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Deskundigen: 'Veel te hoge concentraties'

Onderzoek Belgische
melk op dioxinegehalte

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Volgens Ne-
derlandse deskundigen wordt
in de melk van koeien die in
België nabij vuilverbrandings-
installaties grazen veel meer
dioxine gevonden dan in ons
land. De Belgische ovens zijn
namelijk veelal verouderd en
hoeven niet te voldoen aan de
strenge eisen, zoals die voor
Nederland gelden.

De staat van veel Belgische ver-
brandingsovens is dusdanig, dat ze
in Nederland onmiddellijk gesloten
zouden worden. Directeur ir I. Na-
les van de AVR (Afvalverbranding
Rijnmond) vertelde gisteravond in
'Achter het Nieuws' er zeker van te
zijn dat de Nederlandse ovens veel
minder dioxine uitstoten. „De Bel-
gen hebben een slechte vuurhaard
en maar 1 filter. In ons land loopt de
rookgasreiniging door drie filters."

Staatssecretaris Simons van Volks-
gezondheid liet weten dat hij het
RIVM (Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu) opdracht heeft
gegeven een onderzoek te doen naar
uit Belgi geïmporteerde melkpro-
ducten (270.000 ton per jaar).

rineur voor Nederland
RL start
winkel

jVsTRICHT - RL opent
ensdag aanstaande als eer-
! Universiteit in Nederland
$ winkel waar artikelen te
T>P zijn met een universiteits-
'to. De opening van deze rela-,cteeschenkenzaak in de hal
'J 1het gebouw aan de Tonger-
sftraat 53 verricht rector mag-
Jcus prof. dr F. Bonke om 16

f verschillende andere loka-
N staan vitrinekasten opge-
ld waarin de artikelen zijn
efSestald. De winkel voert een
f ;ed assortiment: van bierglasv badjas, van pennen tot para-as. Er blijkt een duidelijke
*ag naar deze artikelen.

j| de klanten worden gere-
ed de studenten, universi-
i oud-studen-

-1 en externe relaties. Het be-
jervan de RL-winkel, geheel? huisstijl, ligt in handen van

" Universiteit zelf.

1 de Verenigde Staten en in;Igië bestaan al dit soort win-ps. De openingstijden zijn
bandag t.m. vrijdagvan 11 tot
"30 uur. Ook bij speciale gele-
lr>heden, zoals bijvoorbeeld
d-ens de voorlichtingsdagen,
' de winkel open zijn.

Geringer
In Vlaanderen staan twintig vuilver-
brandingsovens die over het alge-
meen een geringere capaciteit heb-
ben dan de Nederlandse.Dr. K. Olie
van de Universiteit van Amsterdam
zei dat bij soortgelijkekleine instal-
laties ook elders een te hoge uitstoot
van dioxine was geconstateerd. De
gegevens van de" Belgische ovens
stemmen hem 'zeer zorgelijk' aan-
gaande de uitstoot van dioxine.

Onderzoeker dr H. Peperstraete van
het Toxisch Studiecentrum in Mol
(B.) zei te vermoeden dat de uitstoot
van de vuilverbrandingsovens in
België „minstens zo hoog is als bij
de Nederlandse ovens." „Maar", zo
voegde hij er aan toe, „dit is niet met
cijfers te staven omdat daar bij ons
geen onderzoek naar wordt gedaan.
Het is een kwestie van prioriteiten
van de regering."

Een van de imprteurs van Belgische
melk is Comelco BV uit Leusden
die haar producten voornamelijk af-
zet aan supermarkten. Directeur
ing. Pel meldde dat de melk regel-
matig op dioxine wordt onderzocht
maar dat de geconstateerde hoe-
veelheden picogram ver onder de
toelaatbare grens blijven. Peper-
straete houdt deze gang van zaken
voor onmogelijk omdat het bedrijf
volgens hem geen mogelijkheden
heeft om dat te onderzoeken.
In ons land heeft de Koninklijke
Nederlandse Zuivel Bond in een
brief aan ministerAlders van milieu
om onmiddellijke sluiting gevraagd
van de installaties in Alkmaar en
Zaandam. Bij de andere vuilver-
brandingsovens moet de minister
voorzorgsmaatregelen nemen om te
voorkomen dat ook daar de uitstoot
van dioxine te hoog is.

Minister Alders zie gisteren dat de
provincies met oplossingen moeten
komen voor de vuilverbrandingsin-
stallaties.

Romario breekt been
Van onze verslaggever

EINDHOVEN - Twintig minu-
ten is de tweede helft tussen PSV
en FC Den Haag oud als het
noodlot voor Romario de Souza
Faria toeslaat. Een sliding van
Marco Gentile wordt de voetbal-
tovenaar fataal. De FC Den
Haag-verdediger raakt de Brazi-
liaanse international tien centi-
meter boven de rechterenkel:
kuitbeenbreuk. In het Sint
Anna-ziekenhuis van Geldrop

constateerde clubarts Van den
Brekel op de röntgenfoto's de
breuk. Een bevestiging die Ro-
mario en ook chirurg Cees-Rein
van den Hoogenband niet nodig
hadden. Romario zelf voelde
meteen dat hij ernstig gebles-
seerd was.
Voor PSV is het wegvallen van
Romario een gevoelige aderla-
ting. De grote (9-2) overwinning
op FC Den Haag viel er volledig
bij in het niet. Met het oog op de

aanstaande Europese verplich-
tingen zalPSV-trainer Guus Hid-
dinkeen beroep op de Deense in-
ternational Flemming Povlsen
moeten doen.
Het herstel van Romario zal mi-
nimaal tien weken vergen. Pre-
cies zo lang duurt ook de compe-
titie nog. Een competitie die nu
van zijn attractiefste speler be-
roofd is. Mogelijk dat de Brazi-
liaan zelfs nog in tijdnood komt
met betrekking tot de wereld-
kampioenschappen.

0 Zie verder pagina 9

" Ook verzorger Mart van de Heuvel kan geen verlichting brengen. Romario schreeuwt
van pijn, nadat zijn rechter kuitbeen is gebroken.

het weer

..
°chtend wisselen wolken-en en opklaringen elkaar

/ftnmiddag neemt geleide-re bewolking toe en kan err Wat lichte regen uitval-
i'pk- wind is mati£ tot vrij
cntig uit zuidwestelijkert'»ng. De temperatuur

."t op tot ongeveer 10 gra-ih^yerdag en zakt naar circa«den in de nacht.

U» actuele informatie be-e ndeende het weer in Limburg
ni ü bellen 06-91122346..
|, a0P: 07.17 onder: 18.26«nop; n.14 onder: 04.24S*GEN
U°P: 07.15 onder: 18.28
"n op: 12.30 onder: 05.10

Militairen
plegen coup

in Ciskei
JOHANNESBURG - Het leger van
het 'onafhankelijke thuisland' Cis-
kei in Zuid-Afrika heeft gisteren de
macht gegrepen. Een groep officie-
ren onder leiding van brigade-gene-
raal George Gqozo heeft president
Lennox Sebe, die momenteel in
Hongkong verblijft, afgezet.

Als reden voor de staatsgreep
noemde generaal Gqozo gisteren op
een persconferentie in de hoofdstad
Bisho, de corruptie, willekeur en in-
timidatie tijdens het bewind van
president Sebe. Het nieuwe bewind
heeft Zuid-Afrika gevraagd niet in
te grijpen in debinnenlandse aange-
legenheden van Ciskei.

Ciskei is een van de vijf zogenaam-
de onafhankelijke thuislanden en
werd in 1980 onafhankelijk van
Zuid-Afrika. De gisteren afgezette
Lennox Sebe werd in 1981 tot presi-
dent voor het leven gekozen. Zijn
bewind werd gekenmerkt door
grootschalige corruptie en een mee-
dogenloze vervolging van de oppo-
sitie.

vandaag
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nieuw medium

pagina 2
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Hoge opkomst bij rustige
verkiezingen in Sovjetunie

MOSKOU - De kiezers in drie grote
deelrepublieken van de Sovjetunie
zijn gisteren in groten getale ter
stembus getogen voor het kiezen
van gemeenteraden en regionale
parlementen. Naar het persbureau
TASS meldt, lag de opkomst in alle
drie de republieken rond het mid-
daguur al boven 50 procent. De uit-
slagen worden pas morgen ver-
wacht.

Met de kalm verlopen verkiezingen
in de unierepubliekenRusland, Wit-
Rusland en de Oekraïne beleeft de
Sovjetunie een nieuwe fase in de
politieke perestrojka: het bestaan
van meer dan één partij is nog niet
bij wet geregeld, maar opveel plaat-
sen dingen kandidaten naar een ze-

tel die openlijk zeggen dat zij Groen
of Sociaal-Democraat
In Rusland zijn verscheidene kies-
districten waar tot 20 kandidaten
proberen de zetel te veroveren. De
inwoners van de republiek Rusland
kiezen een Congres van Volksafge-
vaardigden met 1.068 leden. Daar-
voor hebben zich meer dan 6.700
mensen kandidaat gesteld. Later
kiest het Congres van Volksafge-
vaardigden een Opperste Sovjet.

Ook in andere deelrepublieken van
de Sovjetunie zijn gisteren verkie-
zingen gehouden. In Litouwen ging
het om de tweede ronde van de ver-
kiezing van afgevaardigden naar de
Opperste Sovjet van de republiek
aan deOostzee. In een andere kleine

Sovjetrepubliek aan de Oostzee,
Letland, zijn verkiezingen gehou-
den in 28 van de 45 districten.

President Michail Gorbatsjov denkt
dat 'het volk het niet zou begrijpen
als ik me zou terugtrekken. Dit zei
de Sovjetleider gisteren tegen jour-
nalisten, terwijl hij met vrouw Raisa
en een kleindochter het stemlokaal
verliet in Moskou. Over een week
komt het Centraal Comité bijeen
om zich uit te spreken over het be-
sluit van de Opperste Sovjet, het
ambt van president fors op te tui-
gen.

Algemeen wordt verwacht dat Gor-
batsjov belangstelling zal hebben
voor het bezetten van deze functie.

sport
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Wantrouwen
over leiding
bij DL blijft

Van onze verslaggever
MAASTRCIHT - Dat het na het op-
stappen van de hoofdredacteuren
Frans Wijnands^n Nico Bergkamp
nog altijd gist bij De Limburger
bleek afgelopen zaterdag tijdens
een in motel Urmond gehoudenple-
naire redactievergadering, uitge-
schreven op verzoek van een twin-
tigtal redacteuren. Er blijkt ook en
vooral wantrouwen te heersen over
de wijze waarop leidinggevende re-
dacteuren omgaan met de in een ex-
tern rapport geuite kritiek.

Thei van Kessel, voorzitter van de
redactieraad van De Limburger:
„Deze groep wilde nadere uitleg
over de inhoud van het externe, ver-
trouwelijke rapport dat in de afgelo-
pen weken door de directie voor
eenieder ter inzage is gelegd. In het
rapport wordt namelijk ook kritiek
geuit op de wijze van leiding geven
door het zogeheten tweede echelon,
uiteenlopend van chef-sport tot bij-
voorbeeld de editie-chef Heerlen."

..In tegenstelling tot de kritiek op
Wijnands en Bergkamp worden hier
echter geen namen genoemd. Tij-
dens deze vergadering is vooral ge-
sproken over de vrees dat de overi-
gens niet met name genoemde chefs
ter redactie menen dat zij na het op-
stappen van de hoofdredacteuren
over kunnen gaan tot de orde van de
dag."

Inmiddels is organisatiedeskundige
drs. Clemens Olthoff, verbonden
aan het Instituut voor Toegepaste
Psychologie in Nijmegen, als extern
adviseur begonnen met kennisma-
kingsgesprekken ter redactie. De
directie van De Limburger rekent
erop dat de ingehuurde 'troubles-
hooter' binnen een jaar de vertroe-
belde verhoudingen op de redactie
heeft opgeruimd.
Voorlopig wijdt Olthoff één dag per
week aan zijn karwei.

