
kum veel harder getraind dan hij

steeds heeft verkondigd? Visser
ontkent het. „Ik heb nu echt
maar een kwart gedaan van wat
ik in voorgaande jaren heb ge-
traind. Vijf maal per week een
uurtje per dag. Dat is alles. Soms
heb ik op de baan in Geleen zelfs

in het donker moeten trainen.
"Vanwege een protest van buurt-
bewoners moest de poort na zes-
sen dicht, maar voor mij werd af
en toe een uitzondering ge-
maakt".
„Ik heb mezelf dit jaar een re-

creant genoemd, omdat anderen,
die voor hun plezier schaatsen of
in regionale marathons mee-
doen, zich vaker op het ijs lieten
zien dan ik. Ik ben dit seizoen
geen topsporter geweest. Als
iemand, die vijf uurtjes in de
week traint, zich topsporter mag
noemen, danzijn er een heleboel
topsporters in Nederland. Ik heb
geen spel gespeeld en als ande-
ren dat denken, is dat hun pro-
bleem. Ik heb de kluit niet bela-
zerd. Ik ben zelf ook verbaasd.
Wat hier is gebeurd, is een klein
wonder. Ik heb er geen logische
en zinnige verklaring voor. Het is

in geen enkel boek over tr*
ningsleerterug te vinden. Aan*
andere kant: ik ben geen nuü.
Mer 1 geworden. Dus zo goe°
was ik nou ook weer niet", aldU!
Visser.
Zijn vriendin Jolanda Grimbe''
gen bevestigt, dat het schaats^1
er vaak bij inschoot. De nuin^'
13 in het vrouwentoernooi: „L*;
heeft minder getraind dan ik- .*
kon overdag terecht op het ijs 'r'Geleen, Leo niet vanwege z'Jr'
studie". Hoewel Leo Visser uiW'
aard zeer te spreken was ov^
zijn EK-verrichtingen alleen M
500 meter was tegenvallend lw
hij bij zijn besluit om niet naM
het wereldkampioenschap 'Innsbruck te vertrekken.

Bondscoach Wiebe Last ontkent aanval op zijn positie

Hegemonie DDR-vrouwen
HEERENVEEN - Haar stijl is nog even afzichtelijk, haar sojj
heid ongeëvenaard. Kracht en machtvormden de basis waa1?
Gunda Kleemann haar Europese schaatstitel prolongeerde-J
techniek lapte de 23-jarige textielverkoopster uit de DDR H
de hoge noren. Kleemann was een verhaal apart. Won a^e^
afstanden en werd nooit bedreigd. Ook niet door haar lan^noten Moser, Börner en Schalling. De diskwalificatie van
ser op de slotafstand na een domme kruising voorkwam
groot slem van de DDR. Achter Kleemann werd Börner t#
de en Schalling derde.

Henna Meijer was de beste Neder-
landse met de vijfde plaats, net ach-
ter de Russin Bojko. Meijer verbe-
terde in Thialf het belegen punten-
record van Moolhuizen op de grote
vierkamp. Ze bracht het van 175.808
(maart 1988) op 175.706. De vijfde
plaats verschafte de blondine uit
Assen tevens de zekerheid van een
ticket voor de wereldtitelstrijd in
Calgary. Hanneke de V/ies verraste
met de tiende plaats als tweede Ne-
derlandse. Jolanda Grimbergen
werd dertiende en Sandra Voete-
link (17e) viel net buiten de boot
voor de slotafstand.
Coach Last was tevreden over de
verrichtingen van zijn pupillen. Hij
kon weinig anders. Grimbergen en
De Vries, de niet-kernploegleden,
verbeterden op alle afstanden haar
persoonlijkerecords, Voetelink was
op de korte disciplines op dreef en
Meijer gaf aan in de toekomst uit te
kunnen groeien tot de opvolgster
van Yvonne van Gennip. Haar kwa-
liteiten als allrounder onderstreepte
ze met puike priv'e records op het
lange werk. Met een tikeltje meer
scherpte op de sprint had de Assen-
se zich in de medailles gereden.

De positie van Last als bondscoach
van de vrouwen was en is niet in ge-
vaar. „Er wordt een hetze gevoerd",
aldus Last zondagmiddag. „Maar al-
les wat er geschreven wordt óver
ontslag, is klinkklare nonsens. Ik
heb met de KNSB een vier-jarig
contract en van beide kanten be-
staat de wil die verbintenis uit te
dienen." De coach werd in de rug
gedekt doorVan Zanten, de voorzit-
ter van de BCK (begeleidings com-

missie kernploegen). „Al warell^vier meiden door het ijs %£ $schetste Van Zanten de siWj,
„dan hadden we nog niet ge' j
aan de positie van Last. Met het
op de Olympische Spelen, me [
oog op de verjongingsbeleid z""^zeer onverstandig zijn Last te
vangen."

" Gunda Kleemann, ongenaakbaar in Heerenveen

ek-snippers

" Arie Loef kan het komende week-
einde in Assen zijn nationale sprint-
titel niet verdedigen. De 21-jarige
Eindhovenaar heeft zijn rechterarm
op twee plaatsen (elleboog en pols)
gebroken.

" Thialf heeft zijn reputatie als re-
cordfabriek andermaal bevestigd.
Op de driedaagse Europese titel-
strijd sneuvelden 103 records, 82
persoonlijke en 21 nationale toptij-
den. De mannen scoorden 35 PR/'s
en 13 NR's, de vrouwen respectieve-
lijk 47 en 8.

" Gérard Kernkers keert woensdag
naar Nederland terug. De kernploe-
grijder, die verkoos niet deel te ne-
men aan de Europese titelstrijd,
heeft er dan een trainingsstage van
tien dagen in Collalbo op zitten. Ko-
mend weekeinde start hij in Assen
in het toernooi om het Nederlands
kampioenschap allround. Bonds-
coach Ab Krook heeft dagelijks
contact gehad met zijn pupil, wiens
rechterbeen blijft zwabberen.

VROUWEN
(500, 1500, 3000 en 5000 meter)

1. Kleemann(DDR) 170.622 40,79 ( 1) 2.05,91 ( 1) 4.20,32 ( 1) 7.24.76 ( ~2. Börner (DDR) 173.333 41,48 ( 5) 2.05,95 ( 3) 4.25,68 ( 5) 7.35.90 l 2,
3. Schalling (DDR) 174.766 43,11 (21) 2.07,53 ( 4) 4.23,96 ( 4) 7.31.53 I J4. Boiko(Sov) 175.672 43,10 (19) 2.08.84 ( 8) 4.23,95 ( 3) 7.36.35 < „
5. Meijer (Ned) 175.672 41,26 ( 2) 2.08,59 ( 7) 4.30,98 (12) 7.44,20 <}~6. Abdoellina (Sov) 176.119 41,52 ( 6) 2.08,98 (10) 4.30,56 ( 9) 7.45.13 %7. Prokasjeva (Sov) 176.429 41,89 ( 9) 2.10.02 (16) 4.30,78 (10) 7.40,69 < ,|8. Bogatova (Sov) 176.634 41,39 ( 4) 2.08,27 ( 6) 4.32,17 (13) 7.51,27 (';,
9. Belcidta) 176.671 42,61 (14) 2.09,14 (11) 4.29,69 ( 8) 7.40,67 < ~10. De Vries(Ned) 176.795 43,46 (22) 2.09,41 (13) 4.27,20 ( 6) 7.36,66 < J,

11. Krohn (Zwe) 177.628 43,07 (18) 2.08.89 ( 9) 4.32,25 (14) 7.42.20 !,
12. Nemeth (Oos) 177.723 42,08 (10) 2.08,26 ( 5) 4.30.81 (11) 7.57.55 (}.,
13. Grimbergen (Ned) 177.964 42,55 (12) 2.09,79 (15) 4.33,65 (16) 7.45,43 <{:,
14. Yttredal(Noo) 178.376 41.84 ( 8) 2.09,14 (11) 4.33.43 (15) 7.59,19 'j*
15. Becker(BrD) 179.090 44,26 (25) 2.11,88 (22) 4.29,05 ( 7) 7.40,29 <
16. Moser(DDß) 127.518 41,77 ( 7) 2.05,91 ( 1) 4.22.67 ( 2)

(gediskwalificeerd op 5000
17. Voetelink (Ned) 131.711 41,36 ( 3) 2.10,49 (17) 4.41,13 (22) v

KV Mechelen ook zonder Krol niet verder dan gelijkspel

Marco van Basten
topscorer in Italië

UDINE - Marco van Basten is zon-
dag topscorer in de Italiaanse com-
petitie geworden. Met twee doel-
punten in de uitwedstrijd van AC
Milan tegen Udinese bracht de
Utrechter zijn totaal op twaalf. Hij
staat eerste op de lijst voor Roberto
Baggio van Fiorentina en Salvatore
Schillaci van Juventus, die elf tref-
fers produceerden.

Van Basten maakte vorige week
drie doelpunten tegen Lazio Roma.
Zondag in Udine schoot hij AC Mi-
lan naar de derde plaats op de rang-
lijst achter Napoli en titelverdediger
Inter. De achterstand bedraagt drie
punten op de koploper, Milan speel-
de een wedstrijd minder. Tassotti
was na twaalf minuten de aangever
voor Van Bastens eerste doelpunt.
De tweede treffer viel tien minuten
voor tijd. Massaro speelde zich vrij,
had alleen doelman Abate nog voor
zich, maar schoof af naar de vrije
Van Basten die simpel inschoof. AC
Milan toonde met de overwinning
van 2-0 de schitterende vorm.
Napoli won, tegen nummer laatst
Verona, eveneens met 2-0. Marado-
na maakte in de 41e minuut het
tweede doelpunt. Het eerste doel-
punt, in de 16e minuut, kwam van

Verona's spits lorio. Hij passeerde
zijn eigen doelman na een afstands-
schot van Napoli's stopper Baroni.

Spanje
FC Barcelona is zondag de grote
winnaar van de twintigste speeldag
van de Spaanse voetbalcompetitie
geworden. De formatie van Johan
Cruijff behaalde een magere zege (1-
-0) op Valladolid en zag verder alleen
Sevilla winnen. Alle andere wed-
strijden eindigden in een gelijk spel.

Ook koploper Real Madrid moest
genoegen nemen met één punt. Dat
werd tegen Gijon vijf minuten voor.
het einde veilig gesteld door de Me-
xicaanse international Hugo San-
chez. Barcelona speelde tegen Val-

ladolid bijna negentig minute". j
de helft van de tegenstander-
ningen vond de nummer twee
Spanje echter nauwelijks. Een
ontsnapte Bakero aan zijn be^,a%
Zijn linkervoet bezorgde Baree 1 j

twee punten. Halverwege de^jj/
helft moest de scheidsrechter $
duel stil leggen. Vanaf de sta^bunes werd een gitzwartvarken p
veld opgestuurd. Op de rug
witte letters de naam van de SP jte
se arbiter Brito geverfd. De at ,

o<i
onthield op 30 december Barc^ ,(
twee strafschoppen in het dve'^
gen Sevilla, dat door de Catala"
ploeg met 3-4 werd verloren.

ek-snippen
" Finland heeft de Internat^Schaats Unie voorgesteld de ?K
van de wereldtitelstrijd hardrtJ.,
te wijzigen. Evenals het toernoo'.
het Europees kampioenschap'
weekeinde in Heerenveen, zou ■*
het idee van deFinnen in drie d»
om een mannen- en een vroU^titel worden geschaatst. Het v
stel komt in mei tijdens het cow
in Auckland (Nieuw-Zeeland) ,
de orde. De nieuwe formule zouj]
eerder dan in 1993 kunnen v.of
toegepast.

" De bekende Oostduitse $CX
strainer Rainer Mund was hetK
lopen weekeinde meer dan a"j
aandachtig toeschouwer tijden5 j
Europese KampioenschapPen "[
Heerenveen. De man, dieKart 0 .
nia en Andrea Ehrig naar de
leidde, maar nu op een zijspo ,
gezet in zijn land, hoopt zid1 .
coach in het buitenland te ku"2
vestigen. Het EK was voor hem (
goede gelegenheid om links .
rechts wat sollicitatiegesprekk6^
voeren. Het is niet uitgesloten'
Mund zich op gewestelijk n>^s
gaatbezighouden met het schaa~
in Nederland.

heerenveen in cijfers

MANNEN
(500. 5000. 1500 en 10.000 meter) ,1

1. Veldkamp(Ned) 160.110 38,88 (15) 6.45,66 ( 1) 1.55,83 ( 8) 14.01,08 ' «
2. Gustafson (Zwe) 160.347 38,10 ( 4) 6.56.06 ( 9) 1.54.04 ( 2) 14.12.57 < ~3. Visser(Ned) 160.504 38,99 (16) 6.49,51 ( 4) 1.54,65 ( 3) 14.06,95 <„
4. Koss(Noo) 160.534 38,63 (11) 6.49.11 ( 2) 1.54,93 ( 4) 14.13,66 <~5. Van der Burg (Ned) 160.744 38,40 (8) 6.50,31 (5) 1.54,00 (1) 14,26,27 ' l6. Hadschieff(Oos) 161.086 37,90 ( 2) 6.53.20 ( 6) 1.55.48 ( 6) 14.27.47 (',,
7. Sighelüta) 161.139 38,56 (10) 6.54,97# ( 8) 1.55,67 (7) 14.10.52 <i
8. Bos(Ned) 161.331 38,79 (12) 6.54,51 ( 7) 1.56,82 (12) 14.03,01 < J,
9. Karlstad (Noo) 161.694 39,49 (19) 6.49,12 ( 3) 1.57,06 (14) 14.05,45 J,

10. Adeberg(DDß) 163.230 37.91 ( 3) 7.01,11 (12) 1.55,33 ( 5) 14.55.33 T,11. Tröger(BrD) 163.945 39,06 (17) 6.59,87 (11) 1.57,24 (15) 14.36.36 <}i,
12. Garcyev (Sov) 164.038 38,85 (14) 7.02,25 (14) 1.56.09 ( 9) 14.45.34 < ~13. Herda(BrD) 165.214 38.55 < 9) 7.05,49 (16) 1.58,31 (17) 14.53.58 %
14. Radke(Pol) 165.409 41,26 (28) 6.58,60 (10) 1.58.36 (18) 14.16.73 <i.
15. Spielmann(DDß) 165.776 39,53 (20) 7.02,75 (15) 1.59.64 (21) 14.41.83 <}jj
16. Eminger(Oos) 166.240 40.03 (23) 7.01,36 (13) 1.58,66 (19) 14.50,42 <l

Engeland
De top-drie van de Engelse le
weigert voorlopig fouten te rn
in de spannende strijd om de & f
titel. Aston Villa verdedig^,,*
eigen stadion tegen Southarfl^met succes de koppositie. Live"^
deelt die positie na de zwa? *vochten zege op Crystal P? gf
maar heeft een wedstrijd meen d
speeld. Arsenal blijft wachte tf
een slippertje van de twee c J
Het won op eigen veld met 1'
Tottenham.
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sport

door hans straus Richard Sneekes: ’Vroeger zou ik weggelopen zijn’Spelverdeler gepasseerd
h)^l ?D ~ Richard Sneekes
J£" dlPlomatiek als hij ge-banl Wordt > waarom hij op de
don H

Zlt De Amsterdammer,
_?Ph i~>an Berger voor twee ton
ten aald °m de lijnen uit te zet-
a "' Joelde tijdens het duel te-
Bii Y,ltesse slechts tien minuten.
miri_Htuna beschikt de frêle
bas. 1

velder niet meer over een
zoon ats' Sneekes, vorig sei-
dam nog sPelverdeler bij Volen-«n, zit in De Baandert tussen
viafl u het schip'Fortuna dat
de Sleke inbreng en een gezon-
Epn vnie opportunisme o.a. te-gen vitesse aan de weg trachtte

"mmeren, kon het voetballen-
ren n°gen van Sneekes ontbe-
verd h-e middenveldregisseur
ziin k

gt niet lenoeg mee enw bereidheid om strijd te leve-

ren is kennelijk onvoldoende om
in aanmerking te komen voor de
basis.
„Ik realiseer me dat ik niet vol-
doe. Als aankoop van de trainer
op de bank te moeten zitten is
een rare zaak. Maar Berger zegt
dat ik me verdedigend eerst nog
moet ontwikkelen. Daar kan ik
inkomen. Het is natuurlijk balen,
voor mij is het de eerste keer dat
er zoiets gebeurd. Misschien was
ik als speler al verder geweestals
dit bij Ajax al was gebeurd, wie
weet," reageert Sneekes op de

omstandigheden

Richard Sneekes is een aanval-
lend ingesteld type. Een speler,
die niet vermoeid zou moeten
worden met verdedigende taken.
„Daar doe ik geen uitspraken
over om moeilijkheden te voor-
komen. Zoiets bepraat je met de
trainer. Ik heb er niets aan om nu
in een kranteartikel de trainer
aan te vallen. Vroeger zou ik
weggelopenzijn. Toen was ik im-
pulsiever. Nu heb ik uitvoerig
met Berger gesproken en kan ik

r "■: - ■

zijn mening delen."

Overtuigend klinkt het echter
niet. Sneekes heeft voelde capa-
citeit om een vooraanstaande rol
in de ploeg te spelen. HanBerger
is ervan overtuigd. „Ik heb er
met Richard over gesproken",
zegt Berger. „Urenlang. Ik ben
overtuigd van zijn kwaliteiten,
maar hij zal in dienst van het elf-
tal moeten spelen." Aanpas-
singsproblemen of een mentali-
teitskwestie? „Ik heb geen moei-
te met mijn medespelers. Daar

kan het niet aan liggen. Ik heb
geen heimwee naar Amsterdam.
Ik ben meestal wel alleen thuis
en maak niet echt snel vrienden.
De mentaliteit is anders hier, dat
is wel zo. Mijn contract van twee
jaarwil ik uitdienen, nee daar wil
ik wat van maken. Je krijgt an-
ders toch een stempel mee als
speler. Zo van; die heeft het daar
toch niet kunnen maken."

Of Sneekes als speler tot zijn
recht kan komen bij Fortuna is
voor veel insiders een vraag, ook
voor hemzelf? „Daar zeg ik niets
op. Ik moet me nog aanpassen
aan het andere voetbal dat ze hier
spelen. Dat lukt niet een, twee,
drie. Het fysieke deel van het
spel wil ik ook beheersen. Daar-
bij komt dat het team niet goed
draait, om dan in te vallen is ex-
tra moeilijk."

Puntendeling tegen Vitesse kan innerlijke tweestrijd niet verbloemen

Fortuna hinkt op
twee gedachten

door fred sochacki
ji Wees p ~ Datje meteen hoop goede wil ver kunt komen be-
-11 %h rtuna Sittard zaterdagavond tegen Vitesse. De thuis-
Jjjten ComPenseerde met werklust het voetbaltechnisch tekort
liig .Pochte van de Arnhemmers en hield aldus de balans keu-n evenwicht: 0-0. „Meer zit er momenteel niet in", merkte
■^hs]| er^er °P- »We staan op een zevende plaats en houden de'l.ile Ult'në met de sub-top. Bovendien zitten we in dekwartfi-
Jgev Van de beker. Fortuna heeft daarmee zijn grenzen aange-
ll.eern' Alles wat erbij komt is mooi meegenomen, maar op

rekenen, getuigt niet van veel realiteitszin".

j'tiw noodzaak de mouwen op te
31._ £,n> was iedereen doordrongen.
1bevoer werkte echter niet altijd
Jïorti,,. jk voor het spel van de« De ploeg holde zichzelf

regelmatig voorbij en zag combina-
ties meestal smoren in onnauwkeu-
righeid. Slechts één keer gaf de
ploeg blijk van het voetballend ver-
mogen dat er in potentie schuilt in

de gelederen. Een snelle aanval van
Richard Custers en Henk Duut
werd door John Clayton bijna doel-
treffend afgerond. De volley van de
Brit verdween echter via de knuis-
ten van doelman Raymond van der
Gouw de Zuid-tribune in.

De rest van de goede scoringskan-
sen kwam voor rekening van Vites-
se. Van Arum, Koolhof en Van de
Brom sprongen er net zo onzorgvul-
dig mee om als Marcel van Helmond
en John Clayton in een latere fase
van de wedstrijd. Vandaar ook dat
de digitale activiteiten op het score-
bord beperkt bleven tot de speeltijd
en de tussenstanden, die elders in
het land gerealiseerd werden. „Zon-
de", vond Han Berger voor de toe-
schouwers. „Met een uitslag van 2-2
zou het publiek meer aan zijn trek-
ken gekomen zijn. De spelers valt
echter weinig te verwijten. Fortuna
heeft zijn mogelijkheden maximaal
uitgebuit".

Fortuna Sittard-Vitesse 0-0. Scheids
rechter: Uilenberg. Toeschouwers:
5000.
Fortuna: Hesp: Maessen, Liesdek.
Duut en Frijns; Mordang (61. Bar-
mentlo). Brusselers en Van Helmond
Custer, Clayton en De Vries (78. Snee
kes).
Vitesse: Van der Gouw; Sturing
Thijssen, Bos en Vermeulen; Laam-
ers. Van den Brom en Eijer; Latuheru
Van Arum en Koolhof (64. Visser).

De tevredenheid bij Berger stak af
tegenover het gevoel dat Bert Ja-
cobs had overgehouden aan de ont-
moeting. „Jekomt om een punt. Dat
hebben we gepakt. Maar diep in
mijn achterhoofd speelt constant
het gevoel dat er deze wedstrijd
meer in gezeten had. Ons spel zag er
goed verzorgd uit, maar de extra
dingen die dan uit de voorhoede
moeten komen, bleven achterwe-
ge". Bert Jacobs gaf precies aan
waar het zaterdagavond in De Baan-
dert aan ontbrak: de extra dingen.
Fortuna werkte hard en Vitesse
voetbalde goed. Niets meer en niets
minder.

De evenwichtigheid verbloemde
echter niet de tweesprong waarop
Fortuna Sittard zich momenteel be-
vindt. Onder de druk van het win-
nen van een prijs in de vorm van
Europees voetbal - toch het doel dat
Han Berger zich in zijn twee con-
tractjaren heeft gesteld - zoekt de
ploeg de juiste marsroute. Met op-
portunisme en fysieke inzet kan dat
doel mogelijk worden bereikt; goed
verzorgd voetbal op basis van tech-
niek is het alternatief. Dat de keuze
nog niet gemaakt is, bleek zaterdag-
avond.

" Vitesse-doelman Raymond vander Gouw heeft de buit binnen. Fortunees Marcel van Helmond
ontwijkt zijn tegenstander met een sierlijke sprong. Foto: PETER ROOZENVerrassingen bij

hervatting competitie
Iv°ethai ~ De hervatting van de

ek aicompetitie kende afgelopen
I «Wen 2f enkele opmerkelijke uit-
jöenn BW
i SC pakte in De Vliert lands"
t *f, i i e^ PSV opnieuw een punt■ "ekkesluiter Haarlem ver-
I Voier^°or eigen publiek sub-topper

1 °nder soi_ ..i *etivßH- te voetballen liep Ajax
d ruespuntin °P PSV- De wed"

ftiecje n
g6n FC Den HaaS werd-Politie HVerZOek van de sPoorweg-

hact ~'■♦ e te weinig mankracht
6Steld' PSV mocht in depver h^;se hoofdstad niet mopperen

hovet^s gellJksPel van 1-1. De Eind-eer y- titelhouder speelde diep
Moegv Jn mveau en was tegen eenVier|e *n zwaarder kaliber tegen de
eeloD„"eaerlaag van het seizoen op-pen- Na de treffer van Van der

Linden in de eerste helft zocht PSV
vergeefs naar openingen in het cen-
trum van Den Bosch. De sobere
voorstopper Koot voorkwam een af-
gang voor zijn ploeg door een kwar-
tier voor tijd raak te koppen.