Onderzoek plan
KGB om paus
te vermoorden

ROME - Italiaanse rechters zullen
een onderzoek instellen naar de ont-
hulling van een overgelopen KGB-
directeur over een plan van de Rus-
sische geheime dienst om paus Jo-
hannes Paulus II te vermoorden.
Victor Sjemov, de voormalige com-
municatie-directeur van de KGB,
die in 1980 naar de VS vluchtte,
maakte in de Washington Post be-
kend dat de vroegere KGB-chef
Joeri Andropov paus Johannes
Paulus II had willen laten doden.

NAVO-chef wil
ministers-top
over Duitse
hereniging

BRUSSEL - De secretaris-generaal
van de NAVO, Manfred Wörner,
heeft zaterdag voorgesteld een spe-
ciale vergadering over de Duitse
hereniging te beleggen, voordat de
vier grote mogendheden en de bei-
de Duitslanden bijeenkomen. Aan
dit speciale overleg zouden de mi-
nisters van Buitenlandse Zaken van
alle zestien lidstaten moeten deelne-
men.
Wörner kwam met zijn voorstel na
een ontmoeting met de Tsjechoslo-
waakse minister van Buitenlandse
Zaken, Jiri Dienstbier, in het
NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Er
is al overleg over geweest, maar er is
nog geen beslissing genomen, zei
Wörner.
Nederland, Italië en België hebben
zich erover beklaagd dat zij zich
buitengesloten voelen wat betreft
de besprekingen over de Duitse her-
eniging. De 'grote vier' en de beide
Duitslanden hebben besloten bij-
een te komen na de verkiezingen op
18 maart in de DDR. „Als secretaris-
generaal van het bondgenootschap
moet ik ervoor zorgen dat alle lid-
staten bij het proces worden betrok-
ken," vi-iklu.iiil<. Wörner.

De NAVO wil dat een herenigd
Duitsland lid wordt van het wester-
se bondgenootschap, maar zal geen
troepen stationeren in wat ny de
DDR is. Moskou is daar tegen en
geeft de voorkeur aan een neutraal
Duitsland.

Geen bijstand
jonge werkloze

op kamers
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Foto-expositie
in Volkskundig

Centrum
LIMBRICHT - In het Volkskun-
dig Centrum, Limbricht, worden
tot en met 30 maart de foto's ge-
ëxposeerd, die meedongen naar
een prijs in de prijsvraag 'Kinde-
ren in de kijker. Er waren meer
dan 70 inzendingen.

De eerste prijs werd door de jury
toegekend aan G.J. Houben uit
Heerlen, de tweede prijs aan H.
Arets uit Vaals en de derde prijs
aan H. van Eek uit Munsterge-
leen. Het Centrum is open van
dinsdag tot en met vrijdag van 13
- 17 uur, zaterdag en zondag van
14 - 17 uur

Wereldberoemde
ensembles in

Concertgebouw
AMSTERDAM - Om de twee
jaar organiseert het N.V. Con-
certgebouw de Serie Wereldbe-
roemde Symfonie-orkesten.
Daarin kunnen komend seizoen
onder meer concerten door de
Staatskapelle Dresden en het
Philadelphia Orchestra onder
leiding van respectievelijk Ber-
nard Haitink en Riccardo Muti
tegemoet worden gezien. Ook
het befaamde Cleveland Orche-
stra is weer van de partij. Wegens
groot succes wordt voorts de se-
rie Wereldberoemde barokorkes-
ten voortgezet. Een greep uit het
aanbod: Les Arts Florissants,
The Orchestra of the Enlighte-
ment en het Orkest van de 18de
eeuw onder leiding van Frans
Bruggen. Daarnaast zijn er vier
concerten door grote solisten ge-
pland. De spits daarvan wordt af-
gebeten door het Trio Isaac
Stern, Yo Yo Ma en Emanuel Ax.
De reeks wordt afgesloten door
de beroemde sopraanKiri Te Ka-
nawa.

Hoewel de serie Operasterren
niet wordt geprolongeerd, vindt
er nog deze zomer een optreden
plaats door de wereldvermaarde
tenor Placido Domingo. In te-
genstelling tot eerdere berichten
is de datum van dit speciale con-
cert woensdag 4 juli a.s.

Recital met
Ann Morgan

MAASTRICHT - Mezzo-sopraan
en harpiste Arm Morgan geeft op
zondagmiddag 11 maart om 15.30
uur in de concertzaal van de ste-
delijke muziekschool in Maas-
tricht een recital met folksongs
uit Wales en romantische Vene-
tiaanse liederen.

Arm Morgan doet dat samen met
Alice Hendriks aan de piano. Op
programma staan werken van
Purcell, Massenet, Schumann,
Gounod, Fauré, Poulenc en Ros-
sini.

Oorlog en erotiek op de planken

'Het Vervolg'
presteert
optimaal

HEERLEN - 'Vrouwen,
Oorlog, Lustspel' van Tho-
mas Brasch: de titel dekt de
lading en theatergroep Het
Vervolg was, in de regie van
Léon van der Sanden, weer
optimaal in vorm.

Met de nauwelijks te overtreffen
voorgaande produktie 'Thérèse
Raquin' is deze opvoering niet te
vergelijken, ze is van een andere
orde. Opmerkelijk is wel dat de
toneelgroep, ondanks het wer-
ken met verschillende regis-
seurs, zich toch een geheel eigen
karakter heeft aangemeten dat
mede bepaald wordt door intel-
lectualistische opvattingen en
krachtig expressief spel. De pro-
dukties - ook Vrouwen, Oorlog,
Lustspel - zijn steeds boeiend en
verrassend door hun onverwach-

te, vaak gewaagde, vondsten. Ge-
waagd in de dubbele betekensis
van het woord. Niet alleen dat
Rosa, de erotische vrouw, vrijuit
haar forse borsten als medium
gebruikt- zagen wij geen blauwe
bloeduitstortingen, door de
beenbedekking heen, op de knie
van Klara (Marie Christine de
Both) nadat Rosa (Juul Vrijdag)
met haar de vloer had aange-
veegd?

Spanning ontstaat door afwisse-
lende momenten van ingetogen-
heid en felle expressie. Grofheid
wordt niet geschuwd als daar-
mee zaken toneelmatig duidelijk
kunnen worden gemaakt. Pu-
bliek moet worden geraakt, soms
gechoqueerd. Er zijn weer talloze
voorbeelden aan te halen van de
levendige fantasie waarmee Het
Vervolg zo rijkelijk omspringt.

Speelt het stuk vlak na de twee-
de wereldoorlog, in de entre acte
wordt een enorme tijdssprong
gemaakt. Daarin zien we, door
Pandarus (Yur van der Leek),
met Troilus en Cressida, in een
groteske scène met poppen en
fascinerende maskers, de oorlog
aan de kaak gesteld. Het geweld,
de waanzin, de demagogie van
de oorlog is eveneens terug te
vinden in de belevenissen van de
wasvrouwen Rosa en Klara,
waarvan aan het slotblijkt dat zij
hun scènes ontleenden aan een
gevonden dagboek, door een fa-
milielid geschreven in de eerste
wereldoorlog.

Het was jammer dat Heerlen,
waar wij deze uitvoering zagen,
zo weinig belangstelling toonde
voor de enige professionele to-
neelgroep in Limburg. Het is
voor de acteurs ondankbaar spe-
len als de sfeer van een gevulde
zaal ontbreekt. Het Vervolg had
de moed om er ondanks het
handjevol publiek met heilig
vuur tegenaan te gaan. Tekstueel
heeft het stuk voor de acteurs
een hoge moeilijkheidsgraad. De
toeschouwer moet er zijn her-
sens bij houden, want Rosa en
Klara wisselen onderling ook
nog eens van rol.

Het Vervolg komt 15 maart nog
een keertje terug in de kleine zaal
van de Heerlense Stadsschouw-
burg. Van 20 tot en met 24 maart
loopt het stuk dagelijks om 20.30
uur in het Generaalshuis in
Maastricht, 17 maart bij de Ka-
tholike Leergangen in Sittard.

mya maas

" Scène uit Vrouwen, Oorlog, Lustspel doorHet Vervolg. Foto: carry giesbertz
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Theatersport:
speels amusement

MAASTRICHT - Het begon in
Canada, het wordt gedaan in
Zweden, Denemarken, Amerika,
en nu was het ook in Maastricht.
Het Lawine Theater uit Rotter-
dam, dat exclusief de copyrech-
ten heeft verworven, liet er be-
langstellenden in het Lössthea-
ter kennis mee maken: Theater-
sport. Met de bedoeling iets der-
gelijks ook hier van de grond te
krijgen. Lawine organiseert wed-
strijden en theatersportcursus-
sen. Het geeft er zelfs een spe-
ciaal Theatersportmagazine bij
uit en een Europese infobrief,
waarin de diverse TS organisa-
ties in Europa in kaart worden
gebracht. Theatersport werd in
Nederland van de grond getild
door de Amerikaanse actrice Ka-
thy di Stefano, die zich onze taal
eigen heeft gemaakt en deze met
een charmant Amerikaans ac-
cent lardeert.

Theatersport is een uitvloeisel

van improvisatietoneel en ac-
teurstechnieken binnen de to-
neelschoolopleidingen, thans tot
zelfstandige toneelpresentatie
ontwikkeld en door middel van
spelregels tot sport verheven.
Scheidsrechters bepalen het
spelniveau,het publiek heeft zijn
eigen inbreng. Het mag bepalen
van welk onderwerp de acteur-
teams zich moeten bedienen om
tegen elkaar in het strijdperk te
treden.
In Maastricht was het in feite nog
een amateuristisch gebeuren,
een proef, bedoeling van de ont-
wikkelaars is echter er een pro-

fessionele sport van te maken,
met vaste teams en nationale en
internationale wedstrijden, zoals
dat nu al in Australië en Amerika
gebeurt. Aan de wieg van deze
nieuwigheid stond, midden ze-
ventiger jaren, de Canadese do-
cent drama en toneeltechniek
Keith Johnstone.

We waren nieuwsgierig, onze
verwachtingen hooggespannen.
Het Lösstheater was gezellig vol,
de belangstellenden amuseerden
zich kostelijk en leefden hele-
maal mee. De onderwerpen die
het publiek aandroeg waren niet
mis, want improviseer maar eens

a la minute een scène rond 'spi-
nazie' of 'kuisheidsgordel'. Vin-
dingrijkheid en snelle actie ble-
ken echter geen probleem. De
Lawine-acteurs toonden zich ge-
traind in het omgaan met het
nieuwe medium. Toch gingen
wij ons, nadat we de vuurdoop
hadden ondergaan, wel wat ver-
velen. Onwillekeurig wachtten
we op een competitie in serieuze
toneelteksten. Maar dat bleek
niet de opzet. Het bleef een
speels gebeuren, puur amuse-
ment, dat weliswaar van de ac-
teurs een enorme inzet vraagt,
maar waarvan niets blijft han-
gen. Wat ons betreft: wij hebben
het nu gezien en we houden het
voor gezien. Best mogelijk dat
het een grote rage gaat worden,
maar met een goed toneelstuk
zal Theatersport nooit kunnen
wedijveren.

mya maas

MAANDAG
Z/w: THE MILKY WAY (1936 - VS)

15.35- 17.05 uur - 90 min - Nederland 1
Een kleine verlegen melkboer raakt ver-
wikkeld in een gevecht met twee dron-
ken kerels...

ENDLESS LOVE (1981 - VS)
19.30- 21.15 uur - 105 min -Duitsland 2

Een dramatisch verlopende relatie tus-
sen advocatenzoon David en artsen-
dochter Jade in Chicago, waarin brand-
stichting, ongelukken, gevangenisstraf
en mishandeling om de aandacht vra-
gen. David belandt tot tweemaal toe
achter de tralies.

L'OEIL AU BEURRE NOIR (1987 - FR)
23.00- 00.30 uur - 90 min - Duitsland 1

De jonge Arabier Raschid en de zwarte
kunstschilder Denis zoeken in Parijs
vertwijfeld een woning. Hun huidskleur
brengt veel tegenwerking met zich mee
en daarom proberen zij op een wel heel
ongewone manier hun doel te berei-
ken...

SCRUBBERS (1982 - GB)
23.15 - 00.45 uur - 90 min - Veronique

Het relaas van een aantal meisjes in
een tuchthuis...

DINSDAG
SUPER SNOOPER (1980 - IT)

20.55- 22.35 uur - 100 min - Veronique
'Super Snooper' speelt zich af in Miami.
Een jonge politieman wordt per ongeluk
blootgesteld aan radioactieve straling
en ontwikkelt hierdoor waanzinnige
krachten...

WOENSDAG
BREAKING AWAY (1979 - VS)
11.03 - 12.40 uur - 97 min - Duitsland 1
en 2

Zedenschets met Dennis Christopher,
Dennis Quaid, Daniel Stern en anderen.

SOTTO IL RISTORANTE CINESE(IT)
15.45- 17.30 uur - 105 min - BRT 1

Jeugdfilm met Claudio Botosso, Nancu
Brilli, Bernard Blier en anderen.

THE PERILS OF PAULINE (1947 - VS)
16.00- 17.30 uur - 90 min - Nederland 2

Levendige onderhoudende musical-ko-
medie met liedjes van Frank Loesser.
Met Betty Hutton, John Lund, Constan-
ce Collier en anderen.

SKYTTURNAR (1987 - IJSLAND)
23.15 - 00.30 uur - 75 min - Duitland 2

Na de laatste vangst van het seizoen
keren de walvisjagers Grimur en Bubbi
terug naar Reykjavik en zoeken werk op
het vaste land. Zij hebben echetr niet
veel succes. Ook wat het privéleven be-
treft gaat het niet goed. Grimur is door
zijn vrouw verlaten en Bubbi is een bui-
tenstaander die door niemand serieus
wordt genomen...

DONDERDAG
TOOTSIE(I9B2-VS)

20.27- 22.25uur -118 min - Nederland 2
De werkloze acteur Michael Dorsey en
zijn vriendin Sandy die ook actrice is
kunnen beide geen werk krijgen. Mi-
chael heeft er genoeg van, verkleedt
zich als vrouw en gaat op auditie. Hij
weet zich zo goed in te leven in de rol
van een ziekenhuisdirectrice, dat hij als
Dorothy een hit wordt- Als Julie, zijn te-
genspeelster tot één van zijn grootste
fans gaat behoren, is dit het begin van
een aantal bijzondere gebeurtenissen...

DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS
(1982 -D)
20.55 - 22.35 uur - 100 min - BRT 2

De veertigjarige ster uit de Duitse UFA-
studio's Veronika Voss ontvlucht de
zaal waar haar film wordt vertoond. Zij
speelt de rol van een drugverslaafde ...
VRIJDAG

GHOST TOWN (1955 - VS)

16.00- 17.15 uur - 75 min - Duitsland 1
Western met John Smith, Marian Carr,
JohnDoucette, William Philips en ande-
ren.

HOT PAINT (1988- VS)
20.15- 21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Gus en Phil hebben nogal wat proble-
men om een gestolen schilderij van Re-
noir te verkopen. Zij krijgen echter ge-
zelschap van de vlotte Dominique en de
zaken lijken beter te gaan. Maar uitein-
delijk blijven opwindende verrassingen
toch uit...

Z/w: PUSHOVER (1954 - VS)
23.00 - 00.25 uur - 85 min - BRT 1

De politie is op zoek naar een man die
op klaarlichte dag een bank beroofde
van maar liefst 200.000 dollar. Op bevel
van de chef zoekt een politieman con-
tact met de vriendin van de bankrover.
Hij raakt echter verliefd op haar en
neemt het besluit met haar én het geld
te verdwijnen.

THE HOUND OF THE BASKERVILLES
(1983-GB)
23.15- 00.50 uur - 95 min - Duitsland 2

SuperspeurderSherlock Holmes en zijn
assistent Watson worden opgezadeld
met een aantal vreemde sterfgevallen in
de familie Baskerville. Er lijkt een vloek
op dezefamilie te rusten...

THE MEAN SEASON (1985 - VS)
23.20 - 01.00 uur - 100min - Veronique

De journalist Malcolm Anderson was
eigenlijk van plan zijn baan bij de 'Miami
Journal' op te zeggen. Een geheimzinni-
ge moord brengt daar echter veande-
ring in...

MUGGABLE MARY, STREET COP (1982
-VS)
23.40 -01.15 uur - 95 min - Nederland 1

Mary is gescheiden en moeder van een
achtjarig zoon. Zij neemt op een gege-
ven moment een baantje aan bij de poli-
tie als straatagente. Na een keiharde
opleiding moet ze eerst allerlei verve-
lende klusjes opknappen. Tot er zich de
gelegenheid voordoet om aan een ge-
vaarlijke zaak mee te werken...

Z/w: BILLY BUDD (1962 - VS/GB)
23.50- 01.45 uur - 115 min -Duitsland 1

Billy Budd, een jonge matroos komt aan
boord van het Engelse oorlogsschip
'Avenger'. Hij is vriendelijk en oprecht
en dat maakt hem al snel zeer geliefd.
Alleen de boosaardige bootsman Clag-
gart heeft een hekel aan hem en dat
loopt uit op een drama...

recept
Gesmoord witlof

Een heel simpel maar verrassend
groentegerecht dat zowel bij vis als
vlees past. Door de toevoeging van
gembernat krijgt het witlof een exo-
tisch tintje. Degene, die van de bit-
tere lofsmaak houdt kan in plaats
van gembernat een klein scheutje
grapefruitsap aan de gesmoorde
groentestreepjes toevoegen.

Benodigdheden voor 4 personen: 3
struikjes witlof, 40-50 g boter, '/_ el
suiker, peper en zout, 1-2 tl gember-
nat.

Was de witlof en snijd de struikjes
in uiterst dunne reepjes. Smelt de
boter, de suiker en een snufje zout
en roer tot alles gesmolten is en heel
licht begint te kleuren. Voeg om-
scheppend de reepjes witlof toe en
smoor het op niet al te hoge hitte-

bron zacht in ongeveer 3 minuten.
Besprenkel de reepjes in de pan met
het gembernat of grapefruitsap en
schep alles nogmaals dooreen.
Kruid met vers gemalen peper.
Deze gesmoorde witlofreepjes zijn
ook als bedje te gebruiken om bij-
voorbeeld een stuk gegrilde of ge-
pocheerde vis als voorgerecht op te
serveren. In dat geval zijn 2 stronk-
jes witlof voldoende.

hub meijer

videospoor
Maandag 5 tot en met zondag 11
maart
Z/w: alleen in zwart/wit

ZATERDAG

THE HOT ROCK (1971 - VS)
20.15- 21.50 uur - 95 min - Duitsland 2

John Archibald Dortmunder krijgt sa-
men met drie anderen de opdracht na-
mens een Afrikaans land een kostbare
diamant te stelen uit een museum. Het
kwartet slaagt daar inderdaad in, maar
één van hen wordt gepakt...

SECRETS OF A MARRIED MAN (19*1
VS) '20.25 - 22.00 uur - 95 min - BRT 1 ,

Ondanks een goed huwelijk II
Christopher zich toch sterk aanget;
ken tot de hoertjes die hij op de te.weg naar huis ziet. Daardoor ontsi.
grote moeilijkheden... (

THE MAN WITH ONE RED SHOE (19<
VS)
22.25 -24.00 uur - 95 min - Nederlaf

De concertviolist Richard Drew arri.
met ééen rode schoen op het vlieg*
Hij had nooit kunnen vermoeder
hem die dag allemaal zou overkom*

WOLFEN (1981 - VS)
23.40 - 01.40 uur - 120 min - Veron*-

Mysterieuze beesten teisteren 'Vork. Finney gaat op onderzoek...

THE REPTILE (1965 - GB)
23.40 - 01.10 uur - 90 min - Duitslai^

Harry Spalding erft van zijn broer
landhuis in Cornwall. Als hij er mei
vrouw Valerie intrekt, gedragen d*
woners van het nabijgelegen dorp
nogal wantrouwend.

ZONDAG
LE GENDARME DE SAINT-TRO
(1964-FR)
20.45- 22.20 uur - 95 min - Veroni.

Als de kersverse chef van de gen
mes in Saint-Tropez er achter kom'
zijn collega's het niet zo nauw nfl
met de werktijden, besluit hij in te
pen...

DAS KANINCHEN BIN ICH (1965 - 0
21.58-23.49uur-111 min-Nederlai

Maria heeft haar ouders verlorei1
woont bij haar tante in Berlijn. Zij drt
van een baan als tolk Russisch...

Oplossing van zaterdag
RENSPORT-F P -
-V-A-O-EIERMAfI
HELM-G-M-S A --N-ECHOPUT-SLE
-Z-N-0-E-Y-T--
TEUGEL-RENDANT
-E-E-T-A R - -
KRASSER-PROTES
0 T Y-E-P-T
PALETMES-UNITA
E--L-A-K-K-S-A
RAAD-STOMZAT-T
E-P K-N-O-OAS
TUINDERY-U-O-I
S-N R-NETVLIE

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 oogopslag; 4 denkvermogen;
7 vertrek v.e. woonhuis; 9 paardeslee; 11 in-
sekteneter; 12 muzieknoot; 13 roodachtig; 15
onderdeel v.e. tennispartij; 16 afvaardiging;
19kippeprodukt; 20 dwarshout aan een mast;
21 voorschrift voor een of ander spel; 26 in-
sekt; 27 bijbelse naam; 28 boom; 29 genees-
middel; 31 muzieknoot; 32 vioolkrasser; 34
broodsoort; 35 vijandschap.

Verticaal: 1 deel v.e. sleutel; 2 perso"jvnw.; 3 toiletartikel; 4 opstootje; 5 bijwoo^
kleine groep van uitgelezenen; 8 snede, s^
10 metalen staaf; 12 bloeimaand; 14 f
spies; 15 praktische oefentijd; 17 vogfl:,
vlaktemaat; 21 krachtig; 22 baarsachtigv';
23 haring; 24 telwoord; 25 slingerplant i.".'
pische wouden; 29 licht verteerbare sp'ft
Bulgaarse munt; 32 op dezewijze; 33 m"z
noot.
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Lafontaine:
verenigd

Duitsland kan
niet in NAVO

- Een verenigd
rf'tsland kan geen lid zijn van de*»0. Het moet deelnemen aan
;|J Europese defensiegemeen-
'r*aP, aldus premier Oskar Lafon-

van de Westduitse deelstaatjjarland. Lafontaine, kandidaat
?°r de sociaal-democratische SPD'de algemene verkiezingen van
gember in de Bondsrepubliek,
j

ft dit zaterdag voor de Saarland-
radio gezegd.

t°idskanselier Helmut Kohl enE. 11 adviseurs hebben ongelijk alsCl denken dat het verenigde Duits-
-1 in de NAVO kan blijven,"

l^nt Lafontaine. „Het moet wor-
C^ verankerd in een nieuwe Euro-

* defensiegemeenschap." Daar-
JJ^t moet een collectief defensie-
L teem in Europa ontstaan, waar-
jclbehalve de Europese staten ook
ijg Verenigde Staten, Canada en de

Jfjetunie moeten meewerken.
11'°nrtaine haalde fel uit naar 'dege-
i(u? die de Oostduitsers allerlei be-il^es doen die ze niet kunnen hou-
s!n - een verwijzing naar bonds-
£/'selier Kohl. De premier wil een
ï.°lütie zonder schokken' in de
Er^adering van de twee Duitse sta-

Garanties
Genscher vervolgde dat de Duitsers
een vereniging van de DDR en
West-Duitsland willen en verder
niets. Hij bepleitte snelle, bindende
garanties voor de Poolse westgrens.
Hildegard Hamm-Brucher, buiten-
landwoordvoerder van de FDP-
fractie: „Een relatie tussen de grens-
garantie en herstelbetalingen is met
ons niet te maken. Wij zullen niet
toelaten dat de rechts-radicale Re-
publikeinen het regeringswerk in
Bonn mede bepalen."