Den Bosch kon het ene, niet ver-
wachte, punt goed gebruiken, want
haaks op alle voorspellingen won
Haarlem van Volendam. Het was de
eerste overwinning voor de Haar-
lemmers sinds 23 september. FC
Groningen heeft geen sportief pro-
fijt kunnen trekken uit desteun van
17.000 toeschouwers. Tegen RKC
moest de financieel geteisterde club
een nederlaag van 1-2 incasseren.
NEC blijft gevaarlijk in de buurt
van het degradatiegebied. NEC ver-
loor thuis met 1-2 van Sparta. FC
Utrecht bleef voor de vierde achter-
eenvolgende keer ongeslagen tegen
Feyenoord in deRotterdamse Kuip,
0-0. Het bloedeloze gelijkspel lever-
de de Rotterdammers een fluitcon-
cert op van de 13.020 toeschouwers.
En de wetenschap dat het degrada-
tiegevaar voorlopig blijft.

Programma
saaivoetbal

nEERi Vktpetitie i_fi T In de zaalvoetbalcom-Vden
n de landelijke klasse zuid II

8tr'jdp.. Vanavond devolgende wed-
Mf,

en gespeeld:

i._.Ss: Wppl'üo uur Jan °P 'l Root-Canton
KfiK: 21 i?T: 2U5uurWieit__.-Bru_.ssum;
CkAsTRiCHTUr,^aantjes/Bub°-Bastines;)rSx-B( -M, I <Geusselt): 20.15 uurf^ers t» . °n^s; SUSTEREN: 20.15 uur■ -00 uur Ï^ÏJ-Tayota Postpoor; NUTH:A.Keelkampers-Heel.

S*>eeki hoofdklasse zuid wordt ge-

jSers-SciS? -£runa): 21-!5 uur Egor-HansS>Pas-Mi.LEEN (SP): 20-00 uur Bouw-
-2nD?rtclubß.. S; BOCHOLTZ: 20.00 uur(030 uur r tap In; KERKRADE WEST;
VfUsselt> osi?°s-Eijsden; MAASTRICHTI.^ASTRioui 15 uur Yerna-Brikske;
vBs 2-Laumen <De Heeg): 20°° UUr BaS"

Borg zes keer
voor rechter

STOCKHOLM - De voormalige
Zweedse tenniskoning Björn Borg
vecht niet langerzijn duelsuit op de
tennisbanen maar in de Zweedse
rechtszalen. Ruim zes verschillende
processen staan Borg ditvoorjaar te
wachten tegen onder meer de
Zweedse media, ex-vrouwen en
oude zakenvrienden. Afgelopen
week startte het vooronderzoek in
een rechtszaak waar Lars Skarke,
de voormalige directeur van Borg's
textielimperium, ruim 180 miljoen
gulden eist van Borg.

voetbalvaria

Se Wp L ~De Liberiaan Geor-
kaan-f ls uitgeroepen tot Afri-
-1989 n oetbaUer van het jaar
Fran,.,, e aanvaller, die in de
MotiT. c?mPetitie speelt bij AS
bWf h' reeg 133Punten. Weah
Beue .aarmee Joseph-Antoine
vo0r ri, Cameroun 24 punten
doelm _.verdient zi Jn brood als
biaan^o. Bordeaux. De Zam-
Werd derd Kalusha Bwalya,

zijn _^D?ID ~ Paul° Futre heeft
met rlr" act biJ Atletico Madrid
ri ge im Jaar verlengd. De 23-ja-
ontvan ernational van portugal
Jaarsai ■ ln ruil daarvoor een
Joen ga[^s van rond de twee mil-

GUy s
EN BOSCH - PSV-trainer

*'eft ,» d(.lnk denkt dat Wimveril, plan de landskampioen
Hans aten herzien. Doelman
de OD,?" kreukelen hoopt dat
Ven blii?tn^ge spits in Eindho-na Bv!k Wlm Kieft zelf zweeg

eü B°sch-PSV (1-1) en
ieder commentaar.

" BERN - De Europese Voetbal
Unie (UEFA) heeft de Franse
club Racing Strasbourg voor
drie seizoenen uitgesloten van
deelneming aan de Europa-cup-
toernooien. Strasbourg werd ge-
straft wegens het niet nakomen
van transferverplichtingen, na
de aankoop van de Westduitser
Thomas Allofs van FC Köln.

" BERN - De Spaanse voetbal-
bond zal in de toekomst eerst na-
denken voor het televisierechten
van competitiewedstrijden aan
commerciële zenders verkoopt.
De bond werd door de tuchtcom-
missie van de UEFA flink op de
vingers getikt voor het feit, dat
het de rechten van de competi-
tiekraker tussen Barcelona en
Real Madrid aan de commerciële
stations TV-Sport en RTL-Vero-
nique heeft verkocht. De tucht-
commissie van legde de Spaanse
bond een boete van anderhalf
miljoen Zwitserse franks (bijna
twee miljoen gulden) op.

" ENSCHEDE - Jaap Uilenberg
is door de Fifa uitgenodigd als
scheidsrechter voor het tiende
toernooi van de Golfstaten, dat
van 16 februari tot 10 maart
wordt gehouden in Koeweit.

Mil herval competitie met gelijkspel in Tilburg

Sef Vergoossen:
’Kiezen of delen’

door bennie ceulen
TILBURG - De start van het competitieduel tegen Willem II zag er voor
MVV niet al te rooskleurig uit. De wedstrijd was amper één minuut oud of
de Maastrichtenaren keken al tegen een 1-0 achterstand aan, toen David
Loggie de eerste aanvalsactievan de Tilburgers verzilverde. De keuze om
de tweede competitiehelft in het Afrikaanse Gabon voor te bereiden, leek
meteen vruchten af te zullen werpen voor de Brabanders. De realiteit
bleek echter anders, want de score van het team van trainerPiet de Visser
bleef beperkt tot dat ene doelpunt. Erger zelfs: Willem II moest nog een te-
gentreffer toestaan. Voor de aanhangers van MVV bepaald geen verras-
sing, want hun favoriete ploeg werpt zich dit seizoen op als kampioen van
de gelijke spelen.

Sef Vergoossen toonde zich na af-
loop tijdens de gebruikelijke pers-
conferentie in ieder geval in zijn
nopjes met de verovering van dat
ene puntje. „Na de winterstop is het
altijd de vraag hoe jeploeg de draad
weer zal oppakken," startte realist
Vergoossen zijn wedstrijdpraatje.

Inderdaad, gezien het vertoonde
spel mochten zowel Willem II als
MVV geen aanspraak op de volle

Willem II - MVV 1-1 (1-1). 2. Loggie 1-0.
9. Van Berge-Henegouwen 1-1.
Scheidsrechter: Lammers. Toeschou-
wers: 3500.
Gele kaarten: Wolffs en Godée (Wil-
lem II), Arts (MVV).
Willem II: Jansen; Veldman. Werdek-
ker (16. Van Gobbel). Wolffs. Mallien;
Feskens, Van de Ven. Godee; Sylla,
Loggie (46. Brood) en De Roode.
MVV: De Haan; Linders, Van Berge-
Henegouwen. Thai, Arts; Quaden, De-
lahaye, Uitman; Vincent. Driessen en
Smeets (89. Lanckohr).

„De eerste seizoenshelft had MVV
goed beëindigd. En de winterstop
zijn we prima doorgekomen. Het
was alleen nog de vraag wat we van
de hervatting terecht zouden bren-
gen. Wat dat betreft ben ik niet te-
leurgesteld. Wij speelden het beste
voetbal. Alleen de afwerking was
niet goed. We misten de scherpte
om van de afgedwongen ruimte te
profiteren. Maar ik ben blij met het
gelijke spel. Een terechte uitslag."

buit maken. Na de vroege treffei
van de vrijdagavond vader gewor
den David Loggie (uit een hoek
schop, nadat Reginald Thai een af

standsschot van Ron de Roode tot
corner had verwerkt) liet MW het
hoofd niet hangen. De discipelen
van Sef Vergoossen sloegen enkele
minuten later even snel terug, toen
Edwin van Berge-Henegouwen
vanaf de rand van het strafschopge-
bied raak knalde: 1-1.
De gelijkmaker zou, naar later
bleek, ook de eindstand zijn. Beide
ploegen deden wel hun best er iets
van te maken, maar hun prestaties
op de grasmat verdienden niet meer
dan de kwalificaties matig en werk-
voetbal. De min of meer aantrekke-
lijke eerste helft kreeg na de pauze
helaas een saai vervolg. Wat sco-
ringskansen betreft, bleven die be-
perkt tot drie stuks voor MVV (Vin-
cent, Smeets en Van Berge-Hene-
gouwen) en hetzelfde geringe aantal
(Sylla, Van Gobbel en Brood) voor
Willem 11.
„Voor het trainingskamp in Gabon
hadden we deze wedstrijd verlo-
ren," merkte Piet de Visser zelfs op.
De Willem 11-trainer bracht met die
uitspraak het gekwakkel van zijn
ploegvan voor de winterstop in her-
innering. „Vanavond tegen MVV
bleven mijn jongens tot het einde
toe knokken. Na de rust misten ze
de nodige precisie. Maar ze bleven
tenminste werken. Dat is de winst
van Gabon. Niettemin mag ik niet
tevreden zijn met één punt. Wij
kwamen zeer goed, uit de startblok-
ken, maar hebben niet doorgedrukt.
Het werd te snel één-één. En we
hebben zelfs enkele open kansen
gemist. De overwinning konden we
derhalve niet afdwingen. Uiteraard
was het jammer, dat we de gebles-
seerde David Loggie na rust moes-
ten missen."
Vervolgens stak Piet de Visser, die
binnenkort bij Willem II tot tech-
nisch directeur wordt gepromo-
veerd (zijn assistent Adri Koster is
naar verluidt een van de kandidaten
voor de vakante trainerspost), zijn
collega Sef Vergoossen een pluim
op de hoed. De Visser: „MVV is wat
spel betreft duidelijk gegroeid. Een
compliment voor Vergoossen. Hij
heeft er een hardere ploeg van ge-
maakt. En vooral een collectief.
Vanavond heeft MVV de gelijkma-
ker in ieder geval mooi afgedwon-
gen."
De trainer van de Maastrichtse ere-
divisieclub stak niet onder stoelen
of banken dat zijn ploeg het maxi-
maal haalbare in Tilburg had be-
reikt. „We mogen tevreden zijn,"
herhaalde Vergoossen. „Op de rang-
lijst staan ploegen onder MVV, die
eigenlijk veel meer in huis hebben.
Op basis van collectief, hetzelfde
denken, eenheid in speelwijze en
hard werken hebben we dat bereikt.
Het is kiezen of delen. Dat hebben
de MVV'ers goed begrepen."

" Willem U's Limburger Peter van de Ven wordt bij deze actie door MVV's liberoReginald Thai
ongevaarlijk gemaakt. Rechts kijkt Huub Driessen oplettend toe. Foto: jeroen van eyndhoven

Bijgeloof VVV
doet wonderen

van onze medewerker
HENK HAFMANS

DORDRECHT - Het Venlose trai-
nerskoppel Hulshuizen/Ringels
moet bij uitwedstrijden voorlopig
het zondagse kostuum blijven dra-
gen. De spelers van VW willen
sinds 15 oktober j.l. niet hebben dat
hun technische duo in een trai-
ningstenue vanuit de dug-out de
wedstrijd volgt. Sinds die datum
(2-0 nederlaag in Eindhoven) is
VVV buitenshuis steeds met een of
twee punten naar huis gekeerd.
Hulshuizen en Ringels zitten sinds-
dien dan ook op verzoek van de spe-
lersgroep niet meer in een sportieve
outfit langs de lijn.

Zelfs manager Wiel Teeuwen is het
'slachtoffer' van het bijgeloof van de
Venlose spelers. Als hij meegaat
verliest VVV en dus verblijft hij
sinds 'Eindhoven' met tegenzin op
de thuishaven. Bijgeloof of niet,
WV bleef ook in Dordrecht aan de
winnende hand al kwamen de twee
punten pas op de valreep tot stand:
1-2. In de openingsfase profiteer-
den de Venlonaren van hun tactisch
gewijzigde formatie. Hulshuizen:
„We zijn weer overgestapt van drie
naar twee spitsen net zoals in het be-
gin van de competitie. Met deze ge-
wijzigde tactiek had DS blijkbaar
moeite".

Het Venlose overwicht had al bin-
nen vijf minuten succes. Na een
hoekschop dwarrelde de bal door
een woud van spelers voor de voe-
ten van Marcel Peters. Zijn uithaal
caramboleerde via Roger Polman
tegen het net: 0-1. Hoewel het veld-
spel van de Venlonaren beter ver-
zorgd was dan het oppertunistische
speltype van DS moest VVV gelei-
delijk het middenveld prijsgeven.

DS'79-VVV: 1-2. 4. Polman 0-1; 25.
Van der Woude 1-1; 84. Stewart 1-2.
Toeschouwers: 500. Scheidsrechter;
Luinge. Gele kaarten: Van der Woude
en Van der Heide (beide van DS'79.;
Rutten, Driessen en Graef (allen
VVV).
DS'79: Speelmeyer, Van Haren, Wee-
zenberg (Braaf), Van der Heide. Chan-
té, Pruimboom, Van der Woude, Bij-
sterveld. Knippenberg, Langerak,
Beuk.
VVV: Roox. Nijssen, Verberne. Pol-
man. Rutten (Derix). Peters, Reynier-
se, Driessen. Van Mierlo, Boere
(Graef), Stewart.

Blijkbaar waren de DS'ers opgejut
door de zinsnede in het programma-
boekje waarin werd gememoreerd
aan de miljoenen-deal met een
sponsor voor de komende vijf sei-
zoenen.
„Juist voor Drost en de mannen met
een aflopend contract is het zaaks
om iets te laten zien want de voet-
balwetten zijn hard: wie niets pres-
teert valt komende zomer uit de
boot". Hulshuizen: „Er werd niet
kort genoeg gedekt, vooral die num-
mer zeven bleek een gevaarlijke
klant".

Nummer zeven was Frank van der
Woude. Hij was het ook die na een
combinatie tussen Knippenberg en
Van Haren uit een steekpase van
zijn vrijheid profiteerde en de Ven-
lose doelman geen schijn van kans
gaf: 1-1. Op een enkele uitzondering
na (een kopbal van Langerak, rake-
lings naast) kwam DS er na de her-
vatting in aanvallend opzicht niet
meer aan te pas. VVV bleef de bete-
re ploeg maar wist geen munt te
slaan uit dat technisch overwicht
totdat Marcel Peters het op zijn heu-
pen kreeg en door de Dórtse defen-
sie glipte. Uit zijn pass knalde Ste-
wart via de binnenkant v_in de paal
de winnende treffer in: 1-2. Doeke
Hulshuizen: „Jeroen Boere heb ik
tijdens de rust gewisseld voor Mau-
rice Graef omdat hij iets beweeglij-
ker is in de kleine ruimte. Gelukkig
heeft Stewart weer eens gescoord.
Want hij verkeerde al weken in een
vormcrisis. Ik ben heel blij met deze
overwinning."

MVV-Ajax
op vrijdag
9 februari

MAASTRICHT - Op uitdruk-
kelijk verzoek van de burge-
meester van Maastricht is de
voor zaterdag 10 februari ge-
plande competitiewedstrijd te-
gen Ajax verplaatst naar vrij-
dag 9 februari. Dit zogenaamde
risicoduel in de Geusselt begint
om 20.00 uur.

Lundqvist
voorzitter

Feyenoord
ROTTERDAM - Amandus Hjalmar
Lundqvist is de nieuwe voorzitter
van Feyenoord. Bij zijn presentatie
in de Kuip was de eerste vraag, die
technisch direkteur Gunder
Bengtsson hem dit weekeinde stel-
de, „ofhij Zweeds sprak." Dat bleek
niet het geval. Maar gelet op de
voor- en achternaam van de kers-
verse praeses van het bestuur be-
taald voetbal was de nieuwsgierig-
heid van Bengtsson niet verwonder-
lijk.

Toch is Lundqvist een geboren en
getogen Rotterdammer, die samen
met drs. Martin Snoeck en een an-
der nieuw gezicht, George de Jong,
de taken heeft overgenomen van
Carlo de Swart en de zijnen. Hij
groeide op in de buurt van de Cool-
haven en liet Rotterdam pas na 25
jaar achter zich om elders in het
land carrière te maken.

Dat is hem gelukt, want tegenwoor-
dig is de afgestudeerd HTS'er direk-
teur marketing en services van IBM
Nederland. Verantwoordelijk dus
voor een bedrijf met een miljarden-
omzet en vanaf deze week in zijn
vrije tijd bezig met een club/die lou-
ter schulden heeft.

(ADVERTENTIE)
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bulletin

MVV '02-MKC 2-1
Buchten-RKBFC 1-0
Standaard-Polaris 2-2
SVME-lasbn 4-1
Coriovallum-Partij . 3-1
Doenrade-DVO 2-4
Heksenberg-Helios 3-2
IVS-Linne 1-2
KEV-Vinkenslag 1-1
Rimburg-Langeberg 0-4
Schinveld-Sanderbout 1-0
Simpelveld-Heilust 1-1
PSV3S-RKBSV 2-1
SVM-Rios 1-1
Treebeek-GSV '28 2-2
Vaesrade-Schimmert 0-3
Gulpen-Keer 0-2
Heerlen Sp.-W. Groen 3-1
Groene Ster-Hoensbroek 0-3
SVN-EHC 1-2
EHC 2-RKSVB 3-2
Vperendaal-Schuttersveld 0-3
Born-Susteren 1-1
Lnhburgia-Her 0-1
Veritas-Walburgia 3-3
C-jesar-MVV 2 0-1
RVU-Leonidas 1-2
Geïeen-Sittard 1-2
HeeYlen-Mariarade 3-3
Obbrcht-Obbicht2 4-
RKVCL-Quick Den Haag 2-4
Scharn-Rapid 1-1
SVE-Armada 3-4
Willem I-SC Caberg 3-2
Kfimmania-Haanrade 1-3
RKMVC-Amstenrade 3-0
Sportclub '25-Waub. B. 0-1
Walram-Geinoord (Zeeland)

1-8
KVC Oranje-Lemirsia 1-1
Laura-RKTSV 0-3
RKHBS-VKC '89 2-3

lf;tslag competitievoetbal
Eerste klasse
Susterse 8.-OVCS 4-0

Dames
Eredivisie
Etiflex-Brother 0-3
Tonegido-Lycurgus 0-3
ATC-Longa '59 2-3
Deltall.-Salora 3-1
Zaan '69-Gevamy 1-3
Piet Zoomers-Etiflex 3-1
Stand
Brother Martinus 10-20
AveroOS 9-18
Gevamy/VVC 10-16
Deltalloyd/AMVJ 11-16
Longa's910-14
P.Zoomers/DA 10-10
Zaan'69 11- 8
Etiflex Ommen 11-6
Luclurgus 11-6
Tonegido, V 10- 4
ATC 10- 4
SaloraDrachten 11- 2
le divisie B
Tonegido 2-Acitivia 2-3
Flamingo's-Symmachia 1-3
Nokia-Hovoc 3-0
VCE/Boxmeer-Letro/O 0-3
EAVV-Gevamy 0-3
TDK-Pancr.bank 3-0
Stand
TDKBrevok 12-36
Activia 12-28
Letro/Oikos 12-23
Symmachia 12-20
GevamyWC 2 12-19
EAW 12-16
NokiaValboval 12-16
Pancr.bank/VCH 12-16
VCE-Boxmeer 12-15
Tonegido/V2 12-13
Flamingo's 12- 8
Hovoc 12- 6
2e divisie C
Sarto-Facopa 3-0
Udenhout-Nashua 3-1
Rapid-Civitas 2-3
Peelpush-Rooyse VK 3-1
Dr.Pepper-Pancr.Bank2 3-1
Stand
Sarto/Pellikaan 12-33
Rapid 12-32
Facopa VC Weert 12-25
DVO 12-22
Peelpush 12-21
Pancr. bank,VCH 2 12-16
Torpedo 12-16
Civitas 12-15
Nas'hua/VCG 12-13
Udênhout 12-10
DfJ'epper Were Di 12-10
RooyseVK 12- 3
Je divisie E
Mcjpnen Pap.-Bach SV 2-3
Rapid 2-Nuvoc 3-1
Jokers VC-Datak 3-1
VS-S-Letro 2 0-3
DjJ>amic-Rooyse VK 2 3-0
Soj__lerm.-Pancr.bank 3 3-2
Startd
P_mcr.bank/VCH3 12-33
Le_roOikos2 12-26
Mfianen Papier/WK 12-26
Rapid 2 12-22
BachSV 11-21
Sondermeyer SVL 12-20
Diftak/VCL 12-16
Jokers 12-16
Dynamic 12-15
Nuvoc - 12-11
RooyseVK2 12- 7
VCE/PSV 11- 0
..<" divisie F
Sarto 2-Swinta 2-3

AKS 3-0
P-Datak2 3-2

VOY-Leynse 3-1
IKS-Mytüus 3-1
TDK 2-Odulphus 0-3
Stand
Odulphus 11-33
TDKBrevok2 12-28
AKS 12-22
Mytilus 12-22
VOY 12-20
Morres/Hulst 12-17
IKS'72 12-16
Sarto/Pellikaan 2 12-14
SetUp/P 12-12
Swinta 12-11
Datak,VCL2 11- 9
T.Leynse/EWC 12- 9
Heren
Eredivisie
Nppmis-Rentokil 0-3
Rentokil-TDK 3-0
Gevamy-Nashua 2-3
Ref-ex-Brother 0-3
Deltall.-Detach 1-3
Normis-Brezan 3-0
Piet Zoomers-Acco 3-0
Stand
RentokilZVH 11-18
Bröther Martinus 11-16
Detach;Animo 11-16
NocmisOrion 11-16
Deltalloyd/AMVJ 11-14
TDKBrevok 11-14
Nashua/VCG 11-12
P.Zoomers/DA 11-10
Acco,Dos 11-8
Brezan/SSS 11- 4
Reflex 11-4
Gevamy/VVC 11- 0
le divisie B
Varel-Kompro 2-3
Radius-Nashua 3-0
Cajmp.-Rijnmond 3-2
Datak-USS 2-3
EAW-Vrevok 3-0
Tornado-Odulphus 3-1
Stand
VamefcCVV 12-31
EAW 12-28
Kompro/HBC 12-25
Camp VC Linne 12-19
Radius 12-19
Tornado 12-19
Vrevok 12-16
USS 12-15
Nashua/VCG2 12-14
Rijnmond 11-10
Datak,VCL 12- 9
Ocjulphus 11- 8
2-i.diyisie C
M»_>nen Pap.-Jola 2-3
Geyamy 2-Peelpush 3-0
Tartwijk-BCSComp.Serv 2-3
Datak 2-Polans 0-3

SuperR.-Velden 0-3
Activia-Pancr.B 3-2
Stand
BCS/Comp.Serv/DS 12-30
Activia 12-25
Velden 12-23
Jola/Olympus 12-22
Super/Roosendaal 12-22
Peelpush 12-21
Gevamy/VVC 2 12-19
V.Tartwijk VCH 12-16
Pancr.bank/VCH 12-15
Moonen Pap./WK 12-15
Polaris 12- 7
Datak/VCL2 12- 1
3e divisie E
Furos-Kompro 2 1-3
Rapid-Janssen 0-3
SEC-Vocas 0-3
VCE-Ledub 3-2
Wevoc-Rooyse VK 0-3
Facopa-Pancr. bank 2 3-0
Stand
RooyseVK 12-35
Vocas 12-30
Ledub 12-26
Janssen/VC Hom 12-23
Pancr.bank/VCH 2 12-21
Kompro/HBC 2 12-20
Facopa VCWeert 12-18
Rapid 12-14
VCE 12-11
Wevoc/WH 12-11
Furos 12- 7
SEC/V 12- 0
Dames
Promotieklasse
Furos-Furos 2 3-0
Rapid 3-Muvoc 2-3
Jokers 2-Sittardia 1-3
SEC-EPV 2-3
Dynamic 2-BSV 3-0
VCV-Pancr.bank4 3-0
le klasse A
Sjoahn-AMVJ 1-3
SEC 2-Datak3 0-3
Elsloo-Grovoc 3-0
Dynamic 3-Sp Sp 3-0
EPV 3-Spartak A 3-0
le klasse B
Fiscus-Volharding 3-2
Jokers 4-Avanti 3-1
Jokers 3-Datak 4 0-3
NAC-Vluco 3-1
VCV2-EPV2 0-3
2e klasse A
Furos4-BSV4 3-1
Mutiara M-Dovoc 2 3-0
Sp/Sp 2-Datak 5 nos
Elsloo 2-Grovoc 2 3-0
Rapid4-BSV2 3-1
2e klasse B
Avoc 2-Sittardia 3 0-3
SEC 3-Sittardia 2 0-3
Nivoc 2-Jokers 5 1-3
Dynamic 4-BSV 3 0-3
Elan-Furos 3 3-0
2e klasse C
Muvoc 2-AMVJ 2 3-0
Avoc-Avanti 2 2-3
Helpoort-Heeg 2 3-0
Nivoc-Jokers 6 1-3
NAC2-Vluco2 1-3
Elan 2-SpartakA 22-3
Heren
Promotieklasse
Fiscus-Avanti 2 1-3
BSV-Avanti 2-3
SEC 2-Sittardia 0-3
Datak 3-Grovoc 1-3
Elsloo-Vluco 1-3
VCV-Helpoort 3-0
le klasse A
Spartak A-AMVJ 0-3
Sp/Sp-Muvoc 0-3
Datak 4-Sjoahn 3-1
Dovoc-Furos 3 2-3
Pancr. b 5-Pancr.b 3 0-3
le klasse B
Jokers -EPV 3-2
Jokers 2-Sittardia 2 1-3
NAC-Vluco 2 3-1
VCV2-Pancr.b4 2-3
2e klasse A
Spartak A 2-AMVJ 2 3-1
BSV2-Muvoc2 2-3
Datak 6-Sjoahn 2 2-3
Dovoc 2-Vluco 4 2-3
Elan-Furos 4 1-3
2e klasse B
Sp/Sp 2-Nivoc 0-3
Datak 7-Sjoahn 3 3-1
Carna-Vluco 3 1-3
VCV3-Pancr.b6 3-1
2e klasse C
Rapid 3-EPV 2 0-3
Jokers 3-Bastion 1-3
Balrammers-Helpoort 2 3-1
Avoc-Rapid 2 3-1
3e klasse A
Spartak A3-Avoc 3 0-3
Muvoc 3-Dovoc 3 0-3
SEC 4-Nivoc 2 3-0
Phoenix-Sjoahn 4 3-1
Carna 2-Elsloo 3 1-3
Heipoort3-Pancr.b 7 3-1
3e klasse B
EPV 3-Volharding 3 3-0
Margraten-Sitt.4 3-1
Jokers 4-Sitt.3 3-1
NAC 2-Grovoc 2 3-0
Avoc2-Pancr.bB 3-0
Meisjes A
AMVJ-Furos 1-3
Furos kampioen
Meisjes B
Sittardia 2-VCV 3-0
Furos-Muvoc 3—o
Jeugd C
Avanti-VCV 1-3

DAMES
Eredivisie ,
UVG-Holbox/Swift 26-10
Quintus-OSC 20-18
Hellas-HerschivV enL 18-13
Aalsmeer-SwiftA 21-13

Stand
Aalsmeer 10-18
Hellas 10-14
Herschi/VenL 10-12
SEW 9-n
Foreholte 9-11
Quintus 10-11
PSV 9-10
Niloc 9- 9
UVG 10- 8
OSC 10- 6
Swift A 10- 6
Holbox/Swift 10- 0
Eerste Divisie
Hermes-Bevo 11-13
Tachos-Noav 16-11
Auto Caubo lason-VGZ/Sittar-
dia 16-13
DWS-Wings 23-15
Stand
Tachos 9-15
VGZ/Sittardia 9-13
Animo 9-12
DWS 9-10
Hermes 9-10
Auto Caubo lason 9- 7
Noav 9- 7
Bevo 9- 6
Wings 9- 6
Delmach/Caesar 9- 4

Tweede divisie
Loreal-SVM 15-11
EBHV-Achilles 8-13
Merefeldia-Esca 15-18
Herschi/V enL 2-AAC 14-11
Posterholt-Swift A 2 13-12
Stand
Loreal 10-18
SVM 10-17
Posterholt 10-16
Achilles 10-11
AAC 10-10
Esca 10- 9
Herschi/V enL 2 10- 8
Swift A 2 10- 5
Merefeldia 10- 4
EBHV 10- 2

Derde Divisie
HVV-Heel 12- 9
Zephyr-Kwantum Blauw Wit

19-22
PSV2-Haelen 13-11
Swift H-Rapiditas 19-10

Stand
Kwantum Blauw Wit 8-16

Swift H 8-12
PSV 2 8-10
Rapiditas 8- 9
Heel 8- 7
Haelen 8- 4
HW 8- 4
Zephyr 8- 2

HEREN
Eredivisie
Hellas-Hengelo 15-23
Bevo-SwiftA 18-17
Stand
Tachos 12-21
VGZ/Sittardia 12-20
E enO 12-17
Herschi/VenL 12-14
Aalsmeer 12-14
Hermes 12-14
Kwantum Blauw Wit 12-11
Esca 12-10
Hengelo 13- 9
Swift A. 13- 8
Hellas 13- 6
Bevo 13- 4

Eerste divisie
PiusX-EDH 21-20
Holbox/Swift-Loreal 21-14
VGZ/Sittardia-UDSV 18-17
Noav-Tongelre 21-17
Saturnus-Quintus 19-18'

Stand
Tongelre 12-20
Holbox/Swift 11-19
UDSV 12-16
VGZ/Sittardia 2 12-13
PiusX 12-12
Noav 12-12
Loreal 12-11
EDH 12-11
Saturnus 12-10
Laren 11- 3
Quintus 12- 3

Tweede Divisie
Batouwe-SVM 14-22
UGHV-Kwantum Blauw Wit 2

23-21
AAC-Herschi/VenL 2 18-15
PSV-de Gazellen 12-12
UDI-Rapiditas 18-18

Stand
deGazellen 10-16
AAC 10-16
SVM 10-14
PSV 10-13
Rapiditas 10-11
Kwantum Blauw Wit 2 9-10
UDI 10- 9
Batouwe 9- 5
UGHV 10- 4
Herschi/V enL 2 10- 0

Derde Divisie
Vios-Blerick 15-20
Tremeg-DVC 17-13
Meteoor-Aristos 17-11
Bergeyk-Apollo 22-17
Holbox/Swift 2-Jupiter 18-17

Stand
Meteoor 10-16
Blerick 10-15
DVC 10-13
Holbox/Swift 2 10-13
Jupiter 10-11
Vios 10-10
Tremeg 10-10
Bergeyk 10- 6
Aristos 10- 4
Apollo 10- 2

Hoofdklasse seniores.
Simson KDO Den Haag-Her-
c.A'dam
gr.rom. 27- 8
vr.stijl 22-14
SDZ Utrecht-de Halter Utr.
gr.rom. 12-28
vr.stijl 14-26
Olympia Utr.-SSS Alkmaar
gr.rom. 36-4
vr.stijl 36-4
Simson Schaesb.-Herc.Dordr.gr.rom. 31 l/a— 8
vr.stijl 29-11
Stand.
Simson 12-21
SimsonKDO 12-20
Olympia 12-19
de Halter 12-14
Herc.A'dam 12-10
S.S.S. 12- 6
Herc.Dordr. 12- 4
SDZ. 12- 2
Reserve Hoofdklasse.
Simson KDO Den Haag-Her-
c.A'dam
gr.rom 4-16
vr.stijl 4-16
SDZ Utr.-de Halter Utr.
gr.rom. 0-16
vr.stijl 4-12
Stand.
Olympia 8-16
Simson 8-12
de Halter 8- 6
Hercules Adam 8- 8
Simson KDO 9- 6
SDZ 9- 0

District Maastricht en Om-
streken KNBB
Cl.
MBV-Kl.Vier 7-0
Heer-de Keizer 2-5
Vr.kring-Ulestr. 7-0
Kot'so-deKlossers 7-0
Geulle-Noorbeek 4-3
O.d.Klos-Rheingold 5-2
La Berceuse-Sjaan 0-7
BCM-Vilt'6B 3-4
Ulestr.2-Heer 2 5-2
C2A.
Haverput-Bunde 5-2
MBV 2-Dot 5-2
Vilt 2-Ulestr.3 7-0
Rheing.2-Sabena 5-2
Heukske-A.Wolder 4-3
Voliere-Vr.kring 2 7-0
C2B.
Ketsers-Od.Klos2 3-4
Heer 4-Rheing.3 2-5
Ulestr.4-Eijsden 2-5
Dot 2-Wolder 2-5
Bunde2-MBV3 7-0
Keer2-Gronsv. 2-5
C2C.
Eijsden-Klossers 2 7-0
OO Itter.-A.Raak 2-5
Ulestr.s-Ridder 2-5
BAM-St.Gerlach 2-5
Od.Klos3-Heers 4-3
KOT3-Haverput2 4-3
C2D.
Gronsv.2-00 Heer 2-5
Kot 4-St.Geertr. 7-0
Rheing.4-Eendr. 3-4
Noorb.2-Sjaan 2 5-2
0.d.K1054-OOltter.2 5-2
Banholt-Eijsden 2 5-2
C3A.
d.Duuker-Bookvink 7-2
OOltter.3-A.Wolder 2 7-2
B'HomeJ.-Volière 2 5-4
Eendr.2-Heukske2 1-8
Keemel-Rheing.s 5-4
C3B.
Borgh.-Keer3 9-0
Berceuse 2-Eijsden 2 5-4
800kv.2-Geulle 2 7-2
Diekske-Oost 2-7
Wolder 2-O.d.Klos 5 2-7
C3C.
Kl.Vier 2-Ketsers2 0-9
OO Heer 2-Victorie 5-4
Keer4-Heugem B—s
Eijsden 3-St.Geertr.2 6-3
KOT 5-Banholt 2 0-9
Eijsden 3-Mergell. 7-2
C4A.
W.v.Berg-Haverp.3 5-4
800kv.3-Duuker2 9-0
Kloss.3-B'HomeJ.2 7-2
Rheing.6-A.Wolder 4 2-7
Heukske 3-BCM 2 6-3
Sjaan 3-Sabena 2 7-2
C4B.
Keemel2-Heukske4 2-7
Waalsen-Rheing.7 7-2
B'HomeJ.3-Berceuse3 2-7
Borgh.2-Concordia 2 8-1
Haverp.4-800kv.4 3-6

C4C.
OO Heer3-Ketsers 3 2-7
Sport 2-Victorie 2 2-7
Ridder 2-Nazareth 2 4-5
Duuker 3-Wolder 3 2-7
Noorb.4-Keemel 3 2-7
C4D.
Kl..Vier3-St.Geertr.3 4-5
Oost 2-Banholt 3 7-2
Noorb.s-Dot 3 7-2
Rheing.B-Eijsden 4 0-9
HarMoniez.2-00 Heer 4 0-9
CSA.
Eijsden 5-Bookvink 5 7-
A.Wolders-MBV4 7-2
St.Geertr.4-Berceuse 4 2-7
Kloss.4-Borgh.3 0-9
CSB.
Keizer 2-Heugem 2 7-2
Berceuse 5-Diekske 2 4-5
BAM 2-Mergell.2 7-2
Heers-Kot6 5-4
Kl.Vier 4-Ketsers 4 7-2
CSC.
Noorb.6-Vr.kring3 9-0
Volière 3-Ulestr.6 3-6
Vilt 3-Keizer 3 5-4
Vr.kring4-DES2 2-7
Mergell.3-Keemel 4 3-0
A.Raak 2-Eijsden 5 2-7
Db.A.
Nazareth-MBV 4-3
Voliere-Heukske2 7-0
Keizer 2-Sjaan 7-0
OO Heer-Heer 2-5
Eendr.-KOT 5-2
Berceuse-Rheing. 0-7
Vr.kring-BCM2 4-3
Db.B.
BCM-Noorb. 5-2
W.v.Berg-Vr.kring3 2-5
Heer 2-00 Heer 2 2-5
Dot-Ulestr. 2-5
Heukske-Keizer 5-2
MBV 2-Gronsveld 5-2
District Z-Limburg.
Drieb.A.
Keizer-Bom 6-1
Voerend.-'t Luip 4-3
Volksh.-Schinnen 2-5
Gr.Grubben-Zwaantje 3-4
Caramb.-Wolfrath 5-2
Drieb.B.
Apollo-ABC 3-4
Modem-de Vink 5-2
OHVZ-DDK 2-5
Volksh.-Caramb. 2-5
Schaesb.-Waubach 0-7
Academie-Kantje 4-3
Drieb.C.
Volksh.-Kantje 1-6
ABC-Modern 7-0
BCV-Br.wapen 4-3
OHVZ-Brunssum 4-3
Schaesberg-de Vink 4-3
Touche-St.Heerlen 0-7
Drieb.D.
Kantje-Caramb. 5-2
Apollo-Volkshuis 5-2
Treffers-Union 2-5
Touche-Br.wapen 7-0
deKeizer-OHVZ 5-2
I.A.
Volksh.-Wilhelmina 5-2
Schaesb.-Societ. 2-5
Benelux-Holtum 6-1
Born-BVG 2-5
Gona-tip 4-3
1.8.
N.Klossen-Carambool 2-5
BBC-BCH 0-7
Vr.kring-Br.wapen 7-0
Volksh.-Schaesb. 6-1
Societ.-deKeizer 4-3
I.C.
N.Kloss.-Juliana 5-2
Schaesb.4-Waubach 2-5
Bl.Bock-Schaesb.3 4-3
Eendr. -Academie " 5-2
St.Heerlen-Apollo 5-2
2.A.
HGK-Eikenboom 2-5
Holtum-Benelux 2-5
Kempke-BVG 2-5
Heukske-Stein 5-2
Maasb.-Wolfrath 2-5
Wilza-TIP 4-3
2.8.
Sanderb.-Societ. 7-0
deBluf-Eikenb. 6-1
Heukske-Tip 7-0
Wilza-Quick 3-4
HGK-Wolfrath 5-2
2.C.
Volksh.-BCV 5-2
St.Hoger-Schaesb. 3-4
St.Heerlen-Sibbe 5-2
Los Band-Lambert. 5-2
Beatr.-N.Klossen 3-4
2.D.
Hoefijzer-DJB 0-7
Brunss.-Gebr.Hofke 5-2
Caramb.-deKeizer 3-4
Los Band-Schaesb. 2-5
BBC-Voerendaal 3-4
2.E.
Eikhagen-Maria Gew. 7-0
Brunss.-ABC 2-5
Vr.kring-de Keizer 3-4
Caramb.-Schaesb. 5-2
Bl.Bock-N.Klossen 5-2
2.F.
Bl.Bock-Schaesb. 1-6
N.Klossen-Schinnen 5-2
St.Hoger-OHVZ 7-0
Waubach-Kantje 0-7
Ransd.-Gebr.Hofke 4-3
3.A.
Statie-HGK 4-5
Wilhelm.-Heukske 5-4
Societ.-Meers 2-7
Wolfrath-Born 2-7
Eikenb.-Volksh. ' 4-5
Holtum-Maasband 7-2
3.8.
St.Bavo-St.Hoger 4-5
DJB-Butting 5-4
Sibbe-Baandert 2-7
DDK-Kempke 2-7
Maurits-O.Ons 2-7
Eikenb.-Tjoba 5-4
3.C.
Weustenr.-Treffers 9-0
Caramb.-ABP 4-5
ABC-Juliana 7-2
Schaesb.-St.Hoger 3-6
Irene-N.Klossen 3-6
DJB-'t Ven 5-4
4.A.
Wolfr.-Heukske 2-7
Holturn-de Bluf 2-7
Gona-Maasband 4-5
Tjoba-Born 6-3
Benelux-Kempke 7-2
4.8.
de Bluf-Lindenh. 7-2
TIP-Baandert 3-6
Maurits-Quick 2-7
Nestje-Kempke 5—4
Tjoba-BVG 7-2
4.C.
Maria Gew.-BBC 5-4
Gebr.Hofke-Irene 5-4
Treffers-Zwaantje 4-5
't Ven-deKeizer 3-6
Vr.kring-BCH 7-2
4.D.
BCV-DDK 4-5
Hoefijzer-Eikhagen 9-0
BCH-Weustenr. 5-4
Klimmen-DJB 0-9
N.Klossen-ABC 7-2
4.E.
Beatrix-Zwaantje 0-9
Br.wapen-Cebusta 5-4
DJB-Academie 9-0
DDK-Touche 4-5
4.F.
deKeizer-Sibbe 4-5
Klosje-Waubach 0-9
Eikh.-BCH 5-4
Eendr.-ABC 7-
Zwaantje-N.Klossen 4-5
5.A.
O.Ons-T.deRails 4-5
Kempke-Eikenboom 9-0
TIP-Heukske 7-2
Baandert-Gona 7-2
Stein-'t Luip 0-9
5.8.
Maria Gew.-Caramb. 4-5
Br.wapen-HeukskeS 5-4
Heukske 7-Kempke6 4-5
5.C.
Eikhagen-'t Ven 2-7
Irene-Hoefijzer 4-5
Caramb.-N.Klossen 3-6
deKeizer-DJB 4-5
Schaesb.-Beatrix 2-7
Jeugdcompetitie.
Volksh.2-Ulestr. 5-2
N.Kloss.3-N.Kloss. 5-2
deKeizer-de Keizer 3 5-2

Midden Limburgse Biljart
Bond
Hoofdklasse.
Roggel-Boekoel 2-4
Montfort-Ovu 5-1
Dos-Blaakven 6-0
Stift-Paerdstal 6-0
Hoofdklasse B.
Herkenb.-Joppe 4-2
Ovu 2-M'beek 4-2
Thorn-Nunhem 2-4
Maasbr.-Los Band 5-1
Wessem-Montf.2 2-4
le klasse A.
Montf.3-Swalmen 0-6
Internos-Kot 0-6
Roggel 2-Blaakven 2 2-4
Beegden-Vr.kring 2-4
den Hoek-DLV 4-2
le klasse B.
Odilia 2-Ovu 3 3-3
Manesl.-Boekoel 2 1-5
de Ster-OVS 4-2
Carambola-Rob-ic 4-2
Veldpoort-Crescendo 4-2
2e klasse A.
Crescendo 2-Wessem 2 3-5
Roermond-Ona 2-6
Maasbr.2-Taverne 6-2
Ketelb.-Walhalla 6-2
Allerhand-Montfort 4 4-4
2e klasse B.
Top-den Hoek 2 2-6
de Stevel-Tramhalte 6-2
Meijel-Ramona 6-2
Kot 2-Leveroy 6-2
Joppe 2-Grathem 2 » 6-2
2e klasse C.
Grathem 3-Baexem 4-4
Klumpke-Beegden 2 6-2
Avanti-Wilhelminahof 2-6
M'beek 2-DDD 4-4
Servaas-Odilia 3 6-2
2e klasse D.
Top 2-Wessem 3 8-0
Meijel 2-Internos 2 4-4
Horn-Ona 2 2-6
Veldpoort 2-Heel 6-2
2eklasse E.
Montfort 5-Kot 3 4-4
Haelen-Thorn 2 2-6
Robic 2-Maneslust 2 8-0
OVT-Pumpke 4-4
Beegden 3-Casino 4-4
2eklasse F.
Karot 2-de Ster 2 6-2
Nunhem 2-Mijnheerkens 6-2
Stift 2-Stevensweert 4-4
de Peel-Roggel 3 2-6
O.Molen-Vlodrop 2-6
2e klasse G.
Joppe 3-Br.Quelle 2-6
Taverne 2-Kot 4 5-3
Robic 3-Swalmen 2 2-6
Ramona 2-Odilia 4 2-6
Ovu4-Top 3 4-4
2e klasse H.
Crescendo 3-Amicia 5-3
d.Hoek3-DDD2 4-4
Oteam-Prairie2 6-2
OVS2-DES 0-8
Br.Quelle2-Montf.6 6-2

De dubbele cijfers.
KADER 38/2.
G.Cox.Montfort, 18.54. H.Ver-
donschot.'t Stift 18.33. J.v.Ec-
k.Roggel 15.08.L.Hendrickx-
.Boekoel 15.00. H.Oelers.'t
Stift 13.75. E.Schmitz.Dos
11.66. F.Hendrickx.Boekoel
10.00. L.Vullers,Roggel 10,00.
LIBRE.
D.Koelen.Ovu 70.00.
M.Puts.M'beek 54.50. J.Tel-
lers.Herkenbosch 25.00.
H.v.d.Runstraat.Maasbracht
17.50. J.Vullers.Nunhem 16.11.
A.Dierx.Thorn 15.44. B.Dierx-
.Wessem 14.70.F.Gubbels.Ovu
13.00. A.Leenders.Joppe 12.58.
B.Hendrickx. Boekoel 11.17.
L.van Alem.Maasbracht 11.05.
J.Frencken. M'beek 10.80.
P.Evers,Maasbracht 10.00.
Hoogste serie.
D.Koelen.Ovu 275. M.Puts.M-'beek 157. F.Gubbels.Ovu 127.
A.Leenders.Joppe 114.