Herbert Czaja, CDU-parlementariër
en voorzitter van de Bond van Ver-
drevenen, staat pal achter Kohl.
„Liever een coalitiecrisis, dan het
zonder noodzaak opgeven 104.000
vierkante kilometer Duits gebied in
Polen," aldus Czaja. Terwijl ook
CDU-secretaris-generaal Ruhe het
voorstel van Kohl ondersteunde,
sprak Heiner Geissler, vice-voorzit-
ter van de CDU, zich uit voor een di-
recte politieke erkenning van de
Oder-Neisse-grens.

'Onverantwoord'
SPD-voorzitter Hans-Jochen Vogel
bestempelde Kohls plannen als
'avontuurlijk en onverantwoord.
Volgens Vogel ontstaat er door het
beleid van Kohl in de hele wereld
steeds meer verzet tegen de Duitse
eenwording. De sociaal-democrati-
sche ere-voorzitter en ex-kanselier
Willy Brandt: „Kohl moet nu einde-
lijk ophouden als een kat om de
hete brei te draaien." Bush en Kaifu

willen aanpak
handelsproblemen

PALM SPRINGS - De Amerikaanse president Geor-
ge Bush en de Japanse premier ToshikiKaifu hebben
zaterdag de politieke wil uitgesproken om hun econo-
mische meningsverschillen aan te pakken. Concrete
afspraken hebben de regeringsleiders niet gemaakt,
maar met het oog op de complexiteit van de verhou-
dingen hadden de resultaten nietbeter kunnen zijn, zo
verklaarde Bush.

Kaifu is zich zeer bewust van de gevolgen als in de on-
derhandelingen met de Verenigde Staten geen voor-
uitgang wordt geboekt, zo zei Bush. De president

heeft Kaifu op de hoogte gebracht van de 'aanzienlijke
protectionistische gevoelens' bij het Amerikaanse
Congres, maar bedoelde dat zeker niet bedreigend, zo
verklaarde de woordvoerder van het Witte Huis, Mar-
lin Fitzwater.

Kaifu heeft Bush beloofd dat hij zijn best zal doen
voor een grotere markttoegang in Japan en voor het
stimuleren van de binnenlandse vraag. Hij heeft Bush
echter ook voorgehouden dat de VS het binnenlandse
spaartekort en het begrotingstekort voortvarend moe-
ten aanpakken.

Woedende liberalen dreigen met regeringscrisis

Ruzie in coalitie Bonn
over Poolse westgrens

Van onze correspondent

f^NN - In de conservatief-liberale coalitie van kanselierKohl
eigt een crisis over de Poolse westgrens. De FDP is woe-
ud, omdat Kohl een garantie voor de Oder-Neisse-grens af-

fjfi-kelijk wil maken van een hernieuwde Poolse verklaring
p Warschau afziet van herstelbetalingen en derechten van de

in Polen waarborgt. De Poolse regering heeft inmid-pls verontwaardigd gereageerd.

"ïister-president Mazowiecki wasj-taasd' over het feit dat Kohl de
-"'tse minderheid in Polen weer
j| 4
r sPrake brengt. „Dit is allemaal al

'.regejy en Wy komen onze afspra-■.^ na." Verder zei hij dat de gren-
IP voor hem geen thema zijn. Zijn

"P.ordvoerder voegde daaraan toe:; Bonn een verbreding van de. <jDlematiek wil, zullen wij een,■{'adeloosstelling eisen voor de\Urn een miljoen Polen die in de

oorlog als dwangarbeiders in Duits
land hebben gewerkt."

De Westduitse liberale minister van
Buitenlandse Zaken en vice-kanse-
lierHans-Dietrich Genscher wil nog
deze week een coalitiegesprek. Gen-
scher: „Hoe meer vragen men open
wil houden, des te moeilijkerzal het
zijn de deur naar de Duitse eenwor-
ding te openen. Wie essentiële vra-
gen onbeantwoord wil laten, sluit
de deur naar de Duitse eenheid."

Hevige onlusten
bij demonstratie
tegen Zwitserse

'snuffelstaat'

BERN - Bij een demonstratie te-
gen de Zwitserse 'snuffelstaat'
zijn zaterdag in Bern ernstige on-
geregeldheden uitgebroken. De
ongeveer 20.000 betogers die pro-
testeerden tegen bespionering
en geheime dossiers, kwamen in
botsing met de oproerpolitie.

De demonstratie liep uit de hand
toen een aantal jongeren pro-
beerde door versperringen heen
te breken, auto's vernielde en
ruiten ingooide van openbare ge-
bouwen. De politie zette traan-

gas en waterkanonnen in en ge-
bruikte rubberkogels om de de-
monstranten uiteen te jagen. In
een gebouw van de Zwitserse
Volksbank brak brand uit.

De organisatoren van de beto-
ging 'Stop de politiestaat' had-
den overigens maar op 10.000 de-
monstranten gerekend. Klaarb-
lijkelijk hebben zij de commotie
onderschat die is ontstaan na de
onthulling in november, dat de
veiligheidspolitie van 900.000
Zwitsers een geheim dossier bij-
hield. Dit schandaal heeft in fe-
bruari geleid tot het oritslag van
het hoofd van de staatspolitie,
Peter Huber. De demonstranten
eisten dat zij complete inzage
krijgen in de dossiers.

" De betoging liep volledig uit de hand toen jongerenruiten ingooiden en auto's in brand
staken, zoals hier bij het gebouw van de Zwitserse federale regering in Bern.

binnen/buitenland

NIPO-peiling: D66
'verdrievoudigt

aantal zetels

Van onze Haagse redactie
|DEN HAAG - D66 behaalt bij de gemeente-
raadsverkiezingen, eind deze maand, bijna
drie keer zoveel zetels dan in 1986. Toen wa-_ren de democraten goed voor 3,5 procent vande stemmen. Volgens een onderzoek van hetNIPO mag D66 nu rekenen op 9,4 procent.
|Als het om nationale verkiezingen zou gaan,
2ou D66 veertien zetels krijgen, twee meerdan bij de Kamerverkiezingen in september

|Vorig jaarwerd behaald.
Het CDAblijft de laatste maanden stabiel. De
IPartij mag rekenen op circa 29 procent van de

stemmen, hetzelfde als vorig jaar. De Partij
van de Arbeid valt twee procent terug (van 29
naar 27 procent) en zou in de TweedeKamer

twee zetels kwijtraken. De grote verliezer
blijft de VVD. De liberalen krijgen niet meer
dan 11 procent van de stemmen tegen 12,2 bij
de Kamerverkiezingen. Op basis van dit on-
derzoek zouden de liberalenin deKamer drie
zetels verliezen.

Groen Links zit in de lift. In september be-
haalde de partij zes zetels, dat zouden er nu
zeven worden. Ook de kleinerechtse partijen
staan op winst. De SGP blijft op drie zetels,
de RPF gaat van één naar twee en het GPV
van twee naar drie. De Centrumdemocraten
blijven stabiel met één zetel.

Sancties
Japan hadvorig jaar een handelsoverschot van 49 mil-
jard dollar met de VS. Op 30 april zal de Amerikaanse
regering besluiten over sancties tegen Japan. Die wor-
den doorgevoerd als de regering van Kaifu dan nog
onvoldoende toezeggingen heeft gedaanvoor het weg-
werken van de belemmeringen voor Amerikaanse sa-
tellieten, supercomputers en houtprodukten op de Ja-
panse markt.

Vice-premier Kok wil snel meer bezuinigen op Defensie
PvdA-campagne in teken
van sociale vernieuwing

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De PvdA zal in de
campagne voor de verkiezing van
nieuwe gemeenteraden de sociale
vernieuwing centraal stellen. De so-ciaal-democraten zien in de kabi-
netsplannen een unieke kans voor
de gemeenten zelf meer te doen aan
werkloosheidbestrijding, stadsver-
nieuwing, welzijn en minderheden-
beleid. Vice-premier Wim Kok heeft
dat zaterdag gezegd in Utrecht,
waar hij het startsein gaf voor de
PvdA-campagne. Kok noemde de
kabinetsplannen een 'samenhan-
gend beleid waarmee armoede en
isolement, discriminatie en achter-
stelling van minderheden, frontaal

tegemoet wordt getreden.
PvdA-leider Kok kondigde in zijn
toespraak aan in de komende on-
derhandelingen in het kabinet over
een nieuwe rijksbegroting een eer-
lijke inkomenspolitiek en bezuini-
gingen op defensie centraal zuilen
stellen. Aan de 'scheefgroei' tussen
hoge en lage inkomens moet vol-
gend jaar 'duidelijk een eind ko-
men. Een vergroting van de inko-
mensverschillen is 'ongerijmd en
ondenkbaar.

Kok toonde 'enig ongeduld' om de
afspraken uit het regeerakkoord
over de defensie-politiek open te
breken. Gezien de omwentelingen

in Oost-Europa kan er volgend jaar
al veel meer op Defensie bezuinigd
worden, aldus Kok. De PvdA-voor-
man nam het uitgebreid opvoor het,
door het CDA bekritiseerde, plan
van PvdA-staatssecretaris Simons
voof een nieuwe ziektekostenverze-
kering: „We zullen ons er sterk voor
maken, een krachtige inzet in het
kabinet." Simons wil een brede, bij-
na allesomvattende, ziektenkosten-
verzekering voor iedereen. Het
CDA vindt dat er een behoorlijke
vrijwillige aanvullende vezekering
mogelijk moet blijven.

Details
Diverse PvdA-ministers onthulden

bij de start van de verkiezingscam-
pagne van de socialisten details
over de kabinetsplannen rond de
sociale vernieuwing, die officieel
woensdag gepubliceerd gaan wor-
den. Het kabinet zal dertig bestaan-
de regelingen bundelen tot een
geldstroom van 1,6 miljard gulden
aan de gemeenten. Het gaat om re-
gelingen op het gebied van arbeids-
pools, jeugdwerkgarantieplan, on-
derwijsvoorrangsbeleid, basisedu-
catie voor volwassenen, onderwijs
aan minderheden, kinderopvang,
stadsvernieuwing, en bijstandverle-
ning. Kinderen uit ethnische min-
derheden zullen onderwijs in hun
eigen taal onder schooltijd krijgen
waaraan de gebruikelijke kwali-
teitseisen worden gesteld, kondigde
onderwijsministerRitzen aan.

PvdA-minister Dales (Binnenland-
se Zaken) wil binnen aan maand af-
spraken gemaakt hebben met de
eerste dertig gemeenten over invoe-
ring van de sociale vernieuwing, en
binnen een halfjaar met het meren-
deel van de andere gemeenten. De
afspraken worden gegoten in de
vorm van vierjarige contracten tus-
sen rijk en gemeenten.

Voorstel
Een woordvoerder van de Bundes-
bank ontkende het bestaan van dit
voorstel niet. Hij zei dat het een dis-
cussiebijdrage was van Claus Koh-
ier, een van de achttien directeuren
van de bank. In de jongstevergade-
ring van de directie zijn vele voor-
stellen besproken, waarvan dit er
één was, aldus de woordvoerder.
Ook de Staatsbank van de DDR liet
weten dat nog geen details voor de
omwisseling zijn vastgelegd.

De Westduitse oppositiepartij SPD
wil 'al het geld dat in de DDR voor-
handen is' omwisselen tegen een
koers van 1 op 1.Er mag geen beper-
king van 5000 D-mark bestaan. Dat
zei Wolfgang Roth, vice-fractievoor-
zitter van de SPD, gisteren in een
gesprek met Radio Luxemburg.

De Westduitse minister van Econo-
mische Zaken, Helmut Haussmann,
probeerde zaterdag de inwoners
van de DDR ertoe te brengen hun
geld op de bank te laten staan. „Ik
zou in elk geval nu niet voor 6000
DDR-mark een kleurentelevisie ko-
pen die ik straks voor 1000 D-mark
kan krijgen." Mensen die nu in pa-
niek hun bankrekening leeghalen
maken een slechte keuze, aldus
Haussmann.