MANNEN
Eredivisie
DAS-Meppel 64-76
Den Bosch-Donar 78-81
Orca's-BS Weert 82-78
Eindhoven-Den Helder 79-86
Voorburg-Canadians 89-84
le divisie B
Wilskracht-Kimbria 92-79
OSG-Windmills 87-73
WSC-Lisse 69-75
Hoofdklasse
PSV/Almonte-Attacus 70-62
Breda Pion.-Black E. 82-81
Jump.Crabs-Eindh. 2 59-74
Den Bosch 2-BS Weert 2 .61-63
SVH-Flash 91-82
Overgangsklasse B
Tantalus-Quo Vadis 75-93
Titanus-Dunatos 63-64
BSWeert3-OBSOss2 65-73
Jump.G.-JasperS. 67-76
Braggarts 2-Kimbria 2 61-60
Braggarts 1-Rush 73-62
le klasse A
BS Weert4-Bumpers 68-52
Kimbria 3-BSM 66-83
Kimbria 4-Supershot 52-68
Hoppers-BrunssumE 87-54
TSM All S.-Aetern. 74-73
Braggarts 3-Kepu Stars 75-95
2e klasse A
BS Weert 5-Aeternitas 2 84-57
Alley Oop-TimsonStars 69-62
Springfield-Dunatos 2 75-36
Olympic-Jump. Giants2 67-82
Landgraaf-Archers 80-72
Boemerang-BSM 2 85-76
3e klasse A
Alley Oop 2-Braggarts 4 59-82
Bumpers 2-Kimbria 5 70-65
Springf. 2-Bragg.5 63^15
3e klasse B
Timson St. 2-Aeternitas 3

45-75
Patrick-Supershot2 77-75
Hop. 2-J.Giants3 96-32

VROUWEN
Rayon hoofdklasse
Vlissingen-Black E. 2 67^2
Mates-PSV/Almonte3 43^14
Scheldesport-Virtus 71-55
Braggarts-WSC 59-61
Overgangsklasse B
Tantalus-Quo Vadis 36-32
PSV/Almonte 3-Rush 47-24
Lieshout-Kepu Stars 71-47
Dunatos-Bumpers 47—43
le klasse A
Aetern.-J. Giants 2 68-19
Springfield 1-AlleyOop 66-37
Dunatos 2-Springfield 2 57-24
J. Giants 1-Kepu S. 2 49-^l5
Boemerang-Olympic 76-40
Braggarts 2-Archers 64-^l5

DISTRIKSBRIDGE PAREN-
COMPETITIE HOOFD- EN
EERSTE KLASSE
Uitslag 2e competitiewed-
strijd met totaalstanden
Hoofdklasse
l.TenGeuz.-Litjens 62.347,
2. Bouvrie-Flick 60.237,
3. Dabekausen-Muller 57.477,
3. EchtpaarHabets 57.317,
5. Wilhelm-partner 55.84'/;
Stand na 2 wedstrijden:
1. Meijs-Spaay 119.737,
2. Dabekausen-Muller 115.517,
3. Mw. Witvl.-v.d. Z. 113.787,
4.v.d. Pep.-Tim. 108.74.;
5. Echtpaar Habets 107.317,
Eerste klasse
1.Even-mw. Kleinjans 65.797,
2. Lemaire Seegers 61.997,.
3. EchtpaarVerhoef 60.297,
4. EchtpaarStoffels 57.367,
5. Bakker-Joosten 55.047,

Stand na 2 wedstrijden:
1.Even-mw. Kleinjans 120.98°/,
2. Echtpaar Verhoef 120.107,
3. Lemaire-Seegers 117.667,
4. Bakker-Joosten 112.897;
5. Mw.Baeten-Hor. 109.757,

Ereklasse.
Br.Tav.-Maasvallei 4-2
Pappegey-Hollandia 2-4
B.Aolders-Kloth 3-3
BVE-Berg.Balke 3-3
SNA-de Pint 2-4
Maasg.-Krietje 4-2
Stand.
MaasgoK' 13-25
DePint 13-20
SNA 13-18
Bergeroder Balke 13-17
Brand Taveerne 13-17
GBC Kloth 13-14
Maasvallei 13-11
BiejAolders 13- 9
BV Eind 13- 9
Hollandia 13- 7
Pappegey 13- 5
'tKrietje 13- 4
District Midden-Limburg.
Hoofdklasse.
BVO-Grens 6-0
Kwartel-Inrit 5-1
Riva-Bl.Pantalona 4-2
Dennenoord-BVO 2 4-2
Eerste klasse.
OBKK-Heytse 3-3
Hook-Lantaarn 2—4
Oad Hael-Berg 4-2
Jagersl.2-SNA 2 2-4
Hukske-BVE 2 4-2
Tweede klasse.
BVO 3-Jachthuis 3-3
BYE 3-De Breer 3-3
BCW-Hoove 4-2
Lant.2-Kloss 4-2
Gevelke-Hukske 2 3-3
Derde klasse.
Sjind.k.-OBKK2 1-5
Den Tup-Meijel 4-2
de Berg 2-Riva 2 4-2
Breer 2-Dennenoord2 3-3
De Zwaan-BVN 2-4
District Echt.
Hoofdklasse.
Heukske 2-Putbr.B 5-7
Village-Greuske 2 8-4
Montf.-Deelgaard 6-6
Greuske-Centrum 7-5
Slek-Heukske 3-9
Eerste klasse.
Kerkz.-Hingen 10-2
Centr.2-O.Gen.2 7-5
Deelg.2-Montf.2 6-6
O.Gen.-Deßarbou 7-5
deZuul-Spee 4-8
Tweede klasse.
Montf.3-Spee 2 10- 2
A.Deetere-Village 2 9- 3
Stoba 2-B.Aolders 2 1-1
deDonck-Stoba 7- 5
Paerdst.-Slek2 5- 7
District Weert.
Hoofdklasse.
Grasw.-Vuulderke 3-3
Stamg.-Schuttersh. 4-2
Royal-BCB 2-4
Vuulderk.2-Leike 0-6
Eerste klasse.
Royal 2-Vr.boom 3-3
BCB 2-Luchtp.2 6-0
Anker 2-Spijk 4-2
Tweede klasse.
Spijk 2-de Hook 5-1
Sw.Mill2-B.Club 1-5
Leike2-Grasw.2 1-5
Anker 3-Hoppers 1-5
District De Oude Mijnstreek.
Hoofdklas.
de Stern-Overbroek 4-1
Olimpia-A.G.Kirk 3-2
BGK-Hanneman 3-2
Tolhoes-de Pint2 3-2
OBK-deKroon 2-3
Eerste klas.
Kloth 2-Sjutt 3-2
B.Balke-Olimpia 2 4-1
Bocholtz-Trefpunt 1-4
Eikske-GroeneDal 4-1
Tweede klas.
Voelender-Pumpje 3-2
Singel-Odeon 5-0
dePint3-Sjork 2-3
ENBK-Op'tGaat 4-1
Trefp.2-OBK 2 1-4
Derde klas.
Overbr.2-Eikske 2 2-3
AG Kirk 2-dePint 4 5-0
Hanneman 2-BGK 2 2-3
Geulke-Tolhoes 2 2-3
01impia3-OBK3 4-1
Vierde klas.
Pumpje 2-C.Corner 1-4
A.Maat-'t Hofke 4-1
DrSjutt2-Dopgere 4-1
Pannesjop-Eikske 3 2-3
District Urmond.
Eerste klasse.
Maasvallei 2-Almania 2-4
Pap/Valaan-Br.Tav.2 1-5
Sittardia-Fortuna 0-6
't Voske-Pappegey 2 2-4
O.Zitterd-A.Einek. 5-1
Tweede klasse.
Almania 2-de Meule 3-3
't Torp-Sparta 3-3
GGBC-Sittardia 2 3-3
D.Bayern-Voasje 6-0
Fortuna 2-deDuif 3-3
Derde klasse.
't Schopke-'t Voske 2 3-3
Pappegey 3-Br.Tav.3 5-1
Hollandia 2-Pappegey 4 4-2
de Meule 2-Pap/Valaan 2 4-2
Brandp.-Schopke2 6-0

5e Bekerronde.
Koetsh.a-Hermans.b 7- 9
Tun.b.a-Bruns.Nrd.a 12- 4
Eykenb.a-Steen.Kr.b 12- 4
Landgr.a-de Vink-b 10- 6
Coriov.a-Steen.Kr.a 7- 9
Hermans b-Koetsjh.a 10- 6
Brunss.Nrd.a-Tunnelb.a 9- 7
Steen.Kr.b-Eykenb.a 6-10
de Vink.b-Landgr.a 2-14
Steen.Kr.a-Coriov.a 4-12

PLUIM
Hoofdklasse
Missers-Lambertus 831-827
SVH-Centrum 842-841
SVK-Raadhuis 822-825
Palet-Juliana 830-833
Diana-Missers 2 830-831
SVH 2-Höfke 820-838
le klasse A
Luk Raak-Sjeet 827-827
Juliana 2-Robin Hood 821-823
Diana-Vizier 824-819
Nova-Lee Enfield 837-820
SVT-Ouwe Mert 814-822
Keulsteeg-Lambert.2 821-827
le klasse B
Missers 3-Willem Teil 813-804
Hattrick-Heros 824-823
Reunie-Hubertus 812-815
Prins-Sparta -, 815-822
Centrum 2-Revanche 819-826
EKSV-Trefpunt 826-823
im Klüsst' C'
Glück Auf-RWB 792-816
SVK2-SVT2 818-823
Meuser-Brigid 817-819
Leeuw-SVH3 813-799
Heros 2-Winchester 815-802
Fortuna-Trepke 800-828
2eklasse A
Treffers-RKWBCM 813-808
Schutters-Merkelbeek 815-804
Luk Raak 2-Limburg 813-803
OudRömpe-Hoensbr. 798-810
Robin H.2-Missers 4 798-814
Sjeet 2-Reunie 2 813-798
2e klasse B
Frans.-Keulsteeg 2 795-797
Roos-Ouwe Mert 2 814-815
Grün-OuweMert2 812-783
Hubertus 2-EHPS 808-804
2e klasse C
Missers 5-Emma boys 801-795
Trianon-SVT3 812-812
Raadhuis 2-SVK 3 810-800
Boekaniers-SVE 822-793
3e klasse A
Valk-Op deKamp 801-780

Diana 2-Tjoba 2 805-791
Brigid2-Juliana3 797-782
Heros4-Lukßaak3 808-788
3e klasse B
Revanche 2-Sjeet 3 818-800
Sparta 2-Leeuw2 788-785
Pluimpke-Oud R.2 765-773
Robin H.3-Meuser 2 765-794
3e klasse C
Lee Enfield 2-Heros 5 794-781
Watert.-Palet 2 780-789
Vizier 2-Trianon 2 764-796
Emma b.2-Fransisc.2 782-761
4e klasse A
Schutters 2-Wapen 803-793
Phoenix-Nova 2 806-778
Brigid 3-Diana 3 787-785
Merkelb.2-Missers 6 792-798
4e klasse B
SVE 2-EKSV 2 793-799
Hoensbroek 2-Tjobu 3 782-795
Roos 2-Oud Römpe 3 784-756
Ouwe Mert 3-Hattr.2 372-789
SVT 4-Stadion 2 780-790
_ip kliisst* C
Keulsteeg3-Höfke3 741-795
Hunter-Robin Hood 4 788-758
Reunie 3-Hubertus 4 798-757
Prins3-Roos3 787-773
Leeuw3-GlückAuf2 793-792
5e klasse A
Lee Enfield 3-Boekan.2

766-765
Treffers 2-Brigid 4 779-730
Oud R.4-Trianon 3 758-785
Wapen 2-Valk 2 767-758
'ïp kl__issp Ii
Stadion 3-RKWBCM4 757-757
Trepke3-Sonjaß. 728-736
Hoensbroek 3-Prins 4 751-710
Corner 2-Schutters 3 795-775
Kogel
Hoofdklasse
Lambertus-Hubertus 859-844
Diana-Lambertus2 842-843
Trefpunt-Grün - 844-845
le klasse
Diana 2-SVH 826-782
Limburg 2-Wapeng. 818-778
2e klasse
Courage-Roda 2 785-747
Grün 2-Courage 2 783-785
Valken-Lambertus 3 808-812
3e klasse
Lambertus4-Grün4 780-665

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Eck-Petit Boys 2-6
Smile 8.-Kloppers 6-2
Nieuwenh.-Blue Angels 3-5
Poortje-Driftwood 3-5
Kickereck-Scherp Vor 2-6
Petit 8.2-Bergzicht B. 2-6
Stand
Petit Boys '68 14-22
Smile Boys 14-19
Bergzicht Boys 14-18
Scherp Vor 14-17
Driftwood 14-17
le klasse A
Bergschot-Leeuw '80 5-3
Trappedoelies-Graefke 0-8
Torero-Mergell.B. 5-3
Galouppe-Brouwkeetel 6-2
Zinkviulke-Stampers 3-5
Scherp Vor 2-Corner 2-6
Stand
Brouwkeetel 14-23
Torero 14-20
Corner 14-20
Zinkviulke 14-17
Galouppe 14-16
le klasse B
Cartouche-Meppers 4-4
Stalletje-Smileß.2 6-2
Brugske-Angie B. 2-6
Oude Heide-Nieuwenh.2 1-7
Olympia-Vogelzank 6-2
Blue Angels 2-Striegiezer 5-3
Stand
Nieuwenhagen2 14-26
Angie Boys 14-20
Olympia 14-19
Meppers 14-18
Blue Angels 2 14-18
2e klasse A
JOY-OrientBoys 3-5
Zoefjes-Brugske 2 5-3
Schuuvers-Krutzke 2-6
Graefke 2-Mechel 0-8
Stand
Krutzke 12-23
Oriënt Boys'6B 12-17
Zoefjes 11-15
Nijswiller 11-15
Schuuvers 12-11
2e klasse B
Pipo 8.-Poortje 2 8-0
Brouwkeetel 2-Molen 5-3
Stampers 2-Zoeijes 2 4-4
Nijswiller 2-Candlelight 2-6
Stand
Pipo Boys 12-24
Brouwkeetel 2 11-19
Candlelight 12-19
Paniekzaaiers 11-12
DrEek'79 2 10-11
2e klasse C
Brouwersw.-Bergschot 2 0-8
Hopel-Pipo 8.2 6-2
Kroon-Dug Out 6-2
Bergzicht 8.2-Kokkie B. 8-0
Striegiezer 2-Veldhof 4-4
Stand
Bergschot2 13-24
Bergzicht Boys 2 12-21
Kroon 13-18
Olympia 2 12-13
Hopel 13-12
2e klasse D
Krutzke-Koom Eri 0-8
Olympia 3-Kickereck 2 0-8
Stampers 3-Treffers 4-4
Driftwood 2-Torero 2 4-4
Stand
Kickereck2 12-22
Watertoren 11-20
Torero2 12-14
KoomEri 12-13
Driftwood 2 12-10

Hoofdklasse A
Swift-Peelkorf 7-3
Wittenhorst-Spes 2-6
Hoofdklasse B
Fortuna-Jes 5- 6
Never down-Geko 4-13
Alico-Rosolo 3- 4
Overgangsklasse A
WO-Swift 2 3-2
Merels-Stormvogels 9-4
le klasse B
Vonckel Girls-Roka 2-4
Fiducia-SVSH 2-0

leklasse D
Omhoog-Kraanvogels 3-7
Zigo 2-Avanti 2 3-8
Vessem-Vitesse 7-6
2e klasse G
Spaurakkers-Bio 2 6-8
Spoord.G-Vriendschap 2 7-3
Klimroos 3-Amby's K. 2-5
3e klasse A
Amby'sK.3-EKC 3-4
Spaurakkers 2-Viod 2 7-3
Amby'sK.4-Geulle 5-1
3e klasse B
Odos 2-Oranje Wit 2 3-9
Junioren A
Amby's K.2-Spaurakkers 0-12
Vitesse-Amby's K. 4-5
EKC-Spaurakkers 2-10
Amby's K.2-Amby's K.l 2- 6
EKC-Vitesse 6- 3
Pupillen A
Vitesse-Spaurakkers 0- 1
Spaurakkers-EKC 1- 2
Vitesse-Viod 0-1 1

Nationale League klasse 2A.
Un.Bears Hlen-Ho W.Den
Bosch 3-0
v.d.Made Tr.-Un.Bears H'len

2-1
Un.Bears H'len-Bow.Rest-
.Venray 3-0
Uitslagen B.C.Hoeve de Aar
Heerlen.
Kwartetten-league.
Klim Bim-Kawasaki 3-1
Roda-S'9o 3-1
Boebelke-OngerOs 3-1
Three p.one-Stlm.Mus. 2-2
Marast.-Ladies 3-1

.Wigrut-SOS 2-2
BBH dubbel-league.
Brugm.Ass.-Ghzzly's 2-2
Snackb.Aarv.-Hodaar 1-3
Joemi-Agio 4—o
Fr.Golob-Team 14 3-1
VOG-Twilight 1-3
MPG-Kameleon 0-4
Anca-Rest.Stap In 3-1
BBH trio-league
ÜBKoala's-UD2 3-1
UD 1-UB IceB. 0-4
Kodiaks-Fot.Olymp. 1-3
Obies-Spoilers 1-3
Polarßears-Blind 4-0
Dubbel-league A.
Madonna's-Optim. 3-1
Lablo's-Anco 3-1
G.Luck-Trekvog. 3-1
Puppies-Pinh. 4-0
Missers-BZN 2-2
Riefie-Volhouders 0-4
Dubbel-league B.
Pin Ups-The Katz 0-4
Malgr.O.-Knakkers 3-1
SOS-Val Om 3-1
WC Eend-Mis Lukt 1-3
Bowl.Angels-Baanbr. 1-3
Return-Lav.Team 4-0

Eredivisie.
R.Canin-Victoria 11-0
Arnhem-Velo 5-6
Zijderv.-Culemborg 6-5
Drop Shot-Duinwijck 5-6
Overg.klasse A.
Velo 2-Bali 5-6
Schijndel-R.Canin2 5-6
Arnhem 2-Duinwijck 3 3-8
United-Metro 6-5
Eerste klasse ald.4.
Nuenen-Geldrop 9-1
Pro Kennex 3-Bavel 2-9
Victoria 2-Boxtel 5-6
Oss-Espe 9-2
Tweede klasse afd.B.
Geldrop 2-Whippet 4-4
Wik-Roermond 3-5
Weert-KBC 7-1
Schijndel 2-Carvin 6-2
Derde klasse afd.ls.
Veghel-Nuenen 3 8-0
Pellikaan 2-Olympia 7-1
United 3-Boxtel 2 3-5
Alouette-Geldrop 3 3-5
Derde klasse afd. 16.
BBC-Whippet2 8-0
Geldrop 4-Roermond 2 8-0
Victoria 3-KBC 2 6-2
United 2-Espe 2 5-3
Vierde klasse afd.22.
Budel-BBC2 5-3
Panache-Roermond 3 4-4
Alouette 2-Carvin 2 2-6
Vierde klasse afd.li.
Venray-Whippet 3 2-6
Carvin 4-Weert 2 3-5
Carlton-Boxtel 3 1-7
't Roat-Geldrop 5 3-5
Vierde klasse afd.24.
Wik 2-Carvin 3 1-7
Nuenen 4-Veghel 2 3-5
PSV-Stein 6-2
United 4-Someren 4-

-2eklasse H
Excelsior-Tilburg 9- 6
Oranje Wit-GKV 11-10
NKV-Organon 11-11
Kido-Klimop 7-19
3e klasse P
DOT-Boemerang 4- 6
Sirene-Geldrop 10-11
Res. 2e klasse P
Excelsior 2-PSV 3 6-7
Zuid 1
Heerlen-Kanaries 15-2
Den Bosch-Eymerick 8-9
Wertha-RWB 14-7
Zuid res. le klas B
Sirene 3-SDO3 4-10
Rust Roest 5-OudeGr.2 10- 6
Zuid 2e klas A
Excelsior 4-J.Brabant 2 12-5
Zuid 2e klas B
Excelsior 3-Tilburg 3 3-8
Kido 2-Rust Roest 6 7-7
Zuid 3e klas A
Rust Roest 7-Deto 6 11-10
Kido 4-Oude Gracht 3 8- 8
Zuid 4e klas A
NKV4-Ready2 5-10
Oranje Wit 4-Geldrop 2 7- 8
Zuid 5e klas B
Heerlen 2-Eindhoven 4 11-3
Excelsior 5-RustRoest 9 2-5
Zuid 6e klas B
Wertha 2-PSV 7 17-0
NKV 6-Fortuna 5 10-6
Zuid 7e klas B
Wertha 3-Ready 3 4-6
Heerlen 3-OEC 4 8-5

Heren le klasse.
Concordia-Racing 8-10
Forward-HMHC 11- 8
M'tricht-Venlo 5- 7
2e klasse A.
Blerick-Tegelen 11-8
Huac-Horst 12-3
Best-Blerick 9-7
Huac-Tegelen 6-7
Son-Horst 9-5
2e klasse B.
Oirschot-Hopbel 4- 7
Rosmalen-Push 6-10
Mop-WereDi 11- 8
3e klasse A.
HCAS-Nuenen 12-17
Geleen-HCAS 11-16
4e klasse A.
Duerne-Bosdael 6-4
Dames le klasse.
Venlo-Tegenbosch 5- 5
Rosmalen-HMHC 12- 3
Forward-HOD 0-14
2e klasse A.
DVS-Son 10-1
Concordia-Racing 7-2
Son-Groen Wit 4-8
Maastricht-DVS 6-5
3e klasse A.
Blerick-Tegelen 6-3
Huac-Horst 11-1
Durne-Geldrop 5-1
4e klasse A.
HCAS-Bosdael 13-7
Geleen-Gemert 10-5
Bosdael-Kerkrade 2-3

Dames
le klasse
DZT-Njord 2 9-8
Treffers-MZ PC 8-3
PSV 2-Hellas 3-9
Waranda-TRB'RES 5-7
BEZV-Schelde 3-5
Ze klasse
WZV-HZ/PC 4-5
Vennen-Tempo 8-1
Zon-Dokkelaers 5-7
Zeester-Stormvogels 9-3
Krabben-Eszet 6-5
Heren
le klasse
Lutra-Schelde 6- 8
Zon-Dokkelaers 9-10
Daphnia-Hellas 7- 4
DZT-HZ/PC 1-1 1
Treffers-BZ/PC 9- 8
2e klasse B
Zeps-Spio 7-4
ZVH-BZV2 5-8
RZ-Eszet 7-3
DEZV-Rog 14-2
Jeugd B
Daphnia-Hellas 5- 9
Zegenwerp-Schelde 10- .
Treffers-MZ/PC A 6- 7
Warandu-Burgo 13-11

LDB-competitie
kring Heerlen
le divisie
Brouwkeetel-DS 7- 3
Brandpunt-Meetpoint 6- 4
DLS2-Eck 0-10
2e divisie
Pub-AuwtAelse2 6-4
DLS 4-Velderke 4-6
Hoeve Vos-Heksenb. 10-0
3e divisie A
Egelserh.2-Eikske 4- 6
DS2-Eikenboom 0-lü
Heksenb.2-Boerenslot 2- 8
3e divisie B
A.Pastorie-Max Darts 6-4
A.Pastorie3-DLSS 5-5
DCC 2-DS 3 3-7
Brandp.3-Velderke 2 4-6
DCC-Gevelke3 9-1
A.divisie.
Corner-Stern 3 0-10
Eikske-Tungst.Term 1- 9
Gebrook-Bullfight 2 3- 7
Bullfight-Gez.Hook 10- 0
B.divisie.
Aces-Corner 2 8-2
Rebels-Bulllïght 3 10-0
Boereslot-Gebrook 2 4-6
Trepke-Schopke 7-3

leklasse A
Loontjens-Kanaries 2-6
Up Quelle-Stern B 0-1
M. Vaes-Kollefit 5-1
Gulpen-Billy B 2 5-3
Bi_lyß-Sphinx2 ' 6-4
Hemelke-Brouwersw. 5-3
Wiegert»Yerna 2 9-1
le klasse B
Kolonia-Theunissen 0-5
Heilust-Gr. Ster 10-3
Hoensbroek-Oberye 3-5
Bouwfonds 2-Antwan 7-2
Meyers 2-Vissers.A 2-2
Meetpoint-Le Soleil 3-2
Vaals-Marathon 2 6-3

le klasse C
Brunssum 2-De Zwaluw3-0
Gr. Wit-Teddyberen 2-5
Sjuffelke-PSM 6-0
LETRO-Knoteraer 0-0
De Keigel-Theunissen 2 6-3

2e klasse A
Sjefke-Hemelke 2 1-1
Loontjes 2-Flaterke 1-8
A. Whites-Bastings 3 4-1
Sjork-Stap In 2 3-3
M. Vaes 2-Pttemen. 2-3
Diekske-T1874 1-2
2e klasse B
Eysden 2-Delta 2 7- 5
Maasvogels-Boheme 3- 5
De Heeg-Bastings 4 3- 2
Bastings 5-Sport M 2-11
Pottebr.-Eysden 2 6- 2
Up Quelle 2-KaanenM 2- 1

2eklasse C
Marath. 3-CantonR 3 3-1
Jabeek-Gr.Ster 2 1-2
Hadow-Fortuna 3-1
Rood Wit-Vissers A 2 6-1
Keelk. K 2-Laumen 2 4-8
Vaals 2-Quelle 3-5
DWS Boys-Marat. 3 2-2
2e klasse D
Marebos-Laumen 3 3-6
CantonR 4-Anker B 2-6
Heilust 2-Leeuwenhoek 5-5
De Joffer-Soleil 2 0-0
Rood Wit 2-Vaals 3 2-1

2e klasse E
Bongo B 2-Bekkers 2
Internat.-Wagter W
Born-Phoenix 2
Zw. Schaap-SZV
Bekkers 2-Lacroix
CantonR 2-Bongo B 2
2e klasse F
Brunssum 3-Brikske 2
Egor 2-Geleen 2
Postwagen-Jabeek 2
Letro 2-Meetpoint 2 .
Hanckm.-Teddyb. 2 «<* |Puther B-Marebos 2
3e klasse A
Eysden 3-Pottebr. 2
Up Quelle 3-Stern B 2 1
Pottebr. 2-Volière
AZWM-H. Anders 3
De Heeg 2-Erka
Mat Vaes 3-Boheme 2
3e klasse B
Sjotter-Sjork 2
Maasboyw-Mattini B j
MattiniB-De Kilo
AZWM2-H. Anders4
Sjork 2-Maasboyw
Pottebr. 3-Sjotter
3e klasse C
Willem 1-v. Haaster
v. Haaster-Eysden 5
3e klasse D
Delta 4-Sjefke 2
Willem I 2-Hiltonneke .2
Sjefke 2-Hemelke 3
Hiltonneke-Yerna 3 ï.
Gulpen 2-Diekske 2
3e klasse E
Laumen 5-Laumen 4
Rood Wit 3-Laumen 4 |
Laumen 5-Quelle 2
Kerkr.-W-Sportcl. 3
GKomm-Fortuna 2

3e klasse F
Laumen 6-Kelk. K 3
Laumen 7-Fortuna 3
Ankerß2-Sportclub2 ,|
Soleil 3-Vissers A 3
Eendracht 2-Paco
3e klasse G
Maximi.-Born 2
Keigel 2-Bekkers 3
Sante-PSM 2
Zw. Schaap 2-SjuffelkeZ
Bom 2-Bouwkompas 2
Beek-Sitt. B 2

3e klasse H
Sitt. 83-Sante2
Neerbeek-Zwaluw 2
Santé 2-Beek 2
Letro 3-Knoteraer 2
Bom 3-Bouwkompas 3
3e klasse I
Gr. Wit 2-Haantjes 3
Brikske3-Puth.B 3
Egor 3-Brunssum 4

3e klasse J
Egor 4-Brunssum 5
Intern. 2-Adveo 3
4e klasse A ;
Maasboys2-DeKilo2 i
Tornado B-Sport M 3
Maabsoyw 2-Sphinx5

4e klasse B
Flaterke 3-Kanaries2
Keer 2-Vici
De Kilo 3-Tornado B 2
Tornado B 2-Flaterke 3
4e klasse C
Sjotter 3-Wiegert 2
Eysden 9-Sjork 4
Uw Quelle 4-Boemerang
Sjork 4-DBSV 2
Hermsen B-Sjotter3
Wiegert 2-Eysden 9

4e klasse D
Sportcl. 4-Driessen B
4e klasse E
Aztecs-Adveo 5 /Egor 5-Bouwkompas 4
4e klasse F
SZV3-Phoenix3
Postw. 4-Bouwk. 5 ,
Zw. Schaap 3-Knoteraer»
Dames
Bouwk.-Meetpoint
Jeugd
Hercules-Eysden
Sportclub-Stap In
Wierts 2-Eysden

Standen
le klasse A ,
Wiegert
Sphinx 2
MatVaes
Brouwerswapen
Stern Boys
Hemelke
Billy Billy's
Gulpen
Kanaries
Loontjes
Up Quelle ,
Billy Billy's.2
Yerna 2
Kollefit
le klasse B
Meetpoint
Bouwfonds 2
Vaals
Le Soleil
Meyers 2
Heilust
Vissers Aut.
Theunissen Aut.
Kolonia
Hoensbroek
Marathon 2
Oberye
Antwan
GroeneSter
le klasse C
Brunssum 2
Sjuffelke
Sitt. Boys
Knoteraer
Letro
PSM
DeKeigel
Bongo Boys* ,
Phoenix
Teddyberen
Geleen
De Zwaluw
Groen Wit
Theunissen 2
* 2 pnt. in mindering

amateurprogramma voor zondag
Hoofdklasse C
Halsteren-Venray
Limburgia-Vlissingen
TOP-Geldrop
SV Meerssen-DESK
Wilhelmina 08-EHC
TSC-Baronie
Longa-Sittard

le klasse E
Roermond-Schijndel
Alliance-Wilhelmina
Hapert-WSC
BW-ESV
De Valk-Rood Wit W.
Gemert-ODC

le Klasse F
SVN-Panningen
Leonidas W.-FC Vinkenslag
SCG-Heer
Waubach-Almania
Born-Volharding
Caesar-RKONS

2eklasse A
Eijsden-Voerendaal
Hopel-Chevremont
Obbicht-RKWL
Miranda-Heerlen Sport
MKC-Geleen
SV Heerlen-RKVCL

Ze Klasse B
MVC '19-Vitesse '08
Blerick-De Ster
Veritas-Belfeldia
Haslou-IVO
Helden-Moesel
Tiglieja-Venlosche B.

3e klasse A
Willem 1-RKHSV
Kluis-RVU
Scharn-Bunde
LHB/MC-RKWM
SVE-Polaris
SV Berg '68-SC WW '28
3e Klasse B
Kolonia-Bekkerveld
Heilust-Vaesrade
Groene Ster-Heksenberg
Minor-RKBSV
SV Treebeek-SVM
Schuttersveld-Wit Groen
VC.

3e Klasse C
Armada-Megacles
FC Oda-Lindenheuvel
EW-Brevendia
Susteren-Eindse B.
PSV '35-Crescentia
Merefeldia-Swift '36

3e Klasse D
RKMSV-SC Irene

Excelsior '18-Wittenhorst
VVV '03-Ysselsteyn
Sparta '18-RKDEV
Stormv. '28-Reuver
FCV-GFC '33

4e Klasse A
MVV '02-RKBFC
Standaard-GSV '28
SC Caberg-Kcer
Schimmert-Banholtia
SV Hulsberg-St. Pietei
Mheeder 8.-SVME
4e Klasse B
Rapid-Vilt
lason-RKMVC
Sportclub '25-Klimmania
SV Nijswiller-Gulpen
RKASV-Walrum
Vijlen-SV Itteren

4e Klasse C
KVC Oranje-Abdissenbosch
SVK-Waubachse B.
Simpelveld-RKSVB
Rimburg-RKHBS
Centrum 8.-Laura
FC Gracht-Weltania
4e Klasse D
VKC '89-DVO
FC Hoensbroük-Coriovallum
RKSNE-IVS
KEV-Helios '23

Sanderbout-Langeberg
RKDFC-Mariarade
4e klasse E
Walburgia-Buchten
Linne-Roosteren
Urmondia-FC Ria
GVCG-St. Joost
Holtum-Maasbracht
Vlodrop-Stevensweert

4e klasse F
SC Leeuwen-RKVB
RKSVO-Nunhem
RKESV-Thom
SWH-SVH '39
Heel-DESM
Leveroy-Victoria R.

4e Klasse G
Vos-HBSV
Venlo-Roggel
Egchel-RKSVN
Swalmen-FC Steyl '67
Baarlo-Bevo
KVC-VCH

4e Klasse H
SV Meerlo-Montagnards
Melderslo-RKDSO
EWC-Resia
Meterik-Geijsteren
Achates-SSS '18
Wanssum-Leunen
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sport

Foreholte durft
naar Roemenië

v£°RHOUT - De handbalsters
ben *°reholte uit Voorhout heb-
ten tkopen weekeinde beslo-

coch af te reizen naar Roeme-
striJ°0r hun Europese uitwed-
oud tegen AS Terom lasi. De
St) e,rs van de vaak minderjarige
weis ters gaVen lange tijd geen

Ee r| ming voor de trip vanwe-
vlak onveiligheid in het land
üim n^ de revolutie tegen het re-glme-Ceausecu.

Ofeholte heeft nauwelijks hoop
thüi sportleve overleving. Deviswedstrijd in de tweede ron-
Winn toernooi bij de beker-
SDn«uaii s Sinë in de Voorhoutseve°, hal De Gaasbak met 20-26
rej s °rer!.Manager Plu 8 ziet een_ -onder problemen tegemoet:
he]

legenstanders hebben onsAllJ^ 1 overtuigd. We gaan".
lasi datum voor het duel in
men nog niet bekend. De Roe-
ien Wllden op 27 januari spe-
sp ' ,maar een aantal Foreholte-
Waa ers is dan op wintersport.
2at_r!'_.chlJnll Jk is de wedstrijd op

3 februari.
Trai«%^

ner Jan Kecskemethy was

tevreden met de prestatie van
zijn ploeg. De voormalige bonds-
coach: „We hebben twintig keer
gescoord, dat is goed. Ik mag niet
verwachten dat we winnen, want
de vrouwen bij AS Terom trai-
nen twintig uur per week. Wat
wil je dan?"

Na de minuut stilte voor de do-
den van de revolutie kon Fore-
holte tot de rust redelijk bijblij-
ven. Vlak voor de pauze nam Te-
rom, met de internationals Duca
en Cozma, twee punten voor-
sprong (8-10), om die na de rust
tot zes uit te bouwen: 20-26. Bes-
te schutters waren Chelaru (8) en
Duca (6) aan Roemeense kant en
Claudia de Jong(6) bij Foreholte.

" De handbalsters van AS Terom lasi uit Roemenië, voor het eerst in West-Europa sedertde revolutie in eigen land, kregen na de EC-wedstrijd tegen Foreholte bloemen en eenstaande ovatie. Met tranen in de ogen verlieten zij de Voorhoutse zaal.
SEW uitgeschakeld
SEW, de Nederlandse handbal-
kampioen bij de dames, is zon-
dagmiddag in Sankt Gallen uit-
geschakeld in de tweede ronde
van de strijd om de Europa Cup
voor landskampioenen. De ploeg
uit Nibbixwoud verloor het
tweede duel tegen de Zwitserse

titelverdediger LC Brühl met 22-
-19. Het eerste treffen was door de
Nederlandse ploeg met 20-18 ge-
wonnen.

Na de eerste helft scheen SEW

kansloos met zes treffers achter-
stand. Maar onder aanvoering
van Van de Velden kwam de
ploeg sterk terug. In die achter-
volgingsrace kreeg SEW echter
twee tegenslagen: in de vijfde

minuut van de tweede helft
kreeg Kersens kreeg de rode
kaart en vijf minuten voor tijd
verdween Van de Meer met
waarschijnlijk gescheurde en-
kelbanden.

Ondanks topvorm toch twijfels over prolongeren wereldtitel

Superprijs voor De Bie
Fc i^H EKE ~De zachte win"
W e,beste bondgenoot van

i- t i
Bic' ZiJn onmisken-

f k lalenten als veldrijder en

* klimatologische
.fgelo gheden vormden de
i lasis maanden de stevige
°eld_p Voor ziJn overmacht in

' tevipw_en bossen- Zaterdag ze-:^_bif hij in het Vlaamse
'^reu e' levens verzekerdei t ende wereld- en Belgi-'S:e mpioen zich met dit'W^ Van de eindzege in de
%* ?Iestige-competitie.
i J5'26.000 gulden

_K%too^cc weken kan hij de trilogie
N t n door in Gexto de wereld-

t ,1 t_.,;r,olongeren. Niemand dieerïkV^ Jfelt- behalve De Bic zelf.
U<W9 KanXan de wereldtitel kan af-

t.S Wpi» u zien we over twee we-
>« viaut ' hleld hij zich zaterdag opav oriet "Zeker ben ik torenhoog

l NcW maar ik durf er niet op te
(.^stan ' ben afhankelijk van de

"Gigheden van het parkoers.

i i^i-s A l
dr

l!°0g is. maak ik een goede; voq s hetregent wordt het moei-
i _!n te vL'Vt' Dan moet ik naar mijn
J?°eitel loPen. Dat kost me veelIP«n jg met mijn korte beentjes. Lo--1Nir_im'Jn minst sterke punt. Iki net van blubber."
1k r. i->
tn Welnl--?16 beheerst dit seizoen?fitt ena

driJden. Hij nam aan 33 vel-
lwl Bel ■'

Won er 14' waaronder
t'6r aflox ISCh kampioenschap en
I&e' ngen van de Superpres-

II? nietVoorbereiding op het seizoen
?SdP

anders geweest dan voor-
iri°k nL n' Ik train niet anders.
Rtl 'k st0tV eer' Het is best mogelijk
h conn,, er ben geworden, of dat
1*1" lTrrentle zwakker is gewor-

ende h'J' De Belgische
St hapni? nam dit Jaar de heer-\> over g Stamsnijder en Libo-
uN^d poi -tamsnijder stopte een
k^tißp ■ , en in verband met de
rtDt°n h«^?kte van ziJn zoontje. Li-
m van hÜ. 21Jn vertrek aan het ein-
f'oetert 7 s5 lzoen aangekondigd en'*lc_ m ln df achterhoede van het

e enige keer dat deuaige wereldkampioen op

de voorgrond trad was vorige week
in Overijse waar hij bij de Belgische
titelstrijd als tweede eindigde, ach-
ter De Bic.

„Liboton mag je niet afschrijven.
Hier in Zillebeke heeft hij dat nog
eens laten zien. Een ereplaats was
hem niet gegund. Hij werd twee
keer getroffen door een lekke band.
Ik heb enkele ronden met hem sa-
men gereden. Hij is in vorm. Ik vind
het een goede zaak dat hij terug
komt. Heb ik tenminste tegen-
stand", aldus De Bic. „Overigens, in
het WK beschouw ik Adrie van der

Poel als mijn belangrijke concur-
rent. Hij is niet voor niets al drie
keer tweede geworden bij een we-
reldkampioenschap."
Als De Bic zijn wereldtitel kwijt
raakt hoeft hij niet bang te zijn dat
hij geen uitnodigingen en contrac-
ten meer krijg. Hij verdient niet
slecht als veldrijder (ongeveer
250.000 gulden per jaar).
„In vergelijking met de wegrenners
die overeenkomstige prestaties le-
veren valt het enigszins tegen. Maar
ik ben niet ontevreden. Ik kan goed
van het veldrijden leven."

Uitslag Zillebeke, tiende wedstrijd Super
Prestige veldrijden: 1. Danny de Bic; 2.
Blomme op 20 sec; 3. Huub Kools 0.25; 4.
Van de Vivere 0.30; 5. De Roose 0.50; 6. Van
Bouwel 1.10; 7. Van Luchem 1.40; 8. Eddie
de Bic 1.45; 9. Hendriks 1.50; 10. Janssens
2.00; 11. Van Bakel 2.30; 12. Van Dyck 2.40;
13. Lambrechts 2.55; 14. Frank Groenendaal
3.20; 15. Hric 3.25. Stand Superprestige na
tien wedstrijden: 1. De Bic 136 punten; 2.
De Brauwer 92 p; 3. Baars en Hautekeete,
beiden 83 p; 5. De Roose 69 p; 6. Kools 66 p;
7. Hendriks 65 p; 8. Van Bakel 61 p; 9. Van
Luehem 47 p; 10. Thielemans 40 p; 11. Ho-
negger 39 p; 12. Hric 33 p; 13. Van Dyck 32 p;
14. Frischknecht 28 p; 15. Simunek 27 p.
De laatste cross in dit regelmatigheidsklas-
sement vindt zondag plaats in het Zwitserse
Wetzingen.

" Danny de
Bic, onstuit-
baar in de
strijd om de
Super Prestige.

Foto:
DRIES LINSSEN

Twee nederlagen Engelsman in Hoogovens schaaktoernooi

Desastreus weekeinde voor Short
SeiI.VEE - Nigel Short be-
f'ik a^"desastreus weekeinde in
'h or in h ft?' De Engelsman ver-

oi ank, Ho°govens schaaktoer-
v. van zijn

landgenoot John Nunn en de Ame-
rikaan Maxim Dlugy. Daardoor zak-
te Short naar de gedeelde derde
plaats in grootmeestergroep A, een
punt achter Viktor Kortsjnoi.
Laatstgenoemde overtuigde ook
niet maar hield aan twee inferieure
stellingen tenminste nog remises
over.
Nunn werkte zich op tof de tweede
plaats (op een half punt) door als
enige speler in de hoofdgroep twee
keer tot winst te komen. Zondag
versloeg hijPiket, die met een score
van vijftig procent nog de beste Ne-
derlander is.

Short liep zondagavond zuchtend
en steunend door de gangen van De
Moriaan. Hij kon er maar niet over
uit, dat hij zijn rooskleurige positie
na zes ronden binnen twee dagen
volkomen had verspeeld. Zaterdag
bleek de met wit spelendeNurïn een
wat experimentele Siciliaan veel be-
ter doorzien te hebben. Short had al
na negen zetten een pion op h3
staan, maar Nunn liet zich daar niet
door van de wijs brengen. Ook niet
door een pionoffer van zwart, waar-
bij de compensatie ver was te zoe-
ken.

Tegen Dlugy, die zich in de achtste
ronde eveneens van het Siciliaans
bediende, kwam Short gaandeweg
minder goedte staan. Hij probeerde
Dlugy te verschalken met het ge-
vaarlijk uitziende 20. Lxh6, maar
het betekende tevens 'the end of the
road', zoals Short dat later uitdruk-
te. „Dlugy kon wel op honderd ma-
nieren winnen", overdreef hij som-
ber. De slotstelling, met de keus tus-
sen stikmat of kwaliteitsverlies, was
om zo snel mogelijk weer te verge-
ten.
Kortsjnoi mocht niet mopperen. Hij
kwam zaterdag tegen Dlugy in een
glad verloren stelling terecht. De
Amerikaan blunderde echter en liet
nog een gaatje naar remise open.
Zondag rolde Van der Wiel, die een
dag eerder tegen Goerevitsj volgens
eigen zeggen op 'debiele' wijze had
verloren, als vanzelf in een beter to-
reneindspel, maar ook dit wist
Kortsjnoi remise te houden. In de
urenlange analyse bleek Van der
Wiel echter diverse winstmogelijk-
heden overzien te hebben. „Dit is de
laatste keer dat ik je heb laten ont-
snappen", voegde hijKortsjnoi drei-
gend toe.

Van de andere Nederlanders, die in
het weekeinde in totaal slechts 2/2
punt behaalden uit acht partijen,
was Rini Kuijf het best op dreef. Na
een vlotte remise tegen Piket volg-
de een knappe zege op de Sovjetrus
Joeri Dokojan, die zich in tijdnood
volledig liet overdonderen. Friso
Nijboer blijkt een maatje te klein
voor de hoofdgroep. De Amster-
dammer, die het liefst een dag over
zijn partij zou willen denken, ging
nu ten onder tegen Petursson en
Anand. Met slechts één punt ben-
gelt Nijboer troosteloos onderaan. .
Stand Grootmeestergroep A na achtste
ronde: 1. Kortsjnoi Wi p; 2. Nunn 5 p; 3.
Short, Portisch, Anand en Dlugy 4V± p; 7.
Petursson 4 en 1 alg; 8. Piket en Andersson
4p; 10.Goerevitsj 3',_ pen 1 afg; 11. Kuijl'en
Dokojan 3Vi p; 13. Van der Wiel 3 p; 14. Nij-
boer 1 p.

Grootmeestergroep B, stand na
zesde ronde: 1. Fedorowiez 5 punten; 2. Hel-
lers 4___ p; 3. Brenninkmeijer. Van der Ster-
ren en J. Polgar 3'/__ p; 6. Z. Polgar 2'/__ pen 1
alg; 7. Winants en De Jong 2'/_. p; 9. S. Pol-
gar, Damljanovic en Peelcn 2 p; 12. Van
Wely l'/_ pen 1 afg.

Warschau, open schaaktoernooi, stand na
achl ronden: 1. Douven en Rotstein 6'/_. p;3.
Titov, Kislov, Danilov en Bernard 6 p.

Profploeg in
Oostenrijk

WENEN - De Oostenrijkse oud-
renner Gerhard Schönbacher,
die in het begin van de jaren
tachtig als rode lantaarndrager
de Tour de France uitreed, is be-
zig in zijn land een profploeg op
de been te brengen. Een en ander
moet gebeuren met kapitaal van
de accufabrikant Varta, de firma
die destijds de Colombiaanse
renners in La Grande Boucle
sponsorde.
Overigens kan Gerhard Schön-
bacher geen beroep doen op de
beste Oostenrijkse wielerprofs
Helmut Wechselberger en Ger-
hard Zadrobilek. Zij verdedigen
de kleuren van respectievelijk
het Spaanse Orbea en het Neder-
landse PDM. Wel heeft hij reeds
(voorlopige) contracten afgeslo-
ten met drie andere Oostenrij-
kers (Popp, Rasinger, Wohlfahr-
ter) en de Joegoslaaf Jurco.

Ben Slenter op
tweede plaats

GEMONDE - Amateurrenner Ben
Slenter uit Nuth legde zaterdag in
de cyclocross van Gemonde beslag
op de tweede plaats. Hij had twee-
ënvijftig seconden achterstand op
winnaar De Vos.
Ook Noordlimburger Kuhlman
sleepte de tweede plaats uit het
vuur. Dat gebeurde gisteren in de
door Gerritsen gewonnen veldrit
van Nijmegen. Kuhlman had 1.10
achterstand. Dit keer werd Slenter
vijfde.

" RAMBRUCK - Noël van der Leij
legde in een veldrit in het het Lu-
xemburgse Rambrück beslag op
derde prijs. De uitslag: 1. Vervaet, 2.
Van Den Abeele, 3. Van derLeij. 12.
Harks, 13. Verhagen, 19. Pascal Al-
leleyn, 23. Van de Burgt. Junioren:
1. Allwang, 11. Maurice Alleleyn.