Bundesbank: geen
geheim plan voor
monetaire unie

HAMBURG - De Bundesbank
heeft zaterdag ontkend dat er een
geheim plan bestaat voor de tot-
standkoming van de Duitse mone-
taire unie. Het Westduitse weekblad
'Der Spiegel' had in het zaterdag
verschenen nummer een plan ont-
vouwd dat afkomstig was van een
van de directeuren van de Bundes-
bank. Volgens 'Der Spiegel' zou
elke Oostduitser DDR-marken kun-
nen wisselen voor D-marken tegen
een koers van 1 op 1. De omwisse-
ling zou worden gebonden aan een
maximum van 2000 mark aan con-
tanten en 3000 mark op een bankre-
kening en zou worden opgetekend
in het persoonsbewijs.

Hogere bedragen kunnen ook tegen
de koers van 1:1 worden gewisseld,
maar worden op een speciale reke-
ning gezet waartoe de DDR-burgers
geen toegang krijgen. Zij krijgen

het geld pas als de produktie in de
DDR toeneemt.

Overleg
bouw-CAO

hervat
UTRECHT- De formele onderhan-
delingen voor een nieuwe CAO in
de bouw zijn gistermiddag hervat.
Maar de actieleiding van de vakbon-
den heeft gisteren halverwege de
avond besloten dat de stakingen in
de bouw vandaag in ieder geval
doorgaan. „Er is geen uitzicht dat de
onderhandelaars er binnen enkele
uren uitkomen," aldus vakbonds-
woordvoerder J. Sprenger.

Volgens hem betekent dat echter
niet dat de bonden alle hoop op een
positief resultaat hebben opgege-
ven. „Maar er moet duidelijkheid
naar de mensen in de sector komen
over wat ze morgen te doen staat,"
zei hij. Met de hervatting is een ein-
de gekomen aan vier en een halve
dag informeel overlegtussen onder-
handelingsvoorzitter Lammers en
de voorzitters van de onderhande-
lingsdelegaties van de bonden en de
werkgeversorganisatie AVBB. De
voltallige delegaties zitten nu weer
aan tafel.

Wankel bestand
in Oost-Beiroet

BEIROET - Met het tot zwijgen
brengen van hun zware artillerie
hebben de strijdende christelijke
milities in Oost-Beiroet zaterdag ge-
hoor gegeven aan de oproepen een
bestand in de gevechten in acht te
nemen. Hoewel nog geweervuur
van sluipschutters werd gehoord
verlieten veel inwoners van het
christelijke stadsdeel de schuilkel-
ders om te zoeken naar voedsel en
drinkwater, zo verklaarden oogge-
tuigen.

Het bestand, waartoe was opgeroe-
pen door Frankrijk en het Vaticaan,
volgt op twee dagen van zware strijd
tussen de strijdmacht van de
christelijke legerbevelhebber Mi-
chael Aoun en die van de militie-lei-
der Samir Geagea. De strijdende
partijen brachten vrijdagavond hun
kanonnen en raketlanceerinstalla-
ties tot zwijgen na intensieve be-
middelingspogingen, zo werd ver-
nomen in politieke kringen.
Maar waarnemers vrezen dat de
zware strijd weer zal oplaaien om-
dat er geen zicht lijkt op een politie-
ke regeling tussen de strijdgroepen.
Aoun wil de militie van Geagea op-
nemen in zijn leger, maar de militie-
leider weigert dit.

punt uit
Afval

Milieuminister Hans Alders wil
via een sticker op produkten
het publiek attent maken op
klein chemisch afval. Over on-
geveer een jaar hoopt de PvdA-
bewindsman het bedrijfsleven
zover te hebben dat het vrijwil-
lig meewerkt aan het plan.
Verfbusjes, batterijen en flesjes
nagellak krijgen allemaal een
sticker waarop het publiek
wordt gewaarschuwd dat het
produkt als klein chemisch af-
val beschouwd moet worden,
aldus Alders 8p een PvdA-bij-
eenkomst in Utrecht.

Strijd
Op de Filippijnen hebben rege-
ringstroepen gisteren een mi-
nister en drie legerfunctionaris-
sen bevrijd uit een hotel in Tu-
guegarao, waar ze gevangen
werden gehouden door solda-
ten van het priveleger van een
geschorste gouverneur. Een
vierde legerofficier, generaal
Oscar Florendo, raakte bij de
reddingsactie dodelijk gewond.
Bij de strijd in en om Tuguega-
rao tussen regeringstroepen en
de troepen van gouverneur Ro-
dolfo Aguinaldo zouden zeker
dertien doden en tien gewon-
den zijn gevallen.

Aanslag
Een van de 16 Amerikaanse sol-
daten dievrijdagavond gewond
raakten bij een bomaanslag op
een discotheek in Panama-stad
is gisteren aan zijn verwondin-
gen bezweken. Bij de aanslag
raakten ook 11 Panamezen ge-
wond. De aanslag werd ge-
pleegd door twee mannen, die
'lang leve Noriega' riepen toeri
ze het projectiel door een raam
naar binnen gooiden.

Explosie
Acht Hongaarse arbeiders ,zijn
overleden nadat zij zaterdag ge-
wond waren geraaktbij een wa-
terstof-explosie in een staalfa-
briek in het noorden van het
land. Nog acht arbeiders liggen
zwaar gewond in ziekenhuizen.

Geland
Het Amerikaanse ruimteveer
Atlantis is gisteren veilig ge-
land op de luchtmachtbasis Ed-
wards in Californie. De vijf
astronauten hebben gedurende
hun vierdaagse reis een bijna
twee miljard gulden kostende
spionage-satelliet in de ruimte
geïnstalleerd.

Massagraven
In een bos in het zuidoosten
van Polen zijn massagraven ge-
vonden waarin de stoffelijke
resten van 200tot 1.000 mensen
kunnen liggen. Dezen zijn in
augustus 1944 om het leven ge-
bracht door de NKVD, de ge-
heime politie van de Sovjet-
unie, nadat het leger van Stalin
tot op Pools grondgebied was
doorgedrongen. Aldus het
Poolse persbureau PAP giste-
ren.

Betoging
In de Bulgaarse hoofdstad So-
fia hebben zaterdag naar schat-
ting 150.000 mensen betoogd
tegen de communistische partij
en voor de democratische op-
positie. De betoging voor de
Alexander Nevski-kathedraal
werd gehouden op de verjaar-
dag van het Russisch-Turkse
verdrag van 1878, dat een einde
maakte aan bijna 500 jaar Otto-
maanse overheersing van Bul-
garije. Daags tevoren hadden al
zon 15.000 studenten hun on-
genoegen over de communisti-
sche partij geuit.

Betoging (2)
In de Mongolische hoofdstad
Ulaanbaatar hebben gisteren
duizenden demonstranten ge-
protesteerd tegen de commu-
nistische partij. In een ultima-
tum eisten de 40.000 betogers,
zo meldde het Oostduitse pers-
bureau ADN, het aftreden van
de communistische leiders en
een spoedbijeenkomst van het
parlement.

Treinbotsing
Bij een botsing tussen twee
passagierstreinen ten zuiden
van de Turkse hoofdstad Anka-
ra zijn gisteren zeker twee do-
den en 60 gewonden gevallen.
Volgens de Turkse Spoorwe-
gen was de botsing waarschijn-
lijk het gevolg van een signaal-
fout ofvan een fout van de ma-
chinist van een van de treinen.

Rellen
In Hamburg is het zaterdag tot
ernstige ongeregeldheden ge-
komen bij een betoging tegen
een bijeenkomst van een ex-
treemrechtse partij. Er vielen
tientallen gewonden,van wie er
enkelen ernstig aan toe zijn.
Ongeveer 2.000- jongeren had-
den gehoor gegeven aan de op-
roep van een anti-fascistische
organisatie te protesteren tegen-
de bijeenkomst van een uiterst
rechtse partij.
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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, va-
der, schoonvader, opa, onze dierbarebroer, zwager,
oom, neef en beste vriend

Johan Hendrik Jozef
Luger

huisarts te Heerlerheide
echtgenoot van

Theresia Maria Glaser
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlerheide: Th.M. Luger-Glaser
Uden: René Luger

Marly Luger-Beckfeld
Riek
Familie Luger
Familie Glaser

6413 CT Heerlen, 2 maart 1990
Unolaan 39
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 7 maart as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Cornelius te Heerlerheide, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats aan de kampstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed dinsdag 6 maart as. om 18.45
uur, aansluitend avondmis, in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met droefheid heb ik kennis genomen van het over-
lijden van de heer

J.H.J. Luger
huisarts te Heerlerheide

Zijn inzet en aandacht voor de patiënten en zijn
praktijk zullen nog lang in mijn herinnering blijven
voortleven.
Dokter Luges, bedankt voor alles.

Loes Dubois, assistente

t I
Je hebt jerust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien,
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Na een werkzaam en liefdevol leven, datwerd gete-
kend door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is heden van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze goede vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Klaas Holtjer
echtgenoot van

Maria Haas
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Heerlen: M. Holtjer-Haas
Kerkrade: Reinder en Luise Holtjer-de Jong

Bianca
Heerlen: Piet en Marjo Holtjer-Janssen

Ricardo
Familie Holtjer
Familie Haas

6414 SP Heerlen, 3 maart 1990
Uterweg 16
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
woensdag7 maart om 13.30 uur in het crematorium
in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst aldaar om 13.10, alwaar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
gelegenheid tot afscheid nemen heden, maandag,
en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het dapper gedaan
Wie kon begrijpen
hoe je hebt geleden
Wie kon voelen
wat je hebt doorstaan
Rust nu maar uit

Ria Kinds
echtgenote van

Marinus Wijnen
Zij overleed op de leeftijd van 46 jaar.

Stem: M. Wijnen
Yvonne

Hoensbroek: G.J. Kinds
Thea

Hoensbroek: familie W. Wijnen-Janssen
Sjanine, Rob

6171 JN Stem, 3 maart 1990
Drs. Kampsstraat 1
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 7 maart om 14.00 uur in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen. Bijeenkomst
aldaar om 13.45 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; gelegenheidtot afscheid nemen dage-
lijks van 17.00 tot 17.30 uur.

f I
Op zaterdag 3 maart overleed, nogvrij onverwacht,
mijn lieve moeder, schoonmoeder, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Ida Fischer
Zij overleed, voorzien van de heilige sacramenten
der zieken, in de leeftijd van 45 jaar.

Kerkrade: Lilian en Ron
Familie Fischer

Kerkrade, 3 maart 1990
Nummer 2 straat 134
Corr.adres: Pastoor v.d. Heydenlaan 8
6464 KW Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 7 maart as. om 10.00 uur in-de parochie-
kerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Dinsdag 6 maart zal moeder bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van 18.30 uur in boven-
genoemde kerk.
Voor vervoer van dekerk naar de begraafplaats en
terug is gezorgd.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, onze broer, oom en neef

Joep Heuts
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Hub Heuts
Jan en Annie van Zundert-Jonkers
Jozefen Jeanny
John en Carla
Anneke en Harwey
Jo en Riet
Truus
Veronica en Hein
Jan en José
Jean en Corina
EUy en Tonie
de kleinkinderen van Zundert

4 maart 1990
Vignonstraat 11
6415 SJ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag8 maart om 11.00uur in deparochiekerk
van het H. van Jezus te Schandelen-Heerlen, ge-
volgd door de begrafenis.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in derouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; bezoekgelegenheid
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben ver-
zekerd dat noch dood noch leven, noch engelennoch
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,
noch hoogte noch diepte, nog enig ander schepsel
onszal kunnen scheidenvan de liefde Gods, welke is
in Christus Jezus, onzen Heer.

Romeinen 8, vers 37, 38 en 39
Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest,
maar ook diep bedroefd, geven wij kennis van het
onverwacht overlijden van onze lieve man en vader

Leendert Cornelis
Vogelaar

in de leeftijd van 62 jaar.
Landgraaf: W. Vogelaar-Schans

Ulrum: Hanneke en Hans
Kerkrade: Roel

2 maart 1990
Cluysenaerstraat 29, 6372 TP Landgraaf
De dienst van woord en gebed,voorgegaan door ds.
H.J.J. Drost, zal worden gehouden in de Ned. her-
vormde kerk De Ark, Op de Heugden 23 te Land-
graaf-Schaesberg, op woensdag 7 maart as. om
14.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Kempkensweg aldaar.
Na debegrafenis is er gelegenheidom in dekerk de
familie persoonlijk te condoleren en een kopje kof-
fie te gebruiken.
Mijn man is thuis opgebaard; gelegenheid om af-
scheid van hem te nemen heden, maandag, en dins-
dag van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Hij die U roept is getrouw.
1 Thess. 5:24

Met groot verdriet berichten wij u het onverwacht
heengaanvan

ds. L.C. Vogelaar
predikant van onze gemeente van 1976 tot 1982

Hij was een zorgzaam en toegewijd herder en le-
raar.

Namens de kerkeraad van de
herv. gemeente Oude Mijnstreek
H.J.J. Drost, praeses
H.N. Bastiaan Net, scriba

Landgraaf, 2 maart 1990

f
Moe gestreden, maar omringd
door onze liefde, ben je moedig
en dapper van ons heengegaan.

Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van
dankbare herinneringen, delen wij u mede dat he-
den, in de vrede van Christus, na te zijn voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, in de leeftijd
van 85 jaar, van ons is heengegaan, onze lieve va-
der, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Pieter Groneschild
weduwnaar van

Maria Hubertine Josephine
Brouwers

Wij vragen uw gebed voor zijn zielerust.
De diepbedroefdefamilie:

Gulpen: Marieke Groneschild
Epen: Beppie Blezer-Groneschild

Michael Blezer
Maastricht: Marie-Thérèse

Vluggen-Groneschild
Frans Vluggen

Epen: Ria Bastings-Groneschild
Jac Bastings

Übachsberg: Josien Willems-Groneschild
Chris Willems

Epen: Leopold Groneschild
Marie-Louise
Groneschild-Pietersma

Oost-Maarland: Theodoor Groneschild
Ellie Groneschild-Ribbers
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Groneschild
Familie Brouwers

6285 AB Epen, 3 maart 1990
Kapelaan Houbenstraat 18
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 8 maart om
11.00 uur in het gemeenschapshuis, Wilhelmina-
straat te Epen.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt er voor zijn
zielerust een eucharistieviering gehouden in het
gemeenschapshuis te Epen.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leance.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel Sja-
lom, Hilleshagerweg te Mechelen; bezoekuur van
17.00 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, dienen deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

f
,JZij had de wil om te leven,
maar niet meer de kracht."

Tot onze grote droefheid is, na een waardig en moe-
dig gedragen ziekte, van ons heengegaan, mijn
dierbare levensgezellin, onze moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Johanna van Hout
weduwe van

9

Hendrik Snelting
sinds 23 jaar in vrijheid verbonden met

Piet van Vlimmeren
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Sittard: J.P. van Vlimmeren
Benthuizen: H. Snelting

M.J. Snelting-Canisius
Oirsbeek: G. Stevens-Snelting

M. Stevens
en oma's klein- en
achterkleinkinderen

6136 JP Sittard, 3 maart 1990
Vrangendael 100
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 7 maart as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Bernadette (Baandert) te Sit-
tard, waarna om 12.30 uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Op dinsdag 6 maart as. zal er om 19.00 uur in voor-
noemde kerk voor oma Jo een avondmis worden
opgedragen.
Oma Jo is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, waar dagelijks gele-
genheid is tot een afscheidsbezoek van 17.30 uur
tot 19.00 uur.
Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ont-
vangen, gelieve u deze advertentie als zodanig te
beschouwen.

t
De waarheid dringt nog niet tot ons door, maar het
feit ligt er.
Vrij onverwacht is, in de leeftijd van 71 jaar, van
ons heengegaan, mijn lieve man, onze pap en opa

Piet Coenen
Hij werd voorzien van het h. sacrament van de zie-
kenzalving.

Moergestel: Cis Coenen-Schilte
Oisterwijk: José en Theo

Peggie, Joshua
Moergestel: Cis
Rotterdam: Anita

3 maart 1990
Postelstraat 15, 6066 EA Moergestel
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 7 maart om 11.30 uur in deparochiekerk
van St.-Jans Onthoofding te Moergestel.
De begrafenisplechtigheid zal in familiekring
plaatsvinden op het kerkhof Tussen de Bergen te
Roermond.
Samenkomst in de kerk.
Dinsdag 6 maart zal om 19.30 uur in voornoemde
parochiekerk voor Piet een avondwake worden ge-
houden.
Hierna is er gelegenheid om afscheid van hem te
nemen in de rouwkapel van het bejaardencentrum
de Reuselhof te Moergestel.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvoor de uit-
vaartplechtigheid in de kerk.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
sturen, gelieve dan deze advertentie als zodanig te
beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid
van verdienste

Mathias JozefFransen
Bestuur en leden
schutterij St.-Michaël
Chevremont-Kerkrade

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel plo
ling afscheid nemen van mijn dierbare echtgen (̂
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zu-
schoonzuster, tante en nicht

Maria Josephina (Rie
Huynen

echtgenote van _
Bernard Hoenen ■

Zij overleed op 67-jarige leeftijd, voorzien van
h. oliesel.. Voerendaal: Bernard Hoenen

Hoensbroek: Sjaan Hussaarts-Hoenen
Winand Hussaarts

Heerlen: Marianne Sieben-Hoenen
Jos Sieben
Wout, Laurie, Sonny

Voerendaal: John Hoenen
Voerendaal: Giel Hoenen —Hannie Hoenen-Geurts
Voerendaal: JolandaLemaire-Hoenen .^

JosLemaire
Roel ~
Familie Huynen **Familie Hoenen

6367 EL Voerendaal, 2 maart 1990 - P
Keerberg 120 'Jj
De uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdsbr
maart as. om 11.00 uur in de kerk van O.L. Vrcfch
van AltijddurendeBijstand te Kunrade, waarnalg
haar begraven op de begraafplaats te Voerend»
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidti
schriftelijk condoleren. o
Dinsdag om 19.00 uur avondmis in voornoewn
kerk. st
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks ,r<

18.00 tot 19.00uur in het mortuarium,Kerkplein
te Voerendaal. in
Zij die geen kennisgeving mochten hebben Ir
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te l"
schouwen. la

jel

Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuldvan dankbare herinnerin-
gen, delen wij u mede dat heden geheel onverwacht, na te zijn voorzien
van deh.h. sacramenten, in devrede van Christus van ons is heengegaan,
in de leeftijd van 73 jaar, onze dierbare broer, zwager, heeroom en heer-
neef,

dezeereerwaarde heer

cm. pastoor
J.W. Janssen

Met liefde gedenkenwij hem die goed voor ons was.
In leven: kapelaan te Nieuwenhagen: Maria Hulp der Christenen 1941-
-1947; kapelaan te Heerlerbaan: St.-Joseph 1947-1959;rector teLindenheu-
vel: H. Engelbewaarders 1959-1966; pastoor te Vaals: St.-Paulus 1966-
-1981.

De diepbedroefdefamilie:
Geleen: zuster Miriam, M. Janssen t

Bom: A. Wenmakers-Janssen
H. Wenmakers

Geleen: J. Hornesch-Janssen
G. Hornesch t

Geleen: A. Hermans-Janssen
F. Hermans

Geleen: zuster Lucia, L. Janssen
Geleen: zuster Johanna, M. Janssen

Heerlen: A. Sporken-Janssen
C. Sporken

Canada: J. Janssen
T. Janssen-Schellekens
en alle neven en nichten
Familie Janssen

Vaals, 2 maart 1990 [
Corr.adres: C. Sporken, 6418 JA Heerlen, Egstraat 73
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op woensdag 7 maart om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Paulus te
Vaals.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de overledene herdacht in deeucharis-
tieviering in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleance.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel aan deLindenstraat te Vaals.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, dienen deze annonce als
zodanig te beschouwen.

f fliTot ons overgroot verdriet hebben wij plotseling afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en trotse oma. „
Wij zijn diep bedroefd, maar evenzeer dankbaar voor haar rijke leven aan
ons aller welzijn besteed. k

Miets Janssen
echtgenote van

Jos Frijns [
Zij overleed op haar 60e jaar in Seefeld. >

Jos Frijns
Doris en Paul Liiyten-Frijns f
Monique en Daniëlle
Jos en Annemie Frijns-Fabry [
Lucienne Frijns f
Ciel Frijns
Familie Janssen
Familie Frijns J

1 maart 1990 i
Lindenlaan 15
6301 HA Valkenburg
De plechtige uitvaartmis zal plaatshebbenop woensdag 7 maart aanstaan-1
de om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara tej
Valkenburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats te Valkenburg.
Gelegenheid tot persoonlijk condoleren vanaf 10.30 uur in voornoemde
kerk.
Voor de zielerust van de overledene zal de avondwake dinsdag 6 maart om
19.00 uur worden gehouden in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en
Barbara te Valkenburg.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen. -—J

Steenhouwerij S3_r*ï^
MOONEN-WANDERS B.V. f Wl
Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek /TT^Twi
Telefoon 045-227700 >(’’/ \l I

r rOVinCI© Bureau Bibliotheek
3AJ&R] | " . Postbus 5700
l -H?-) LimDUrCj 6202 MA Maastricht
"^^ tel. 043-897386

mededeling Commissie Beroepszaken Administratieve
MSU9-90 Geschillen.

Op woensdag 7 maart a.s. om 09.30 uur vindt
een openbare hoorzitting plaats ter behande-
ling van ingekomenberoepschriften in het
Gouvernement Limburglaan 10te Maastricht.

f) OPEN DAGEN Q
l MECHANISATIE- U
IrJSHOW 1990 J
r vrijdag 9 maart 14.00-21.00 uur ft

zaterdag 10maart 11.00-17.00 uur
zondag 11 maart 1.00-16.00 uur

u u met mechanisatienieuws van o.a.

r I Fendt tractoren \ J.
Same Antares |J
Iseki tuinbouwtrekkers
spuittechnieken— : f 'JF.verzorgingswerktuigen |

-* weidebouwmachines f
1 voermengwagens \

ÖOK-smeermiddelen f
melkwinningsapparatuur 1 \_
krachtvoercomputers_n1.ö\J. managementsystemen [ ü!

y landbouwbelang n

Bovenste Puth 21 \_] , tel. 04493-1500 [H

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

810markt
**^ 4 T u U *
| |^^^*^^^^^^J|^B^^^^^j^<JJ^______l_i

Brood, zuivel, groente en een enorm
assortiment natuurlijke levensmiddelen.

U wilt niet meer anders.

Laanderstraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast Eurotegei)

lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll

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

5.100 - - 115,- 123,- 151,-
-9.000 - - 207,- 224,- 270,-

-14.000 233,- 278,- 316,- 341,- 414,-
-17.000 282,- 338,- 384,- 414,- 503,-
-23.000 379,- 458,- 519,- 561,- 681,-
-34.000 560,- 672,- 763,- 825,- 1002,-

Etfeclieve jaarrente vanaf 11.39%
Elk bedrag tot ’ 100.000,- en andere looptijd
mogelijk.96 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bi] ziekte, ongeval enz. vrijstelling var
aflossing mogelijk (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 jaar.
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

I . 5.
UNIEKE AANBIEDING '

TEKENTAFEI^^

||| \S\ ' \N>- ■lli

HB-fiKN^^ "" ■ t

_
fËÜ _____v. Bp t».

: t:

" compleet met machine NU J^J^ü#►" afm. 100x170 cm excl. B-^.
" kunststof bord met pvc rand

" voorzien van afleggoot

" doorlopend voetpedaal met
veercompensatie

" geheel verstelbaar '" plexi linealen 30/50 cm

" uitvoering geheel wit

Van Dooren Kantoormeubelen
m 'M' m Sittard:
■ ■II I laijilcKstraat 23 (handelscentrum
m _m_\ Bergerweg),
mjr II Telefoon 04490-14867.vVV^F Donderdag koopavond tot 20.(K) uur.

Zaterdag open van 10.00-16.00 uur.