Swiftdames kansloos in Schiedam

Weer nederlaag
Herschi/V en L

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

DEN HAAG - Het damesteam Her-
schi/V en L kan eventuele aanspra-
ken op de titel in de zaalhandbalere-
divisie vergeten. De Geleense ploeg
verloor gistermiddag in Den Haag
tegen Hellas met 18-13 en zag de
achterstand op koploper Aalsmeer
groeien tot zes punten. Ook verlies
voor Holbox/Swift maar dat is niet
zo verwonderlijk meer. De Roer-
mondse ploeg werd in Schiedam
door UVG afgedroogd met 26-10.

„Wie weet waar het aan ligt mag het
zeggen. Ik heb er geen enkele ver-
klaring voor. Misschien zijn ze na
die goede prestatie tegen Niloc.
waar de ploeg een prima pot speel-
de, met de neus in de wind gaan lo-
pen. Van toen af aan ging het name-
lijk mis". V en L trainer Piet Kivil
was ontgoocheld. Opnieuw had de
ploeg hem in de steek gelaten. „Er
zit geen greintje zelfvertrouwen in
het team. Luisterden, ze maar eens
naar wat ik zei. Dan ging het mis-
schien wat beter".

Hellas was als collectief de betere

ploeg, maar met een geweldige do-
sisvechtlust hield V en L de Haagse
ploeg bij. Na de pauze, de ruststand
was 8-7 voor Hellas, holde V en L tot
tien minuten voor tijd achter Hellas
aan. De stand op dat moment was
13-13 en V en L had toen zeker nog
uitzichten op een goed resultaat. Bij
die score echter vergat V en L even
de rust in de ploeg te bewaren. Op
werkelijk knullige wijze werd enke-
le keren de bal verspeeld. Hellas
buitte dit natuurlijk uit en liep weg
van V en L. Toen de Geleense for-
matie in de laatste vijfminuten nog
meer ging forceren kon Hellas uit-
eindelijk nog uitlopen naar de 18-13
zege. Trainer Piet Kivit tot slot: „Het
gaat de laatste weken miserabel
slecht. Er zit geen lijn meer in de
ploeg. Het is ieder voor zich en God
voor ons allen".

Eenzijdig
UVG tegen Holbox Swift was een
eenzijdige wedstrijd. Alleen in het
eerste kwartier van de wedstrijd
kon Swift UVG redelijk bijbenen.

De stand was toen nog 6-4 maar bij
rust stond het echter al 15-4 voor
UVG. Na de pauze trok de Schie-
damse ploeg de lijn gewoon door en
speeldeSwift naar een, niet eens ge-
flatteerde, 26-10 nederlaag toe.

Bevo ontketend
in tweede helft

Van onze medewerker
PANNINGEN - In de zaalhandbale-
redivisie bij de heren won debutant
Bevo uit Helden/Beringe gistermid-
dag zijn tweede wedstrijd. Tegen
Swift Arnhem werd het in de sport-
hal Parmingen 18-17 na een span-
nend duel.

Door dit resultaat heeft Bevo nu
vier punten, twee minder dan Hel-
las en vier minder dan Swift Arn-
hem. Een hard bevochten overwin-
ning voor de mannen van trainer
Wil Bakker want in de eerste helft
kreeg Bevo geen vat op het spel van
Swift Arnhem en bij rust keek de
ploeg uit Helden tegen een 6-11 ach-
terstand aan.
Wil Bakker: „In de rust heb ik de
jongens op het hart gedrukt om
kalm te blijven en geen gekke din-
gen te doen. Tevens spraken we al
om meer druk te leggen in de hoe-
ken om zo hun verdediging uit een
te halen".
De opzet van de Bevotrainer leek
niet te slagen want Swift liep uit
naar 13-7 en niemand gaf toen meer
iets voor de kansen van de thuis-
ploeg. Maar vier minuten later
stond het 13-11 en was Bevo, goed
gesteund door het publiek, ontke-
tend. Via 15-15 liep de ploeg in de
slotfase zelfs uit naar 18-16. Een
hard bevochten maar verdiende
overwinning voor Bevo.

Miniware
verslagen

Van onze basketbalmedewerker
URK- Eredivisionist basketbal Mi-
niware uit Weert verloor op Urk de
belangrijke wedstrijd tegen Kolf en
Molijn Orca's met 82-78. Door dit
resultaat staan, beide teams nu op
een gedeelde derde plaats achter
Den Helder en Nashua. Volgens
PR-man Paul Stokbroeks moeten
de Weertenaren de hand in eigen
boezem steken. „Te veel makkelijke
ballen werden gemist. Een schot-
percentage van 36 in de eerste helft
liegt er niet om. Gedurende de eer-
ste 20 minuten kon Kolf en Molijn
op die manier op voorsprong blij-
ven".

Via 24-20 werd de ruststand 43-35.
In de tweede helft ging het iets be-
ter. In de vijfde minuut kwam Mini-
ware op gelijke hoogte dooreen sco-
re van spelverdeler De Jager: 49-49.
Deze inhaalrace eiste echter zijn tol.
De bijna overvolle ziekenboeg werd
aangevuld met Hans Heydeman. In
de slotfase had Miniware de kans bij
een stand van 80-78 op gelijke hoog-
te te komen. McDuffie miste een
lay-up, had rebound maar miste

Van der Poel
heeft smaak

te pakken
PARIJS - Een week nadat hij in
Maarn zijn nationale titel cyclocross
prolongeerde heeft Adrie van der
Poel opnieuw toegeslagen. Hij won
in hetFranse Saint-Herbain een vel-
drit met ruim een halve minuut
voorsprong op de Fransman Ar-
nould. Derde op 45 seconden werd
diens landgenoot Cailleau.
NWB - Petran Lichteveld uit Ble-
rick won de laatste cyclocross van
het seizoen onder NWB-vlag. Dat
gebeurde in Tungelroy/Weert, al-
waar hij Mart van Kessel met zeven-
tien seconden verschil naar de twee-
de plaats verwees. In groep II was
Faassen uit Blerick de sterkste.

Uitslag NWB-veldrit Tungeiroy Groep 1: 1.
Petran Lichteveld 50.39; 2. Mart van Kessel.
0.17; 3. Peter van de Laar 1.30. Groep II: 1.
Huub Faassen 40.04; 2. Albert Pieters 0.07;
3. Lei Weijers 0,09.

MOUNTAIN BIKE - Bij mountain-
bikewedstrijden op het circuit Berg
en Dal in Nijmegen is de Maastrich-
tenaar Richard Driessens 13de ge-
worden in de A-categorie. De koers
werd gewonnen door Jo Martens uit
Deurne. In de B-categorie eindigde
de Maastrichtenaar Robert v.d.
Brbucke als tweede. In leidende po-
sitie viel hij vlak voor de finish
waarna hij het sprintduel met Jur-
gen Melis verloor.

" Adrie van der Poel,
in WK-vorm.

Zesdaagse van Antwerpen
Vanderaerden

De Wilde in
eerste stelling

ANTWERPEN - Na drie koersda
gen in de zesdaagse van Antwerper
heeft het Belgische duo Vanderaer
den - De Wilde minstens een rondt
voorsprong op de concurrentie. Hel
Italiaanse koppel Bontempi - Binco
letto bezet van de achttiende deel
nemendeformatie de tweede plaats
Woensdagavond om half twaalf is
het evenement afgelopen.

De stand: 1.Vanderaerden - DeWilde 178p
2. op 1 ronde Bontempi - Bincoletto 192p; 3Clark-Bruyneel 182 p; 4. op 3 ronden Tour
né - Khrabzov 166 p; 5. op 6 ronden Bolten
Diehl 75 p; 11. op 14 ronden Pieters - Le
grand 161 p; 14. op 15 ronden Lammerts
Sawyer 173 p.

Huub Kools
completeert
WK-ploeg

ZUNDERT-Huub Kools is door de
KNWU als vierde cyclocrosser aan-
gewezen voor het WK bij de profs
op 4 februari in het Spaanse Getxo.
Reeds eerder waren Adrie van der
Poel, Henk Baars en Frank van Ba-
kel aangewezen om ons land in het
Baskenland te vertegenwoordigen.

Kools dankt zijn uitverkiezing aan
zijn sterke optreden in de voorlaat-
ste Superprestige-veldrit, zaterdag
in Zillebeke. Hij finishte daar als
derde, kort achter de Belgische win-
naar Danny de Bic en diens landge-
noot Blomme. Na afloop van het na-
tionaal kampioenschap in Maarn
besloot de profsectie van de KNWU
aan de hand van de resultaten van
Huub Kools, Reinier Groenendaal
en Martin Hendriks in Zillebeke en
Zundert, waar zondag nog een inter-
nationale veldrit werd afgewerkt, de
vierde man aan te wijzen. Kools
kwam als sterkste naar voren. Hen-
driks werd in Zillebeke negende,
Groenendaal stapte halverwege af.
In Zundert haalde Groenendaal op-
nieuw niet de streep. Hendriks is als
reserve aan de ploeg toegevoegd.
De cross in Zundert werd gewon-
nen door wereldkampioen Danny
de Bic.

Uitslag Zundert: 1.Danny de Bic 1.06.12; 2.
Van Dijk op 1 03; 3. Richard Groenendaal
1.22; 4. Lambrechts 1.31;5. Van Bakel z.t; 6.
Moonen 2 16: 7. Hendriks 2.30; 8. Kools 2.35;
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Boris Becker
over doping

MELBOURNE -Kan Boris Bec-
ker nog functioneren als voor-
beeld voor de jeugd,nu hij in een
interview met een Duits blad
heeft gezegd, zich omstandighe-
den te kunnen voorstellen waar-
in hij dope zou gebruiken? De
Westduitse tennisser vindt van
wel. „Als de jeugd mijn voor-
-beeld volgt, gebruikt ze geen
drugs, rookt ze niet en drinkt ze
niet meer dan drie biertjes op een
avond."

Becker benadrukte zaterdag in
Melbourne nogmaals dat hij
nooit dope heeft gebruikt en het
ook nooit zal doen. „Het enige
wat ik heb gezegd, is: Als ik ze-
ker zou weten, dat mijn tegen-
stander dope gebruikte en daar-
door had gewonnen, zou ik het
ook doen. Als dat de enige ma-
nier was om zelfte winnen. Voor-
opgesteld daarbij dat ik het geld
nodig zou hebben. Hetgeen niet

' het geval is, zoals men weet. Ik
.' ben in tennis nog nooit met het
gebruik van dope geconfron-
teerd geweest. Zou dat wel het
geval zijn, dan zou ik waarschijn-
lijk stoppen", aldus Becker.

Blessure Sabatini
haalt spanning uit
vrouwentoernooi

" MELBOURNE - Met een van
Eijn Vertrokken gezicht heeft Ga-
riela Sabatini in een rolstoel af-. scheid genomen van de Open

Australische tenniskampioen-
schappen. Bij een stand, die geen
enkele extra inspanning vereiste
- 6-2 en 1-0 tegen Claudia Porwik
- verstapte de Argentijnse zich
bij het achterhalen van een korte

" bal.
Ze strompelde naar haar stoel,

■ maakte haar schoen los, waarna

er ogenblikkelijk een zwelling zo
groot als een ei op de buitenkant
van haar linker enkel verscheen.
„Ik heb nog nooit zon ernstige
blessure op de baan moeten be-
handelen", zei fysio-therapeute
Kathleen Strola. Sabatini werd
naar het Victoria Hospital ver-
voerd, waar uit de diagnose
bleek, dat de enkel niet gebroken
was. In hoeverre de banden be-
schadigd waren, kon niet direct
worden vastgesteld.

Het moet Steffi Graf vreemd te
moede zijn geweest. Ze verloor
niet alleen haar dubbelspelpart-
ner, maar tevens de laatste min
of meer gevaarlijk te achten con-
currente voor de enkelspeltitel.
Bij de laatste zestien zit nauwe-
lijks iemand, die haar kan be-
dreigen. Bij de al uitgeschakelde
geplaatste speelsters Novotna,
Kelesi, Zvereva en Shriver, voeg-
den zich zaterdag nog Fairbank
en Mandlikova.

Hana Mandlikova verloor in drie
sets van Angelica Gavaldon, een
zestienjarig Amerikaantje, dat
nog amateur is en daardoor dui-
zenden dollars aan prijzengeld
moet laten lopen.Voor Graf is de
aardigheid er goeddeels af. Na-
vratilova ontbreekt in Melbour-
ne, Evert heeft afscheid geno-
men en Aranxta Sanchez, de eni-
ge die"haar vorig jaarnaast Saba-
tini op een nederlaag tracteerde,
is ook al afwezig.

’Geldenfaammakennietgelukkig’
Becker legt ziel bloot
MELBOURNE - Bergbeklimmers kennen het gevaar: de
zalige genoegdoening, die gepaard gaat met het bereiken
van een nog niet eerder beklommen piek, kan zo maar in-
eens omslaan in een gevoel door de hele wereld verlaten
te zijn. Toptennissers hebben in hevige mate last van dat
na-effect van het succes. Björn Borg stopte op zijn 26ste
om van de ene leegte in de andere te vallen. John McEn-
roe trok acht maanden uit om af te kicken. Yannick Noah
stond na zijn triomf bij de Open Franse kampioenschap-
pen op een brug over de Seine en overwoog te springen
om van alles af te zijn. Zelfs Boris Becker is er niet im-
muun voor.
In het Westduitse maandblad Ten-
nis bekende de 22-jarige Westduit-
ser tegenover Arno Luik, dat hij na
inspannende toernooien als Wim-
bledon en Flushing Meadow dik-
wijls perioden doormaakt van diepe
depressies. „Dagenlang dwaal ik
dan rond in de flat en zie niet meer
hoe het verder moet. Het is een
nachtmerrie. Duizend keer zegje te-
gen je zelf: 'Man, waarmee ben je
eigenlijk bezig. Op die momenten
voel ik mij paranoïde. Ik kan er niet
meer tegen dat mensen me aanra-
ken en vragen hoe het ermee gaat."

Soms stapt hij in zijn auto om doel-
loos rondjes te rijden. Becker zegt
dat hij er tot dusverre in geslaagd is
zich door zulke depressies heen te
worstelen. Maar als hij de wereld

weer wat positiever beziet en de mo-
tivatie is teruggekeerd, komt de vol-
gende climax en de daarmee ver-
bonden terugval. Speciaal bij het di-
ner ter ere van de Wimbledon-kam-
pioenen van vorig jaarwas dat besef
sterk. „Ik had toen het liefst uitge-
schreeuwd, dat men mij alleen
moest laten."

„Ik was ziek van de hele toestand.
Het liefst had ik een biertje geno-
men, maar in plaats daardan loopje
toch weer mee in die mallemolen:
de persconferentie in dat hok onder
de grond. Je beantwoordt alle mo-
gelijke vragen....Maar in mijn ach-
terhoofd wilde ik heel ergens an-
ders zijn. Zover mogelijk van Wim-
bledon vandaan..."

In die gevalle/i zijn Becker gedach-
ten aan de dood niet vreemd: „Ik
heb vaak gedacht, dat het niet zo
slecht zou zijn als het einde nu
kwam. Soms denk ik, dat ik teveel
heb meegemaakt. Hoe dan ook; ik
moet zeggen dat de dood mij geen
enkele angst inboezemt."

In het interview gaat Becker ook in
op zijn verhouding met de vier jaar
oudere studente uit Hamburg Ka-
ren Schultze. „Wellicht kunnen we
het zo goed met elkaar vinden, om-
dat zij in een totaal verschillende
wereld leeft dan ik", is zijn veron-
derstelling. „Ze bekijkt de wereld
vanuit een geheel ander gezichts-
punt dan de mensen uit mijn omge-
ving. Die zijn totaal geprogram-
meerd op succes en perfectie. Ze
denkt niet in sporttermen. Prima.
Als ze met mij vijfminuten meeholt,
vindt ze dat een hele prestatie."

Becker weet, dat de relatie onder
zware druk staat. Karen vindt het
moeilijk samen te leven met een na-
tionale held. Het gaat ten koste van
haar oorspronkelijke vrienden-
kring. Becker is er niet van over-
tuigd dat zij de grote liefde in zijn le-
ven is. „Dat weet ik zeker niet voor
mijn 45ste."
Als er iets is, waar Becker moeilijk
aan kan wennen, zijn het wel de ge-
weldige bedragen die in de tennis-
sport omgaan en de wetten van de
jungle, waarmee dat gepaard gaat.
Uitstappen is er niet bij. „Droef
maar waar. We zitten nu eenmaal in
dat circus en draaien mee. Geld en

faam maken niet gelukkig. Het zijn
valse waarden."

Er wordt gefluisterd, dat Beckers
manager lon Tiriac in het geheel
niet gelukkig is met de wijzewaarop
de Westduitse nationale held zijn
ziel heeft blootgelegd. Volgens de
Roemeense manager is dat gebeurd
op een moment dat Becker zich niet
lekker voelde. Becker ontkende dat
echter in Melbourne. „Zoals ik er
toen over dacht, denk ik er in grote

ekken nog precies hetzelfde over."
1 de gemoedstoestand waarin Bec-
er verkeert, passen gedachten om
an dat alles ontsnappen. Becker

doet dat door het eindevan zijn ten
niscarrière in zicht te brengen. „Op
mijn 25ste speel ik waarschijnlijk
niet meer."

" Boris Becker: 'Ik kan er niet meer tegen dat mensen me vragen hoe het met me gaat

sport

Tony Bokhorst Limburgs kampioen
Van onze tennismedewerker

SITTARD - Tony Bokhorst uit Bergen heeft
voor de derde keer in zijn tenniscarrière de
Limburgse titel in de 81-klasse behaald. In
de halve finale moest hij het opnemen tegen
Marcel Lamers uit Heerlen die voor de twee-
de keer in twee weken van Arjen Timmers
won. In de halve finale won Bokhorst rede-
lijk moeiteloos met 6-3; 6-1. In de eindstrijd
had hij het heel wat moeilijker. Pascal Hos
uit Susteren had in de strijd om de finale-
plaats met Jeroen de Jong uit Nieuwenhagen'
bewezen dat hij in een goede vorm verkeert.
Hij won met 6-3; 6-4. Hiermee was hij de an-
dere finalist.

In de finale kon het matig opgekomen pu-
bliek genieten van een spannende partij. Hos
kwam in de tea-break van de beslissende set
met 6-5 voor, waarmee hij een matchpunt
had. „Ik had de pech dat ik ditpunt niet kon
verzilveren. Mijn returns sloegTony terug. Ik
kon de bal alleen maar raken, waardoor hij
uit ging. De strijd was daarmee beslist".
De volgende drie punten waren voor Bok-
horst, die hiermee met 7-5; 2-6; 7-6 won. Bok-
horst heeft voorlopig voor de laatste keer
deze titel gewonnen want hij komt het ko-
mende seizoen op de A-2 lijst terecht.

Bij de dames maakte favoriete Ilse Leytens
uit Puth haar plaatsing in het geheel niet

waar. In de eerste partij tegen Arlette Locht-
man uit Simpelveld had zij na een uur een 7-3
achterstand, zodat Lochtman in de halve fi-
nale kwam. In deze halve finale kwam zij op
het randje van de nederlaag tegen Janou Sa-
velkoul uit St. ODilienberg. Na verlies van de
eerste set wist zij wel de tea-breaks van de
beide volgende sets te winnen zodat zij met
2-6; 7-6; 7-6 de finale tegen Anique Snijders
uit Geleen bereikte. Hierin had zij niet meer
de kracht om nogmaals de winst te pakken.
Snijders won met 6-1; 6-4.
In de 82-klasse ging de eindzegenaar Martijn
John Voorbraak uit Echt, die met 6-4; 6-3
John v. Helmond uit Puth van de titel af-
hielp. Bij de dames ging deze naar Andrea
Kriescher uitKerkrade. Zij versloeg in de be-
slissende partij met 6-1; 6-3 Yvonne Kraus uit
Grubbenvorst.

Overige uitslagen finales: Herenenkel Cl; Guido Bo-
deutsch (Nieuwenhagen) - Bas Horsmans (Hulsberg):
6-2; 6-2.
Damesenkel Cl: Chantal Leenen (Melick) - Lily Mos-
tard: 6-3; 6-2.
Herenenkel C2: Michiel Gronenschild (Heerlen) -Ruud Boesten (Geleen): 6-4; 6-3. Damesenkel C2: Vale-
rie Salden (Geleen) - Suzanne Hoenen (Brunssum): 6-2;
3-6; 6-3. Herenenkel Dl: Patrick Balcerzak (Brunssum)- Maurice Maas (Spaubeek): 6-4; 7-6. Damesenkel Dl:
Inge Smeets (Meerssen) - Monique Cluitmans (Bruns-
sum): 6-0; 6-4. Herenenkel D2; Patrick Rousschen
(Kerkrade) - Pascal Willemsen (Venray) : 6-3; 3-6; 7-6.
Damesenkel D2: Wendy Wetzels (Nieuwenhagen) -Chantal Fijen (Kerkrade) 6-1; 3-6; 6-2. " Tony Bokhorst, LK-titel.

Foto: PETER ROOZEN

Niveau Limburgs
tennis loopt terug

Van onze tennismede-
werker

HILVERSUM- De laat-
ste jaren ging het Lim-
burgs tennis berg-op-
waarts, hetgeen zich
manifesteerde op de na-
tionale A-lijst. Liefst
acht heren en zeven da-
mes stonden het afgelo-
pen jaar in de hoogste
Nederlandse ten-
nisklasse. Op de lijst
voor 1990, die tijdens de
Limburgse kampioen-
schappen bekend werd
gemaakt, staan nog
maar vier heren en vier
dames uit Limburg bij
de A-categorie vermeld.

Als men daarbij be-
denkt dat Tony Bok-
horst en Ilse Leytens dit
jaar als nieuwelingen
zijn toegelaten, houdt
dit in dat liefst vijf he-
ren en vier dames het
volgend jaar in de B-ca-
tegorie terug te vinden
zijn. Voor Wil Salden,
voorzitter van de com-
missie wedstrijdtennis

van het District Lim-
burg, was dit aanleiding
tot een enigszins sarcas-
tische opmerking: „Dit
komt in ieder geval ten
goede van het Janssen-
Techniek Circuit. We
hebben nu weer een
grote groep 81-spelers
erbij, die het circuit in-
teressanter kunnen ma-
ken".

Van de A-lijst zijn aft*
voerd: Stephan Ehnj
Theo Hoek, Hugo Ja1*sen.Rob van Opp*
Bart Theelen, Man0"
Beltgens, Eveline H*
mers, Caroline Hoube"

en Jolanda Schreurs.
Bij de heren staan naajl

Bokhorst de interna^nals Torn Nijssen en #'
mand Custers en S^phan Koch op de A-W*
Mara Eijkenboom "hoort tot de Al-sp**.
sters en Pasealle Drup
en Eveline Dullens z«"
A2-speelsters, waart*
Ilse Leytens nu ook &
hoort.

Verrassende ontwikkelingen in tafeltennistop

Mirjam Kloppenburg
worstelt en blijft boven
HANNOVER - De gewijzigde opzet
van de Top-Twaalf tafeltennis heeft
Mirjam Hooman-Kloppenburg geen
windeieren gelegd. Met een eindre-
sultaat van drie winstpartijen en
vier nederlagen was er in het ver-
trouwde systeem niet veel meer
weggelegd dan een, pakweg, acht-
ste plek. Gisteren evenwel in Han-
nover sloot de 24-jarigeLeiderdorp-
se de Top-Twaalf nieuwe stijl (die
verrassend werd gewonnen door de
HongaarseWirth) af met een vrijdag
niet meer voor mogelijk gehouden
vierde positie. Voor de Europese
nummer acht een alleszins bevredi-
gend resultaat.
De cijfers verbloemden evenwel de
realiteit. Mirjam Hooman kon alleen
op de tweede dag van het Westduit-
se evenement wedijveren met de in-

ternationale tafeltenniselite. Won-
der boven wonder loodsten de drie
winstpartijen de speelster van Com-
test/Scylla prompt in de halve fina-
le.

Een vierde plek derhalve met een
negatief saldo. „Niet iets om tevre-
den over te zijn", concludeerde Mir-
jam Hooman derhalve terecht. „Aan
de andere kant kan ik moeilijk kla-
gen over de vierde plaats. Dat is nu
eenmaal het gevolg van het sys-
teem, dat ik niet verzonnen heb. Het
is allemaal wat merkwaardig verlo-
pen. Ik heb er wèl vreselijk veel van
opgestoken. Ik ben hier tot de con-
clusie gekomen dat ik de wedstrij-
den onbevangen moet benaderen
en me niet moet laten verleiden tot
allerlei andere gedachten."

Gabriella Wirth groeide in Han-
nover boven zichzelf uit. De 18-jari-
ge Hongaarse werd in West-Duits-
land als tweede reserve (na het weg-
vallen van Bulatova en Urban) toe-
gelaten en werd uiteindelijk de re-
velatie van het toernooi na de finale-
winst tegen Nemes: 21-18, 21-19.
Een huzarenstukje, dat in de 19-jari-
ge geschiedenis van de Top-Twaalf
nog nimmer is vertoond.

Eindstand dames: 1. Wirth, 2. Nemes, 3.
Wang, 4. Hooman-Kloppenburg, 5. Safarova
en Popova, 7. Badescu en Batorfi, 9. Guer-
gueltjeva en Hrachova, 11.Kasalova en Faz-
lic. Eindstand heren: 1. Appelgren, 2. Wald-
ner, 3. Grubba, 4. Persson, 5. Rosskopf en
Prean, 7. Kucharski en Primorac, 9. Lupu-
lesku en Lindh, 11. Saive en Mazunov.

melbourne in cijfers
MELBOURNE -De uitslagen van de in
het weekeinde gespeelde partijen in de
open Australische tenniskampioen-
schappen:

VROUWEN, enkelspel derde ronde:
Mary Joe Fernandez (VSt) - Halard (Fr)
6-0, 3-6, 6-0; Faber (VS) - Fairbank (VS)
6-3, 6-4; Tanvier (Fr) - Appelmans (Belg)
7-6 (9-7), 6-0; Gavaldon (VS) - Mandliko-
va (Aus) 6-1, 1-6, 6-1; Gigi Fernandez
(VS) - Whitlinger (VS) 7-6 (8-6), 6-3; Van
Rensburg (Z.Af) - Wasserman (Belg) 6-4,
6-2; Porwik (W.Dld) - Sabatini (Arg) 2-6,
0-1 blessure Sabatini; Garrison (VS) -Demongeot (Fr) 5-7, 6-3, 6-4. Achtste fi-
nales: Fendick (VS) - Paulus (Oost) 7-5,
6-2; Katarina Maleeva (Buig) - McQuil-
lan (Aus) 3-6, 6-4. 6-1; Steffi Graf (W.Dld)- Reggi (It) 6-2. 6-3; Sukova (Tsj) - Date
(Jap) 6-4, 6-3; Mary JoeFernandez (VS) -Faber (VS) 6-4, 6-2; Gavaldon (VS) - Gigi
Fernandez (VS) 6-3, 1-6, 6-2; Porwik
(W.Dld) - Van Rensburg (Z.Af) 7-6 (7-4),3-6, 6-4; Garrison (VS) - Tanvier (Fr) 6-2,
2-0, blessure Tanvier. Dubbelspel twee-
de ronde: Schulz/Temesvari (Ned-
/Hong) - Paulus/Zrubakova (Oos/Tsj)
7-6, 6-4; Goles/Maleeva (Joeg/Buig) -Graf/Sabatini (W.Dld/Arg) blessure Sa-
batini; Faull/McQuillan (Aus) - Bowrey-
/Hodder (Aus) 3-6, 7-6, 6-2; Savtsjen-
ko/Zvereva (Sovj) - Collins/Smoller(VS)
6-1, 6-3; Adams/McNeil (VS) - Field/Gre-
gory (Aus/Z.Af) 6-4, 6-3; MacGregor-
/MacGregor (Austr) - Dechaume/Krapl
(Fr/W.Dld) 6-4 6-4, Novotna/Sukova (Tsj)

- Balestrat/Benjamin (Aus/VS) 6-4, 6-1;
Jordan/Smylie (VS/Austr) - Kschwendt-/Toleafoa (Lux/Nw.Z) 6-1, 6-0; Minter-
/Richardson (Aus/Nw.Z) - Scottt/Walsh
(Aus/VS) 3-6, 7-6, 6-2.

MANNEN, enkelspel derde ronde: Wi-
lander (Zweden) - Masur (Austr) 6-4, 5-7,
6-4, 1-6, 6-3; Krickstein (VS) - Wahlgren
(Zweden) 6-7 (4-7), 6-2, 6-3, 6-2; Wheaton
(VS) - Woodforde (Austr) 6-3, 4-5 blessu-
re Woodforde; Svensson (Zweden) -Johnsson (Zweden) 6-4, 7-5, 3-6, 4-6, 6-2;
Edberg (Zweden) - Chamberlin (VS) 6-3,
6-4, 6-1; Paloheimo (Fin) - Javier San-
chez (Sp) 7-5, 6-4, 3-6, 6-1; Mecir (Tsj) -Riglewski (W.Dld) 6-4, 6-2, 6-0; Becker
(W.Dld) - Delaitre (Fr) 6-3, 6-1, 6-4. Acht-
ste finales: Lendl (Tsj) - Youl (Austr) 6-1,
6-3, 6-1; Tsjerkasov (Sov) - Gomez (Ecua-
dor) 2-6, 6-3, 7-6(8-6), 7-6 (7-5); Noah (Fr) -Sampras (VS) 6-3, 6-4, 3-6, 6-2; Pernfors
(Zweden) - McEnroe (VS) 1-6, 6-4. 5-7,
4-2, McEnroe gediskwalificeerd. Dub-
belspel, achtste finales: Aldrich/Visser
(Z.AO - Chamberlin/Wilkison (VS) 6-3,
6-4; Davis/Van 't Hof (VS) - Cassidy/Poz-
zi (VS/U) 7-5, 3-6, 6-2; Cash/Edberg
(Austr/Zweden) Woodbridge/Yout
(Austr) w.o; Connel/Michibita (Can) -Annacone/Fitzgerald (VS/Austr) 6-4, 4-6,
6-4; Leach/Pugh (VS) - Layendecker/Re-
neberg (VS) 6-4. 6-4; Broad/Muller
(Z.Af/VS) - Henricsson/Utgren (Zwe-
den) 6-4, 4-6, 6-3; Fleurian/Leconte (Fr) -Hlasek/Winogradsy (Zwits/Fr) 6-2, 7-6;
CahillyKratzmann (Austr) - Drewett/Ma-
sur (Austr) 6-3, 6-4.

Pang helpt
Brokking

DEN HAAG - Harrie Brokking,
bondscoach van de nationale man-
nen volleybalploeg, heeft zijn colle-
ga bij de vrouwen Wuqiang Pang
gevraagd hem bij sommige trainin-
gen te helpen. Brokking heeft geen
vaste assistent. De Chinees Pang
heeft zijn medewerking toegezegd
en assisteert vanaf volgende week
een of twee keer per week bij de
trainingen in Amstelveen.

De mannenploeg bereidt zich voor
op twee kwalificatie-duels voor de
B-wereldtitelstrijd tegen Finland,
op 28 (thuis) en 30 (uit) januari. De
vrouwen van Pang, die op dinsdag
trainen in Sneek, spelen op 31 ja-
nuari thuis tegen de Finse dames,
eveneens voor het B-WK. De uit-
wedstrijd werd al met 3-0 gewon-
nen.

sport kort
" GELEEN - De tafeltennis^Leon Houben en Jochern
raedts hebben zich gekwalif"^
voor de halve finales van de o*j
nale A-Meerkampen. Bij de dai^plaatsten Ria van Rijswijk* 4
Margo Janssen zich voor de na
eindstrijd, die op 11 februan
plaatsvinden.

" AMERSFOORT - Tijdensj
Nederlandse jeugdkamp'^
schappen kunstzwemmen "*Dotje Hennekes (13)
MZenPC uit Maastricht tus^honderddrie deelneemsters
der 15 jaareen puntenaantal
50.734 en de 74ste plaatsbeha^Winnares werd Tamara Z^van De Dolfijn Amsterdam
een puntenaantal van 73,634- I

Herstel Budé
in halve final
NK dammen

Van onze dammedewerker
ZWOLLE - Eddy Budé uit
sum heeft zich in de derde errv'
ronde van de halve finales NK ,
men goed hersteld. Winst teé?^Amsterdamse meester Paul y*.
hoorn en een gelukkige remis
gen ex-finalist Wim van der
resulteerde in een gedeelde vj ,
plaats op de ranglijst. De Heer'
Delia Verhoef verloor bij de o*
in het afgelopen weekeinde
maal.
Na het debacle in de eerste
ronden (slechts één punt), had p(
wat goed te maken. Oudshoorn\l
verleden week door internat!^!grootmeester Hans Jansen "j'
handig van het bord was Êeze Lf-
de koste wat kost winnen ojyj
aansluiting niet te verliezen. ® Jt-
antwoorde risico's in het vr («middenspel brachten Budé in j,
riante positie. Na drie uur wa**
vonnis geveld. Een stuk moe-*|
ging het de Limburgse dam"]]!
pioen af tegen Van der Kooy^
Utrechtse theoreticus zocht ziJ%
in een gewaagde omsingeling<j

zet. Budé overschatte zijn aallj
kansen schromelijk en zag z'J 11 .
vankelijk goede positie omsl^'J,
een ruïne. In vliegende weder^ji
tijdnood kreeg Van der Ko°-^zaak net niet rond en moest te'jgesteld in remise berusten. V<^Ide week ontmoet Budé de %]"
koplopers Van Leeuwen en *V
Jansen. De nummers een en
kwalificeren zich voor de finalc'
Stand bij de heren: 1. Jansen en arl

]sf
wen 6 punten; 3. Kooistra sp; 4. BrUl^ Ien Budé 4 p; 6. Janssen, Van der j
Oudshoorn, Van der Pal en Spi**eL,<
Stand bij de dames: 1.Buist. L. Jans^jI3. Lanters en Rijndertse 3 p; 5. Verh^
6. D. Janssen en Van Dijk 0 p.

Na kleine nederlaag tegen Agpo Trappers Tilbur

Smoke Eaters in
derde stelling

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

TILBURG - De strijd in de beker-
competitie ijshockey is gestreden
en het Geleense Smoke Eaters
steekt mede door de krappe 3-1 ne-
derlaag (2-0, 0-0, 1-1) tegen Agpo
Trappers Tilburg slechts vier bo-
nuspunten op zak in plaats van de
vijfwaarmee de tweede plaats geho-
noreerd zou worden. Deze ging nu
naar Nijmegen.

Gezien de spelverhouding kreeg
Smoke Eaters gisteravond in Til-
burg voor zeshonderd toeschou-
wers te weinig. De doelpuntenma-
chine, die de laatste Weken zo voor-
treffelijk functioneerde, haperde.
Uit het spel dat de Geleendenaren
op het ijs etaleerden bleek dat niet
altijd de besten winnen. Eaters
grootste tegenstander was Tilburg-
doelman Maarten Trommelen. De
sluitpost van de thuisclub werd de
held van de Pellikaanhal en de
struikelblok voor Smoke Eaters.

In de eerste periode keek Smoke
Eaters via doelpunten van Livings-
tone en Koebel tegen een 2-0 achter-
stand. De Tilburgers, iets agressie-
ver dan de Limburgers, benutten
hun kansen terwijl de Eaters te la-
koniek met hun mogelijkheden om-
sprongen. In de tweede 'act' van
twintig minuten kwam Smoke
Eaters goed gemotiveerd uit de
kleedkamers, maar vond weer de
uitblinkende Van Trommelen op
hun weg.

De derde periode was amper enkele
seconden oud toen speler-trainer
Dave Livingstone de Trappers al
naar 3-0 schoot. Eaters' antwoord

kwam een minuut later: 3-1- <eenrichtinvsverkeer naar het (
burgdoel hield aan en Smoke &l
creëerde voldoende kansen <>&
wedstrijd naar zich toe te tre^Helaas voor de Geleendenaren.
Trommelen gaf geen krimp.

Eindstand bekercompetitie: 1. R"'^
28-49 (6); 2. Nijmegen 28-36 (5); 3. S„p'
Eaters 28-35 (4); 4. Utrecht 28-34 (3): 'ó
burg 28-26 (2) ; 6. Heerenveen 28-20 l
Groningen 28-18; 8. Den Bosch 28-6-
haakjes de verdiende bonuspunten- ,
De eerste zes hebben zich geplaats
play-offronde.

(ADVERTENTIE)
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Ellen van Langen halve seconde sneller dan Elly van Hulst

Johnson wereldrecord kwijt
\\J^® ~ Ben Johnson is zijn wefeldrecord op de 100 meter sprintwlJt- De beslissing is in Tokio genomen tijdens een vergadering
vo j "ïternationale amateur-atletiekfederatie, de lAAF. Het besluitvarf op een stemminê tijdens een lAAF-congres in Barcelona
lw. êPtember vorig jaar. Toen werd besloten dat atleten die het ge-
kh Van d°Pe hebben toegegeven, hun wereldrecords en lAAF-ti-is> verliezen.

fe0
°n liep zijn wereldrecord van 9,83

'^_7 n tijdens de wereldtitelstrijd van
?Wln Een jaar later, tijdens de
'°*tra ISche sPelen van Seoel, werd hij
Vr k 1

op doping na zijn winnende race
"Het gVionderd meter. Johnson liep toen
'.dg ,79 weer een wereldrecord, maar hij
Vn ziJn medaille inleveren en de tijdg "iet erkend.

" Nelli Cooman weer in actie op haar specialiteit, de zestig meter. In Sindelfingen
moest zij het afleggen tegen Silke Móller.

CarlLewis
H>_l J ls' die aanvankelijk tweede was,Nlif _ goud omhangen. Met zijn toen-
S\v d van 992 is hi^ nu houder van
■lij ereldrecord. Johnson, die toegaf dat
Vean 1981 dope gebruikte, raakte ook

lndoor-wereldrecords kwijt, bleek
iAAF-recordlijst van 1 januari. Zijn

JVer 50 meter is vervangen door de
l_73Van de Oostduitser Manfred Kokot uit
J-_j de Amerikaan James Sanford uit
,5,5q " De Amerikaan Lee Mcßae heeft metUiteer de beste tijd over 60 meter, ints van Johnsons 6,41.

■°eik IssaJenko, die tijdens het onder-\s^ar het gebruik van dope in de sport
Nb iat ze Johnson in 1984 injecties mettaar e steroïden toediende, is eveneens
Mvjj tWereldrecord over 50 meter indoor
■h\J":.Haar 6,06 is weggestreept voor de
ohe e MaritaKoch in 1980 liep. Iss«_jen-

-ktje eft verklaard, dat ze sinds 1979 pres-verhogende middelen tot zich nam.

Records in Zwolle
Lrijd om de nationale indoorkam-
;.schappen meerkamp had in Zwolle

\\ fjederlandse records moeten opleve-
%g t werden er drie, voor Tineke Hid-
(^V e 'viJfkamp, vrouwen), Marcel Dost

'^v nkamp, mannen) en Peter Verkade'tj^/ikamp, junioren). Hendrike Schut
\i)erwers' zag biJ de meisjes een re-s(_fj 5*e mist ingaan, omdat de jury op deVr Vergeten had de electronische tijd-

neming in te schakelen.&>_.
,_ O/| van Langen, wier lopen in 1989 al['Ot, beloften inhield, heeft bij de interna-
\r e indoorwedstrijden in Sindelfingen
i^-.j eerste nationale record veroverd. De

"*Vhlge in Amsterdam studerende

'lse ontfutselde Elly van Hulst het re-op de 1000 meter met een tijd van'5- Zij was daarmee bijna een halvef^L^de sneller dan Van Hulst drie jaarQen in Stuttgart: 2.40.13.

Kansloos
"-ulst, die een drieweeks trainings-

kamp in Portugal had onderbroken om in
Sindelfingen te starten, wist dat zij in een
eindsprint kansloos zou zijn op de voor
haar toch aan de korte kant zijnde 1000
meter. De Rotterdamse nam na ruim twee
ronden de leiding, schroefde het tempo op
maar kon niet loskomen. In de laatste 100
meter werd zij door Van Langen en Lesch
gepasseerd, waarna ook nog de Westduit-
se Klinger haar op de streep eenhonderd-
ste voorbleef: 2.40,73.

Vijfvoudig Europees en dubbel-wereld-
kampioene op de 60 meter, Nelli Cooman,
moest op haar specialiteit buigen voor de
Oostduitse Silke Möller. De tweevoudige
wereldkampioene op de 100 en 200 meter
van 1987 was in 7,29 seconden te snelvoor
de niet optimaal gestarte Cooman, die in
7,33 secondentweede werd.

Breda, internationale Sprintcross; heren 11.2
km: 1. Ten Kate 34.12; 2. Santos 34.26; 3. Ver-
meule 34.50; 4. Jesus 34.53; 5. Gonzales 35.05; 36.
Smits (Kimbria) 37.16; 43. M: Jaspers (Unitas)
37.44; 54. Hagedoren (Unitas) 38.11; heren 2.8
km: 1. Jansen 8.33; 2. Kok 8.34; 3. Kokshoorn
8.35; 4. Borghans (Unitas) 8.37; 5. Duynmeyer
8.38; dames 5.7 km: 1. Vaquero 19.17; 2. Gama
19.24; 3. McKiernan 19.34; J.A. 5.7 km: 1.Laros
18.16; 2. Schouren 18.19; 3. Van de Broek 18.30;
12. Kortenhoeve (Tegelen) 19.20; 16. Wehrung
(Unitas) 19.31; 20. R. Gielen (Tegelen) 19.48; 23.
Peterink (Venray) 19.53; M.A. 2.3 km: 1. Jong-
mans 7.27; 2. Ruyters (Unitas) 7.37; 3. Hofmans
(Venray) 7.47.
Geleen, winterloop Unitas, Danikerbos, 11 km
heren: 1. W. Goessens (Unitas) 36.39; 2. A. Die-
deren (Unitas) 37.12; 3. H. Kurvers (Asterix)
37.13; dames: 1. A. van Ingen 45.15; 5.5 km he-
ren: 1. M. Hardy (Maastricht) 19.18; 2. L. Pani
(Unitas) 20.04; 3. L. Ekstra (Meerssen) 20.20; da-
mes: 1. P. Kalmeyer (Maastricht) 22.00; 2. M.
Driessen (Stem) 26.15; 3. C. Krekels (Stem)
27.15; 3.3 km junioren: 1. R. Courage (Caesar)
14.38; 2. B. Cornelisse (Stem) 15.18; 3. H. Coura-
ge (Stem) 15.38.
Heerlen,EmmalopenAVON: 10km heren: 1. G.
Lemmens (Kimbria) 32.54; 2. A. Adams (AVON)
33.00; 3. J. Hoven (AVON) 33.09; 4. M. Hodenius
(Achilles Top) 33.15; 5. D. Dodemont (Simpel-
veld) 33.25; 6. N. Hamers (AVON) 33.31; 7. J.
Schreijvers (Ach. Top) 33.54; 8. H. Frenken
(Stem) 34.29; 9. M. Visschers (Unitas) 34.35; 10.
F. Maciles (Landgraaf) 34.55; dames: 1. P. Ha-
meleers (Swift) 37.03; 2. M. Jeukens (Maas-
tricht) 45.03; 3. R. Meijs (Heerlen) 47.08; heren 5
km: 1. R. Mendel (AVON) 16.57; 2. W. Mütze
(AVON) 17.13; 3. F. Lennartz (AfcentStriders)
17.22; 4. E. Manders (AVON) 17.37; 5. P. Hooi
(AVON) 20.47; dames: 1. J. Plaumen (Ach. Top)
20.30; 2. M. Heijneman 20.47; 3. G. Kuypers
(Puth) 21.30; 1.6km jongens 13-15: 1. C. Smeets
(Ach. Top) 5.35; 2. R. Koch (AVON) 5.44; 3. M.
Debets (AVON) 5.47; meisjes: 1. E. Bonne (Gre-
venbicht) 8.01; 1km jongens t/m 12: 1. R. Zeet-
sen (Urmond) 2.58; meisjes: 1. P. Hulsteyn
(AVON) 3.28; 2. P. Welling (Brunssum) 3.36.

Pijnlijk
ROTTERDAM - Tijdens het jaarlijkse, mas-
sale judotoernooi in Rotterdam, waaraan ze-
ventienhonderd judoka's deelnamen, is Li-
lian Ummelsvan de clubTsukuri in de klasse
tot 52 kilogram derde geworden. De Maas-
trichtse moest na het behalen van de derde

plaats de strijd staken, omdat ze een zware
blessure opliep. Bij een actie scheurde zij
vermoedelijk haar kruisbanden. Tijdens het
internationale judotoernooi in Helmond ver-
overde Fischer de derde plaats in de klasse
tot 60 kilogram. Jan Terwindt werd vijfde in
de rubriek tot 71 kilogram, terwijl de Chian-
judoka'sDriessens (tot 95 kilogram) en Creu-
wels (-78 kilogram) kort voor de finales wer-
den uitgeschakeld.
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het weekeinde van...
door harry muré de magnetische Pool

- „Bolesta? Ik zou maar een tolk meebren-gen, anders wordt het niets," adviseert Jan Reker. „Hij zegt
gieen maar ja."En dat doet hij ook nog in het Pools. „Tak."e hint van Hans Coerver, altijd op zijn qui-vive - „Let op
wat je gaat vertellen, wees verstandig" - is dan ook aan do-emansoren gericht. Henryk Bolesta praat op speciaal ver-dek, maar openbaart nauwelijks iets, althans geen gehei-men die de censuur van de Rodamanager op de proef zou-
den stellen. Toch vertrouwt Hans Coerver het niet hele-maal- Een kwartier na de aftrap voor het interview steekt
JJ zijn hoofd om de hoek van de deur. Het gesprek be-

eegt zich op dat moment rond de prijs van een kilo sul-er, Solidarnosc en hoe het allemaal begon. Hij kan gerust
Bovendien, van het ratelvlugge ABN-Pools begrijpt

zelfs Hans Coerver niets.

tZlTIk Bolesta is-Nederlands
al Kr spraakmakende doelman,
Wonw.ngt hIJ Seen verstaanbaar*oord Ult. 'Bramkarz', dat vis je
k nog wel uit) nadat h.. een paar
vonto i armen en benen heeft
Oei hl an wat het is' doelman,

p net eerste gezicht heeft hij
de T. _? g van een dokwerker op
heu erf van Gdansk. Kort voor
var, .rlZoen huurde Roda JC hem
g0" *eyenoord. Joop Hiele be-
feste plotseling weer te mani-dreiJl0. en Henryk Bolesta
ren f„f ln De KviP te degrade-
Vera bar»kzitter zonder werk-
grepnnu'ng-De Kerkraadse kanshan,? y met beide knoestige
beeir6n' heeft h« zich in het
~ïjTt een aardige plaat getikt.
tran ,fgmg niet om een echte
Ken, !_. 81-" miJn vertrek naar
de *rade had ik geëist, dat ik op
Om H JSt bleef bij Feyenoord."
oord f WlnstPremies van Feyen-
Verm f kunnen incasseren. Een
acht 3 f jke miskleun, bleek
SDraf, dle Henryk Bolesta nog
Ten, 6, er maakte dan hij al is.
bonu de R°daspelers de ene
bleef S_.na de andere opstreken,
tript i

e man achter het succes'et lege handen.