Van Dooren. Budgettair meubilair.
Prijzen exclusief BTW. Franco levering door heel J
Nederland. LET OP HET JUISTEAP^/

Limburgs Dagblad



Autouitgebrand
nafikse botsing

Van onze verslaggever
"ERLEN - Op de kruising Oude

.iJnssummerweg-Einderstraat-
*hWeg in Heerlen vcind zaterdag-'tht om 02.45 uur een'zware aanrij-*»i Plaats.
1» chauffeur botste met zijn Toyo-
i°P een stilstaande auto (merk

r*nda) waarvan de inzittendenft waren uitgestapt. De Honda«"d door de hevige knal enkeleStellen meters meegesleept, vatteJ 0) en brandde vervolgens geheel
o- De automobilist van de ToyotaJkte bekneld in zijn voertuig,
"ar hij kon de auto toch nog vrij
& verlaten, jjjj moest zich met en.
_f'"chte verwondingen in het zie-*huis laten behandelen.

'Politie verzoekt eventuele getui-
jl contact op te nemen met de af-ding Verkeer _r 045-731763.

1 : 1
Vier mannen

vast in lift
I Van onze verslaggever

- Vier mannen heb-
£n gisteren om 16.00 uur vastge-pen in een lift bij het Snooker-

ntrum op de Bongerd in Heer-
J - Om nog onbekende oorzaak'eef de lift 'hangen' en moest de
randweer worden gealarmeerd.

P^t een speciale sleutel werd de
f «"üimte geopend en werd het. 'Jartgezelschap uit hun benar-
re. Positie bevrijd. Het viertal zat'Jna een halfuur opgesloten. In

van een onderhouds-monteur werd de lift tijdelijk
u'ten werking gesteld.

Politie houdt
Vandalen aan
r^KRADE - Vier jongens zijn za-
(j'agnacht om drie uur door de po-Ue in Kerkrade aangehouden na-
l ZÜ twee auto's en een reclame-
pd hadden vernield.

rVendien hadden de vandalen een
Penaar van een door henvernielde
r° meerdere malen geslagen, na-
rt deze het viertal had aangespro-
P> over hun onfatsoenlijk gedrag.
F 'nan moest met een gebroken
Rsbeen naar het ziekenhuis wor-

-11 Vervoerd.

gvier knapen, in de leeftijden van
tot 22 jaar, verdwenen voor hun

in de cel.

Asfaltfabriek Waubach in deas gelegd
, Van onze verslaggever

- Een felle uitslaan-
-sj?rand?rand heeft zaterdagmorgen om
.zeven de asfaltfabriek 'Wau-

Shri aan e Europaweg-Noord iney.dgraaf in de as gelegd. Een sur-'ance-auto van de rijkspolitie in
i^nen zag op grote afstand een
_t_u rookgordijn. Bij aankomstep dat twee in het gebouw staan-

oieerketels0 ieerketels vlam hadden gevat.
ens de technische recherche in

Hj dgraaf is door een lekkage gas
ijj'Japt en ontstond door de ther-
i6^ e ontsteking een steekvlam.
t4 brandschade is enorm. Naar alle

zal de asfaltfa-
_m Waubach' opnieuw gebouwd
eten worden.

Ingereden
op groep

H^ RD - Een nog voortvluchtige
_> -j^obilist reed zondagochtend
.1 p

c Veestraat met zijn wagen in
l_fs en groepje wandelaars. Deze
%~nen wisten de auto met een zij-
_J, !*e sprong te ontwijken waarna

hti centrum uitreed. De wa-
'_f 1<ër_s en voorzien van een vals
\d ' wer<^ later in Kerkrade. er passagiers teruggevonden.
_^_»_
%n?edeliJk 1S de dader uit Sittard
1r^^tig en is het dezelfdeman die
Vgr-rder malen voor een dergelijk

'Jp is opgepakt en veroordeeld.

kippen gedood
?^ili ~~ *-*e kiPPenren van de
N Ui. O' 1"8066!* IS sinds zater-
Wfyj tgedund. Twee kippen en een%(j Werden doodgebeten door

*> ii'?' Waarschijnlijk herdershon-u de buurt.

Platenbeurs: nostalgie verpakt in hoezen

Uitgebreid gezocht,
maar weinig gekocht

Van onze verslaggever

HEERLEN - De tafels met lang-
speelplaten, singles en cd's staan
keurig in rijen opgesteld. Erachter
monsteren de handelaren, rustig op
een broodje kauwend, hun klanten.
Die buigen zich over-de bakken,
naarstig op zoek naar dat ene ont-
brekende nummer om hun collectie
compleet te maken. Toch heerst er
een ongedwongen sfeer in de zaal.
De stem van Percy Sledge klinkt op
uit de geluidsboxen: My special
prayer. Twintig jaar geleden.
Nostalgie, keurig verpakt in hoezen
én te koop. Voor de vierde maal
vindt in Motel Heerlen de interna-
tionale platen- en cd-beurs plaats.

„De lokatie hebben wij met zorg ge-

kozen", vertelt organisator Ton Ver-
hagen van de stichting 'The old-fas-
hioned way' uit Tilburg. „Wij willen
onze beurzen absoluut uit de rom-
melmarktsfeer houden. Handelaren
of verzamelaars die niet beantwoor-
den aan onze criteria komen er niet
in. Kwaliteit, een redelijke prijs en
een goede presentatie zijn essen-
tieel."

" Sommige muziekliefliebbers namen ruimschoots de tijd al-
vorens zij een (platen)keus maakten. Foto: christaHALBESMA.

Storm

Het doel van de stichting is om zo-
veel mogelijk platen bij elkaar te
krijgen die niet meer in de reguliere
handel verkrijgbaar zijn. „Dat bete-
kent in de praktijk een grootaanbod
uit de vijftiger- en zestiger jaren."

De meeste zwarte schijven blijken
in uitmuntende staat te verkeren,
een enkele is Tam' gedraaid.
Bij de ingang in de zaal stapeltTon's
echtgenote de entreegelden op té
kleine schoteltjes. Enigszins be-
drieglijk, want het aantal bezoekers
is niet om te juichen. „In Breda, Til-
burg en Eindhoven hebben wij ook
regelmatig beurzen. Daar loopt het
storm. Hier mag ik blij zijn met 250
belangstellenden", verzucht Verha-
gen. Hij vraagt zich hardop af wathij in Limburg verkeerd doet.
Het aanbod bij de stands is veelzij-
dig. Van Fleetwood Mac naar Earth
& Fire en via Jim Reeves naar de
Four Seasons. Een loodzware 78-
-toerenplaat van Elvis (All shook up)
kost zestig gulden. 'His masters voi-
ce' voor de echte verzamelaar, ook
al lijkt het oppervlak van de single
op een ijsbaan na de Europese kam-
pioenschappen. De meeste andere
singles kosten één gulden. De grea-
test hits van Fats Domino op LP
kunnen de deur uit voor vijfpiek. Er
wordt uitgebreid gezocht, maar wei-
nig gekocht.

peter heusschen

oostelijke mijnstreek

eel animo voor werklozenproject in Oostelijk Z. -Limburg

Arbeidsbureau staat
voor moeilijke keus

onze verslaggever

HEERLEN - De uitzendbu-
reaus Keser, ASB, Randstad,
Tempo-team en Start hebben
gereageerd op de oproep vori-
ge maand van het Gewestelijk
Arbeidsbureau (GAB) in Heer-
len om langdurige werklozen
aan een tijdelijke baan te hel-
pen. In het kader van de Ver-
goedingsregel Uitzendarbeid,
een nieuwe rijksmaatregel,
zullen maximaal drie uitzend-
bureaus worden aangewezen
om mee te helpen aan het ver-
der terugdringen van de werk-
loosheid in Oostelijke Zuid-
Limburg. Medio maart beslist
het GAB met welke uitzend-
bureaus het gaat samenwer-
ken.

De Vergoedingsregeling Uitzendar-
beid houdt in dat de uitzendbureaus
een vergoeding ontvangen van vijf-
tien procent van de loonsom die de
werkgever voor de uitzendkracht
betaalt.

Wantrouwen
Carmen Maanicus, woordvoerster
van ASB in Heerlen, hoopt dat haar
uitzendbureau mag deelnemen aan
het project. Maar ze koestert wel
enig wantrouwen ten aanzien van
de relatie tussen Start en het GAB.
Start is niet commercieel en is ver-
bonden aan het GAB. „Begin dit
jaar was er een banenmarkt in de
stadssschouwburg in Heerlen. Die
is een groot succes geweest. ASB
had daar graag aan willen deelne-
men, want wij konden ook banen
aanbieden. Geen enkel uitzendbu-
reau mocht er echter bij zijn, behal-
ve Start. De reden was 'jullie zijn
commercieel. Ik heb daarom sterk
het vermoeden dat Start een voor-
keursbehandeling krijgt en wordt
aangewezen", aldus Maanicus.

De heer Merken, adjunct-directeur
van het GAB, spreekt dit pertinent
tegen. „Niemand geniet een voor-
keurspositie", is het enige commen-
taar dat hij kwijt wil.
Uitzendbureau Keser trekt die be-
lofte niet in twijfel. Volgens Paul
Leenders, zone-manager in Maas-
tricht, zal het GAB oprecht trachten
debeste kwaliteit in huis te halen en
zal het Start daarbij geen voorrang
verlenen. „We moeten ons niet rich-
ten op een hevige concurrentie-
strijd. Waar het om draait zijn de
langdurige werklozen; die moeten
we aan het werkkrijgen", meent hij.

Het GAB stelt drie voorwaarden
aan het in zee gaan met de uitzend-
bureaus. Zo zijn de uitzendbureaus
verplicht een vaste kracht aan te
stellen die de werkloze begeleidt.
Daarnaast moeten ze aantonen dat
ze langdurige werklozen aan een tij-
delijke baan kunnen helpen. En als
laatste geldt dat uitzendbureaus
voor de regeling een aparte admini-
stratie moeten voeren.
Over de belangstelling van bedrij-
ven zijn de uitzendbureaus zeer te
spreken. De Vergoedingsregeling
Uitzendarbeid is voor de bedrijven
dan ook financieel interessant. Dë
werkgevers ontvangen een vergoe-
ding van 33 procent van de loonsom
voor het in dienst nemen van een
langdurig werkloze.

Politie-inval
in drugspand

HEERLEN - De politie is vrijdag
omstreeks 21.00 uur in een pand aan
de Schandelerstraat in Heerlen bin-
nengedrongen. In de woning, waar-
van bekend was dat er gehandeld
werd in verdovende middelen, ar-
resteerde de politie vijf personen.
In het drugspand werd ook 20 gram
heroïne in beslag genomen. De vijf
verdachten worden vandaag voor-
geleid aan de officier van justitie.

Duizenden toeschouwers bij vier optochten

Veel pracht en praal
zonder 'echte' sfeer

OOSTELIJKE MIJNSTREEK -
Vele duizenden mensen stonden
gistermiddag langs de straten in
Hoensbroek, Heerlerheide, Huls-
berg en Schinveld. Zij trotseer-
den de vrieskou om naar de car-
navalsoptochten te kijken, die
vorige week maandag werden af-
gelast vanwege de hevige storm.
Aan pracht, praal en leuke
ideeën ontbrak het tijdens de
vier optochten niet. Maar de
'echte' sfeer, de belangrijkste
drijfveer voor een geslaagd car-
naval, was in geen velden of we-
gen te bekennen. Het was niet
meer dan een verplicht num-
mertje.

Ondanks de opgefokte sfeer kre-
gen de wagenbouwers, groepen
en 'einzelganger' ruim baan om

hun grappen te etaleren aan een
grote menigte. Er waren meerde-
re uitschieters. In Hulsberg wer-
den de stormachtige dagen door
een kleine groep simpel, maar
doeltreffend in beeld gebracht.
Een tractor met een 'kale' aan-
hanger en de tekst: 'Os is alles
draaf geweijd'. Het debuut van
Hulsberg op-de-kabel was een
gewild onderwerp. De 'maker'
van TVIO mocht dan ook niet sa-
men lopen met de bedenkers van
Sky, Veronique en RTL-plus.
Voor het eerst in Hulsberg ook
de 'Treutmussche', een zaat her-
menieke geformeerd uit dames
van de Elven Raad.

Zowel in Hoensbroek als in
Heerlerheide kreeg politicus
Rein Hummel veel aandacht.