Q jJ heeft een wat droevige blik.
karaJf l meer aan ziJn geruisloze
dat ?ler> maar het kan ook zijn
P0) °e Jarenlange turbulentie in
gelat sporen heeft achter-
k0Q "T°en ik voor Kerkrade
ïcv ' Was verschil tussen
In p,oord en R°da niet zo groot.
looit

0 had ik van Roda nog
clühu. gehoord. Ik wist dat detta°_. ln opkomst was, maar datva in de eerste competitiehelft

zó ver boven Feyenoord zou ein-
digen, was voor iedereen een
grote verrassing." De plooien
zijn intussen glad gestreken. „Ik
krijg nu toch hetzelfde als de
spelers hier. De premies van
Roda gaan naar Feyenoord en
die worden dan met het salaris
uitgekeerd."

Via Jan de Zeeuw, sympathisant
van Feyenoord, die ook Wlodi
Smolarek naar Rotterdam haal-
de, belandde hij in .De Kuip.
„Maar de sfeer daar is aan de ma-
tige kant." Hij zegt niet 'bedroe-
vend' of 'om te huilen' - dat zou
beduidend dichter bij de waar-
heid zijn - maar gewoon 'aan de
matige kant.' Het klimaat in Lim-
burg vindt hij een stuk rustiger.
„Dat is ook beter voor mijn gezin,
Eva en de kinderen, Kasia en To-
mek." Terug naar Polen? „Neen,
liever niet." Te veel meegemaakt.
Hij ziet er met zijn 32 jaar uit als
een veteraan.

Op zijn zeventiende stond hij on-
der de lat bij Ruch Corzow. Ze-
ven seizoenen plus landskam-
pioenschap. Daarna zes jaarWid-
zew Lodz, waar hij samenspeel-
de met Smolarek. Met de politie-
ke ontwikkelingen heeft hij zich
nauwelijks bezig gehouden. „Ik
heb me nooit persoonlijk geën-
gageerd. Dat had niets met angst
te maken. Politiek is een kriebe-
lige zaak, zeker toen de partij het
voor het zeggen had. Als sporter
moest jevoortdurend op je woor-
den letten, altijd rekening hou-
den met de consequenties. Ik
volgde het proces wel, en ik ben
ook blij dat het zo gelopen is. Ik

heb wel gemerkt, dat de hele ont-
wikkeling een rem is geweest op
mijn carrière."
„Polen is een arm land," ver-
zucht hij, en hij bestelt nog een
gratis bekertje Rodakoffie. „Ik
had iets meer dan een mijnwer-
ker. Een gemiddeld salaris is
vierhonderdduizend zloty, onge-
veer duizend gulden. Brood en
suiker, de dagelijkse behoeften,
een telefoontje, de gewone man
houdt amper iets over. Het is
moeilijk sporten, maar met de
premies erbij kun je, als jezuinig
leeft, toch een autootje of televi-
sie kopen." De invoering van het
profvoetbal, naar westerse maat-

staven, gaat hem te langzaam.
„De invloed van de staatsbedrij-
ven wordt minder. De clubs zijn
nu op zoek naar buitenlandse
sponsors, want geldschieters zijn
er niet in Polen.- Die ontwikke-
ling zal nog jaren duren, maar
dan nog vrees ik, dat er weinig
zal blijven hangen voor de spe-
lers zelf."

Hij zit met gevouwen handen
aan de ronde tafel in het spelers-
home, alsof hij bidt dat het alle-
maal voor elkaar komt, in Polen
,en bij Roda. „Ik zou niets liever
willen, Roda, ik voel me happy-in
Kerkrade. Ik weet niet wat gaan-

de is, niemand kan me een dui-
delijk antwoord geven. Span-
nend, in maart, zeggen ze, valt de
beslissing, maar die ligt bij
Feyenoord." Hij wrijft het eelt
van zijn duimen tegen elkaar,
een raspend gebaartje van mach-
teloosheid. „Word ik geaccep-
teerd? Heb ik een goede indruk
gemaakt?" Daarvoor moet hij bij
JanReker zijn. Die is in elk geval
zeer duidelijk. Reker, op de man
af: „Er zijn vier partijen. Wij zeg-
gen ja, Bolesta zegt ja, maar wat
doen Feyenoord en de Poolse
voetbalbond?" Moeilijke zaak.

ten opzichte van de Poolse bond
niet nakomt - er is sprake van fi-
nancieel circulatievoetbal, de
zaak Henryk Bolesta neemt mys-
terieuze vormen aan - dan wordt
een geprolongeerd verblijf op
Kaalheide een netelige kwestie.
„De spanning van de overgang,
de aanpassing hier, dat heb ik
goed verwerkt, maar hoe het ver-
der gaat? Dat werkt op jementa-
liteit. Ik kan niet meer doen dan
hier zo goed mogelijk presteren."
Bij Feyenoord heeft hij een drie-
jarig contract. Hij neemt nog een
teugje koffie... en verslikt er zich
bijna in. „Ik hoop niet dat de Rot-
terdammers me terugroepen."Als Feyenoord de verplichtingen

Gistermiddag, half twee. Hij sloft
het stadion binnen, met Kasia en
Tomek, maar zonder spelerstas.
Tijdens de bekerwedstrijd, vori-
ge week in Schiedam, heeft hij
zich verstapt, spierverrekking.
„Dat komt verdraaid slecht uit.
De competitie wordt hervat,
maar ik ben er niet bij." Hij wil
'niets forceren. Henryk Bolesta
moet het sowieso hebben van
'honderd procent concentratie.
Een heel ander type dan Van
Breukelen en het omgekeerde
van Pfaff. Boeiend, dat wel, maar
droog tot op het bot. Zo keept hij
ook, met een minimum aan
spierbeweging. Hij lijkt deballen
te vangen met de aantrekkings-
kracht van een magneet. „In Ne-
derland wordt de doelman meer
in het spel betrokken. Er is ook
meer lijfelijk contact met de te-
genstander. Ik ben dat niet ge-
wend. Daardoor valt mijn afwij-
kende stijl op."

Hij combineert de reflexen van
de lijndoelman met het overzicht
van de veldkeeper. „Ik wind me
nooit op als een arbiter een ver-
keerde beslissing neemt. Mijn
grote kracht is de rust." Dat fleg-
ma demonstreert hij ook op de
tribune. Vlak voor de pauze le-
pelt John van Loen Roda JC met
een schitterende actie naar 1-0.
HeelKaalheide springt overeind,
maar Henryk Bolesta verroert
geen vin. Hij knabbelt op zijn
kauwgum alsof hij op de bus zit
te wachten.

Vanmorgen mag hij weer voluit
trainen. „Pffft..1. ik zal blij zijn als
ik wat kan laten zien." Hij houdt
van zijn land, maar de Neder-
landse werkvergunning is hem
heilig. „Polska, nooit meer van
mijn leven. Wat vinden zè hier
van me?" herhaalt hij. „Ik hoef
mijn stijl toch niet te verande-
ren? Ik heb nog nooit iemand na-
geaapt." Ineens is hij geblazen,
even onhoorbaar als hij zich pre-
sent meldde. Henryk Bolesta,
het is net een melancholische
wals van Chopin. Die beminde
zijn land ook vanafgrote afstand.

(Met dank aan Lucjan Okonski,
die als tolk fungeerde).

# Henryk Bolesta, zuinig in woord en gebaar. Foto: DRIES LINSSEN

Kleuters
wipt Holtus
uit het zadel

BEEK - Met een flitsende barra-
gerit verhinderde Patrick Kleu-
ters tijdens het concours-hippi-
que van de landelijke rijvereni-
ging De Paardenvriend uit Bo-
choltz dat Toon Holtus de klasse
midden won. Tijdens de in de
manege van Het Edele Ros in,
Beek gehouden wedstrijden was
Holtus de uitgesproken favoriet.
Dat kon hij echter alleen waar
maken in de klasse zwaar, die hij
met paard Usach op zijn naam

schreef, vóór Maurice Joosten.
Met een overwinning en een der-
de plaats liet ook Nico Nelissen
een positieve indruk achter in
deze selectiewedstrijd, evenals
Judith Cosaert dieeveneens met
een eerste en derde plaats huis-
waarts keerde.

Klasse beginners: 1. Joop Hellebrekers
met Carola; 2. Sef Merx met Sun Lady;
3. Denise Pijpers met Diablo; klasse
licht: 1. Judith Cosaert met Bellissima;
2. Andy Simons met Ursulinda; 3. Nico
Nelissen met Rodante Z; extra begin-
ners en licht: 1. Nico Nelissen met Ro-
dante Z; 2. mevrouw Faber met Brutus;
3. Judith Cosaert met Bellissima; klasse
midden: 1. Patrick Kleuters met Aswin-
tha; 2. Toon Holtus met Fair Change; 3.
Mark Beckers met Steppy; klasse
zwaar: 1. Toon Holtus met Usach; 2.
Maurice Joosten met Ryan E.H; 3. Da-
vid Molm met Golden Boy.

Landgraaf-trainer laakt Brabantse juryleden

Olympia-boksers
Tabak en Muijen

slaan hun slag
Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HOENSBROEK - Vreugde en woe-
de wisselden elkaar af tijdens de
tweede ronde van de Zuidneder-
landse bokskampioenschapen in
Hoensbroek. Jacky Tabak en Jos
Muijen van Olympia werden kam-
pioen in hun klasse, terwijl de
Landgraaf-boksers Ilja Hofman en
Math Haagmans als verliezers uit
hun duels kwamen. Vreugde bij
Olympia-coach Patrick Driessens
en woede bij Landgraaf-trainer Jo-
zef Moonen. „Mijn jongens waren
beduidend sterker dan hun tegen-
standers," foeterde Moonen. „Zij
zijn bestolen door de Brabantse ju-
ryleden. Er is sprake van wraak,
omdat wij na de vorige Zuidneder-
landse kampioenschappen om neu-
trale juryleden hebben gevraagd.
De in de ring afgedwongen uitslag is
buiten de ring gewoon omge-
draaid".

Jacky Tabak moest in het lichtge-
wicht een prestatieduel levéren te-
gen de Roemeense kampioen
Mayer, die in de Duitse Bundesliga
uitkomt. De Roemeen kon Tabak
slechts op het nippertje van de over-
winning afhouden. Het was een uit-
stekende partij dieTabak terecht de
Zuidnederlandsetitel opleverde.

Tabak, die lang buitenspel stond
met een blessure, was zeer tevreden
over zijn comeback. „Ik mis nog
ring-feeling en daarom ben ik ook
zo verheugd dat ik het tegen zo goed
deed tegen die sterke Roemeen."
Jos Jos Muijen, die eveneens een
prestatiepartij voor de vuisten
kreeg, liet tegen de ex-Duitse junio-
renkampioen Frohwerk technisch

goed verzorgd boksen zien. Hij won
met een duidelijke 3-0 score.

Math Haagmans kreeg inderdaad te
weinig waardering van de jury. Zijn
tegenstander, Henk de Vaal, dieeen
hoofd groter was, ging om onbegrij-
pelijke redenen drie ronden lang
boven op Haagmans hangen. Hij
wilde niet boksen en gaf Haagmans
daartoe ook geen gelegenheid. „Die
vent moet worstelaar worden",
brieste Haagmans na afloop. „Drie
ronden lang heeft hij me gedrukt en
afgeklemd. Desondanks bleef ik
scoren en nu wordt hij ook nog win-
naar. De Brabantse juryleden heb-
ben pure diefstal gepleegd."

Bij de junioren werden Marcel van
de Wardt (Landgraaf) en Richard
Schoonens (BVH) kampioen. Bei-
den veroverden hun titels op pure
techniek.

Uitslagen, junioren N lichtgewicht: R.
Schoonens (BVH) w.o.p. van Mouhoul (Bre-
da); junioren lichtwelter: R. Di Totto (Land-
graaf) wint door rsc eerste ronde van P. Pij-
nenburg (Eindhoven); welter: L. Lauretzen
(BVH) w.o.p. van S. Fedahhi (Landgraaf); J.
Castehjns (Breda) wint door rsc derde ron-
de van H. Martins (Landgraaf); N. Voorjans
(MTS) w.o.p. van F. van de Laar (Helmond);
zwaarwelter: M. van de Wardt (Landgraaf,
kampioen) w.o.p. van J. Snijders; senioren
A lichtgewicht: J. Tabak verl. op punten
van J. Mayer (Bayer Leverkusen), Tabak
kampioen; senioren N halfzwaar: R. Kerk-
hofs (MTS) w.o.p. van J.Dortmans (Eindho-
ven); senioren C welter: M. Gonzalez (MTS)
w.o.p. van J. Hooijmans (Den Bsoch); senio-ren C welter: R. Veurink (Landgraaf) verl.
door rsc derde ronde van C. Machelessen
(Eindhoven); senioren A welter: I. Hofman
(Landgraaf) verl. o.p. van R. Madretsma(Eindhoven, kampioen); senioren A. zwaar-welter: M. Haagmans (Landgraaf) verl. o.p.
van H. de Vaal (Eindhoven, kampioen); se-
nioren halfzwaar: E. Muyen (Olympia)
w.o.p. vanR. Frohwerk (BRD).
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Tiende LD-Sportgala in sfeervolle ambiance

De avond van de bekroning
Elke dagVan onze verslaggever

HEERLEN - „Fantastisch! Ik
weet hoe die mensen zich nu
voelen, daar op het podium.
Heerlijk. Ze hebben er een
heel jaar hard voor gewerkt.
Medailles en records zijn
prachtig, maar een uitverkie-
zing tot beste sportman of
sportvrouw van het jaaris toch
een heel aparte beloning."
Daarom ging Ada Kok er met
al haar aanstekelijke enthou-
siasme nog eens extra tegen-
aan tijdens het jaarlijkse
Sportgala van het Limburgs
Dagblad. Klikkende camera's,
klaterend applaus, trofeeën,
bloemen en lovende toespra-
ken beheersten het feestelijke
beeld in het Heerlense Baron
Hotel, waar de nog altijd be-
roemde zwemkampioene - 'Al
iChet alweer zó lang geleden' -
als prijsuitreikster de show
stal met knallende klapzoenen
op de wangen van Frans Maas-
sen, Carla Beurskens en de
Roda JC'ers, die net als vorig
jaar de titel Limburgse sport-
plpeg van het jaar veroverden.
De tiende editie van de LD-Sport-
verkiezing groeide uit tot een sfeer-
volle manifestatie in een aangena-
me ambiance. Want zó gemakkelijk
krijg jeze niet bij elkaar, de comple-
te Limburgse sportglorie. En al wa-
ren ze er, wegens verplichtingen el-
ders, niet allemaal, het door het pr-
duo Thea Kuchnio en Karel van
Knippenberg van het Limburgs
Dagblad gecreëerde festival was
een kleurrijke afspiegeling van wat
Limburg aan topsport op de been
brengt.

De sportredactie van de krant had
in de drie categorieën telkens vijf
sporters en ploegen genomineerd.
Middels het invullen van stemfor-
mulieren bepaalden de lezers in de
laatste weken van het afgelopen jaar
de volgorde. Bij de mannen was de
uitslag: 1. Frans Maassen, 2. Ruud
Hesp, 3. Jean Bessems, 4. Jos Ver-
stappen, 5. Hennie Grift. Bij de
vrouwen kwam Carla Beurskens op
de eerste plaats, gevolgd door: 2.
Mascha Hellebrand, 3. Carla
Kleintjens, 4. Jacqueline Langen, 5.
Yvonne Senf. Roda JC was de beste
sportploeg van 1989, opvallend
dicht op de hielen gezeten door de
turnploeg van Olympia Nieuwenha-
gen. De derde plaats was voor het
koppel Godschalk/Dohmen. Vierde
werd Bartok en vijfde Megacles.

Chef-sport Bert Groothand moti-
veerde de nominaties en maakte de

uitslag van de stemming bekend
(zie ook onze editie van zaterdag).
„Marathonatlete Carla Beurskens
staat al jarenlangaan de top. Ze is zo
goed, dat er in Nederland voor haar
nog steeds geen schijn van concur-
rentie is," onderstreepte Bert Groot-
hand. „Frans Maassen heeft vorig
jaar ongelooflijk goed gereden. Ne-
derlands wegkampioen, tweede in
Milaan-Sanremo. Volgens zijn
ploegleider Jan Raas zal hij dit jaar
nog beter presteren." Over de uit-
verkiezing van Roda JC: „Een ploeg
die nationaal en internationaal aan
de weg heeft getimmerd en boven-
dien dit seizoen al verschillende ke-
ren koploper was in de eredivisie."

% Alle eerste
prijs-winnaars samen
met Ada Kok: Roda JC,
de atlete Carla Beurskens
en wielrenner Frans
Maassen.

Foto's:
DRIES LINSSEN

"Frans Maassen ontvangt uit handen van Ada Kok de trofee van de sportman
van het jaar. " De sportvrouwen van'het jaar: Carla Kleintjes (links), Jacqueline Langen (midden) en C&

Beurskens.

Eike dag

Geanimeerd
Tijdens de geanimeerde avond die
volgde op de prijsuitreiking, her-
nieuwden of verstevigden de Lim-
burgse sporters de onderlinge ban-
den.Terugblikken op wat goed ging
of waarom het net niet lukte. Maar
stuk voor stuk keken ze alweer
vooruit, met optimisme of gewoon
met groot gevoel voor realiteit. Ada
Kok: „Ook dat herken ik. Het is
goed om even terug te kijken, maar
als sporter ben je toch altijd weer
meteen bezig met die volgende
wedstrijd of dat volgende toernooi." " Glunderende gezichten. Theo Boosten (rechts) overhandigt de cheque van

ruim vijfduizend gulden ten bate van het gehandicapten-voetbal aan Piet Wil-
lems.

Frans Maassen:
’Blij dat nieuwe

seizoen begint
Van onze sportredactie

HEERLEN - Frans Maassen^geerde enigszins verbaasd "P.
uitverkiezing van zijn perso°.
als Limburgs sportman v^j
jaar 1989. „Ik besefte dati*£wel een kansje had, maar cc
gezegd verwachtte ik dat tj -Hesp gekozen zou w°jt|merkte de profwielrenner u ,
tervoort op.
De aanstaande zaterdag 25 jj
wordende Frans Maassen j
uiteraard in zijn nopjes
feit dat de lezers van he*jJ
burgs Dagblad hem tot v \

sportman van de provincif
den uitgeroepen. „Niettem" 1

het geen teleurstelling voor
geweest als dat niet *aS
beurd."
Frans Maassen, die deze *J^ook reeds tot Limburgse <
renner van het jaar werd 3
kroond, dankt zijn zoveels^
verkiezing aan zijn prestatie5

hij in 1989 op de fiets met,
kromme stuur leverde. Maa^
begon het seizoen met de W'jj
plaats in Milaan-Sanrem-. Jj
overde laterde Nederlandse J
titel en in het naseizoen sc^.hij de wereldbekerklass'
Wincanton Classic op zijn
Hij hoopt zijn opmars in
nieuwe seizoen voort te ze
„Ik ben blij dat over twee vf
het nieuwe seizoen begint-

Carla Beurkens:
’Spannendedagen’

Van onze sportredactie
HEERLEN - „Het is de vijfde of zesde
keer, dat ik tot sportvrouw van Lim-
burg word uitgeroepen. Precies weet
ik het niet eens meer. Belangrijkste is,
dat ik het telkenmale een geweldige
gebeurtenis en ook een grote eer vind.
Het zijn toch telkens weer spannende
dagen'
Dit was de spontane reactie van atlete
Carla Beurskens uit Belfeld nadat leze-
ressen en lezersvan hetLimburgs Dag-

blad haar tot Limburgs sportvro1*

1989 hadden uitgeroepen. „Het is e
extra stimulans voor mijn eerstvolge
de wedstrijden", voegde zij er aan to »

Carla Beurskens (35) huldigde n.t.standpunt, dat zij de hernieuwde u
verkiezing niet alleen voor een belan*e
rijk deel aan haar reputatie uit vofl»
seizoenen had te danken. Zij vond oO'
dat haar prestaties zowel in de ma
thon van Chicago, eind oktober,
die van Honoloeloe een belang") ~factor hebben gespeeld. „Het war
voor mij in ieder geval de mooiste h .
inneringen aan het voorbije jaar, na<\.£ik in de eerste weken door een blesse
uitgeschakeld was."

Nooit meer buitenspel
HEERLEN - Alsof hij net een Europa-
cupwedstrijd naar een goed einde had
gefloten, beklom Theo Boosten het po-
dium tijdens het LD-Sportgala in Heer-
len. De voormalige Fifa-referee uit
Hoensbroek meldde met gepaste trots,
dat zijn actie ten bate van het gehandi-
capten-voetbal in Limburg in eerste in-
stantie het forse bedrag van ruim vijf-
duizend gulden had opgebracht. Hoe-
wel de actie nog niet is afgesloten, vond
Theo Boosten het Limburgse sportfesti-
val een geknipte gelegenheid om zijn

positieve balans publiekelijk te Pr ctf
teren. Daarna overhandigde hij de
que aan Piet Willems. De voorzitter j
de Afdeling Limburg KNVB was «^zevende hemel met de beau geste- <'\
stimuleren de integratie van het ge sj.
dicapten-voetbal in het verenig'll^.
ven, maar daar moetje ook de f>na'Lrimiddelen voor hebben. Wij waar" j,
dit gebaar in hoge mate. Ons Par°bl)flgehandicapten-voetbal in Lin1
nooit meer buitenspel!"

Roda JC speelde
heroische duels

Van onze sportredactie I "HEERLEN - Opnieuw ]?J j
Roda JC de lezers van het L^J 3(
nieuw tot Limburgs sportP (
van het jaar gekozen. Had d'
verkiezing in 1988 vooral t<
ken met het bereiken van^(
KNVB-bekerfinale; de keu-
de lezers om ook ditmaal
op te voeren als winnaar fljjj
voor een groot deel met h'1
volg van de bekerfinale
doen.
De Kerkradenaren kwam'
maart van het afgelopen Ja
tegen Sredets Sofia in de K*^
finale van het Europacup U' )j
nooi. Tegen de Bulgaren sp^,
Roda twee heroïsche duels- ..
ge tijd leek de ploeg van fa j
Jan Reker zelfs op een plaa nejde halve finale af te stev1
maar in een dramatische j
theose met Michel Boereba£ j
de hoofdrol was het gel"w

di-Bulgaren beter gezind. °
successen van het afgelop 1

reikten echter verder. In ü J
derlandse competitie vod1
ambitieuze Kerkraadse cli'j
schillendekeren de ranglüs

Maandag 22 januari 1990 " 18
f limburgs dagblad i
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