Thei Koonen, volgend jaar voor
de 25ste maal als eenling mee in
Heerlerheide, bracht 'Rein dr
Lummel' uit. „Te klein voor Den
Haag en Hoensbroek. Maar groot
in Groët-Genhei." Een clowns-
groep in Hoensbroek meende:
'Hummel gekloo(n)d'. De wind-
hoos bracht een Heerlerheide-
naar op het idee: gejaagd door de
wind. Zijn stropdas, stevig inge-
dompeld in stijfsel, stond uren
rechtop. In Hoensbroek scoorde
een meisje hoog met de creatie:
'vorige week orkaan, nu cy-
clown'.

" Heerlerheide kreeg bezoek van Speedy Gonzales en gevolg

" Nicolle Jutten laat de 31ste Hoej-Geet op in Schinveld.

" 'Pas gescheiden' in Hoensbroek Alles
spreekt voor zich.

"De optochtkijker in Hulsberg werd origi-
n<?e. voorgelicht.

Foto's: CHRISTA HALBESMA

PvdA in Kerkrade
maakt milieukaart

KERKRADE - De Kerkraadse
PvdA heeft een milieukaart van
Kerkrade laten maken. Hierop zijn
alle positieve, maar ook de negatie-
ve punten aangegeven.Van de kaart
zijn duizend exemplaren gemaakt,
die worden uitgedeeld aan vereni-
gingen, organisaties, op markten en
die opgevraagd kunnen worden.
De voornaamste milieuproblemen

in Kerkrade zijn, blijkens de kaart:
Lauraterrein Eygelshoven, Caja,
sloperijen De Locht en een met ar-
seen vervuild terrein bij Haanrade.
Ook mijnverbrandingsbedrijf Wiso
Split en het bedrijf Select Friet zijn
potentiële boosdoeners. Verder is er
overlast in sommige straten met
veel horeca en zijn de Steenwegen,
de St. Pieterstraat en de Onze-Lie-

ve-Vrouwestraat (toekomstige) ver-
keersknelpunten.
Daar staat tegenover dat Kerkrade
met name met de Groene Long,
Ham, Vink en Rolduc opvallend
veel groengebieden heeft.
De PvdA zegt de mensen bewust te'
willen maken van het feit dat de mi-
lieuproblemen voor de deur liggen.,
Daarom is een goede wisselwerking
met de bewoners van belang. De]
partij begint komende week een-
werkgroep die zich met het milieu!
in Kerkrade gaat bezig houden.
De PvdA heeft onder andere de vol-!
gende concrete maatregelen in ge-
dachte: bebossen van Berenbos. ge-
scheiden afvalinzameling, meer mi-
lieu-ambtenaren en een centrale mi-I
lieuklachtenlijn.

'Hoej-Geet'
Aan de bonte stoet gistermiddag
in Schinveld ging een dag eerder
het oplaten van de 31ste 'Hoej-
Geet' vooraf. De lancering van
het kartonnen 'geitebeest' werd
verricht door de 11-jarige Nicolle
Jutten uit Schinveld. Zij was
door het lot aangewezen, omdat
de geit van vorig jaar niet werd
gevonden. Het wachten is nu op
het bericht van de vinder van de
31ste Hoej-Geet, die aan het
'gestjrikt udder' een brief-met-
retourenvelop in vier talen zal
aantreffen.

Uit voorzorg...

" Vrije val van een 'boomlang' gevaarte op de autoweg in
Nuth. Foto: CHRISTAHALBESMA

NUTH -Rijkswaterstaat ruimde in het afgelopen weekein-
de nabij de autobaanafrit in Nuth met groot materieel een
aantal bomen op die tijdens de voorbije stormen groten-
deels uit de grond werden gerukt. „Uit voorzorg worden de
bomen verwijderd. Bij een hernieuwde windhoos, is de
kans groot dat bomen of grote takken op de autoweg val-
len", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De
autoweg in Nuth werd tijdens de werkzaamheden voor het
verkeer tijdelijk afgesloten.
Afgelopen woensdag vielen er meerdere bomen op de
autoweg bij Nuth. Ook kwam er een 'houten kolos' op de
afrit terecht, daarbij raakte een automobilist uit Kerkrade
gewond.
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Haiennn
Wij zijn fabrikant van industriële apparatuur, welke onder de naam Halcomaster in de ge-
bouwenautomatisering met groot succes in een stijgende markt, zowel binnen als buiten
Europa, wordt toegepast. Naast deze activiteiten zijn wij groothandel/importeur van diverse
belangrijke fabrikanten voor de Benelux op het gebied van aandrijfsystemen, welke zowel
in de industriële automatisering als in de gebouwenautomatisehng worden toegepast.

Ter versterking van onze afdeling magazijn en expeditie, zoeken wij op
korte termijn een

MAGAZIJNMEDEWERKER
Werkzaamheden:
- het verzorgen van goederenontvangst en -opslag;- gereedmaken van orders aan de hand van bestelbonnen;
- goederen verzendklaar maken voor binnen- en buitenlandse afnemers;
- bijhouden voorraadadministratie;- bestellingen binnen regio uitleveren;- balieverkoop;
- andere voorkomende magazijn.werkzaamheden.

Vereisten:
- enige jaren aantoonbare ervaring in soortgelijke functie;- moet administratief onderlegd zijn;- goede contactuele eigenschappen;
- enig technisch inzicht;
- in bezit van rijbewijs BE.

Geboden wordt:
- een goed salaris, in overeenstemming met de functie.

HAL en CO B.V.
Punterweg 60
6222 NW Maastricht
tel. 043-635522 mX

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 I
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! NeemI de proef 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
VeldAssurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Studieserie over het bijbelboek /^~~>\
OPENBARING & \0.1.v. ds. Rudy Dingjan \l\ s^
Een groepsstudie, waarin hoofdstuk \ ifffl -^i^r 35 F^^^^^
voor hoofdstuk het bijbelboek \ïg SfS^^^iÉl
Openbaring wordt doorgelezen. V^
" Hoe herken ik de wederkomst van Jezus?
" Wat wordt het laatste conflict op aarde?
" Is er reden om op God te vertrouwen?
" Wat gebeurt er met iemand die sterft?

Wanneer: Wekelijks op donderdagavond van 19.30 tot 21.30
vanaf 8 maart.

Waar: Adventskerk. Grasbroekerweg 51, Heerlen
Kosten: Inclusief materiaal voor de hele serie ’ 15,-.
Info: 045-725138 of726291.

f GROTE SPOEDVERKOOP 1
op dinsdag 6 maart 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

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54- 60-

-5.000,-148,-122,-113-
,-8.000,-232,-190,-17-

6,-10.000,-290,-238,-2-
20,-15.000,-436,-357,--
330,-20.000,-581,-476,-

-440, is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 8,3%.

2e hypotheken
240x180x120 x

10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. mm
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658
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Saunaclub EDHQ
Na lang slapen, toch wakker.

Wij zoeken nog enkele

nette bardames.
Telefonisch aan te melden tussen
20.00 en 22.00 uur.

Tel. 045-451391.
Kerkrade 47...
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Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Club Merci

Maart roert zijn staart, jullieook?
Rijksweg Zuid 241, 04490-45814. Meisje gevraagd.

Privéhuis Michelle
'n schot in de roos

045-228481/045-229680
Nieuw! Nieuw!

Privéhuis. De olifant. Jonge dames ontvangen u in sexy
lingerie. Privékamers met bad. Ook massage. Speciaal

ingerichte SM-kelder. Ook slavin aanwezig. Ruime keuze
en betaalbare prijzen. Ma.-vr. 14-24 uur.

Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 04490-56134.

Proef het verschil
met: Petra, Claudia, Monica, Sabine, Rita en Anita.

Riversideclub
Dijk 2 Ohé en Laak, 100 mtr. voorbij Camping Maasterp.

" Open van ma. t/m vrijd. v. 14.00 t/m 2.00 u. tel. 04755-1854.

Proef het verschil
met: Petra, Claudia, Monica, Sabine, Rita en Anita

Riversideclub
Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr. voorbij Camping Maasterp.
Open van ma. t/m vrijd. 14.00 t/m 2.00 uur. 04755-1834.
Transsexuele Sonja een

nieuwe uitdaging voor elke
man of vrouw. Heet en

opwindend!

06-320.330.74
50 et p/m

Dame zoekt gave knul.
Meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Party/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Maak jekeuze
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320321. JS
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m

nieuw bij Denise
Samantha, Sandra, Lucie,
Sonja, Suzanne. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. va.
12.00 uur. 045-413887.

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06- "320.320.10

GRATIS
PORNOKALENDER 1990_

Sexlijn 50
5 MEISJES 50 et p/m 06-

-320.320.50
Gezellige

dames
charmant, discreet, bezoe-

ken u thuis of in hotel.
045-311895.. Bel zelf met Lenie van 13-15

en 22-24 u. (50 cpm) 1nf0...
06-320.324.95

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25
Nieuw Nieuw
Contactburo Geleen.

Tel. 04490-48768.
Inschr. dames welkom.

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.

Blondy Sexy
Ster, nieuw vanaf 10 uur.

Tel. 045-721759.

’ 50,- all-in.
Katja, Stella en Monique,

tel. 045-423608.

Paradiso
Europaweg Nrd. 158 Land-
graaf. 045-317032 va.l4u.

Als hij die
ongehoorzame

meid straft, voelt de man dat
ze verlangt naar...meer.

06-320.323.85 (50 et p/m)
Ze had die

jongens
niet binnen moeten laten.
Een getrouwdevrouw be-

leeft,..alles met hen.
06-320.326.90 (50 et p/m)

Lesbisch
In Lady's Paradise leert

Evelijn van de mevrouw hoe
ze dames moet verwennen.
06-320.330.19 (50 et p/m)

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m.
Zie de foto's van de dames

in Rosie Maart.

Vera
Privé tel. 04754-85818.

Het laatste om haar schuld
te voldoen. Ze buigt zich

voor zijn eisen in het
strenge

bordeel.
06-320.330.17 - 50 et p/m

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

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

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

2 Mannen leren een meisje
voor de

Spiegel
hoe het met zn drieën kan.
06-320.323.86 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 et p/m)

■ Het leven begint bij 40. Ook
het sexsleven. Op de
40-plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m
Hoe reageert een mooie

maar koele meid als 2 ruwe
knullen hun zin

doordrijven.
Blijft ze koel???

06-320.330.09 - 50 et p/m
SUPERCONTACTENBOX
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op de
06-320.324.30. Trouwens
als je nog andere verlan-
gens hebt, dan is er de

beste, de Heetste Box van
NL. op nummertje

06-320.328.29 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m
Pas als alles uit is beleeft

het stel het uiterste bij echte
Lifesex

06-320.326.91 - 50 et p/m

045-326191
Escortservice all-in.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 Ct/pm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Hardsex
320*325*35

Uitdagend 50 et p/m 06

Rijpe
Vrouwen
320*323*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

Club La Ferme
Lemmensstr. 73, Ingber/
Gulpen. Tel. 04450-3290.

Dag. geop. v. 11.00-2.00 u.
Ook Zat. en Zond. Rijksweg

Maastr.A/aals, plusm.
500m. achter de kruising

Noorbeek, 1e str. links, na
100m. rechtsaf naar boer-
derij. Mooie meisjes aanw.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. Tev. meisjes gevr.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Love
gehele dag onbeperkt
sexplezier met Lolita's,

’ 200,- all-in. Geop. ma-vr
12-02 uur. Balth. Floriszstr.

37 HS Adam
voorproefje 06-320.324.82

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

» Jane alleen in het
tuinhuis.

Plots staat ze oog in oog
met 2 mannen die geen uit-

stel toestaan.- 06-320.330.51
Weer vonden vurige bellers
van de orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen. Al-; les 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

■ Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44 -50 et p/m

Sex met het buurmeisje, en
nog veel erger!

06-320.326.01 - 50 et p/m
Hij toont Freya zijn
S.M.-foto's.

Ineens wil ze dat ook onder-
gaan. Voor zijn ogen in de

ketens
06-320.326.92 - 50 et p/m

Lekkere meid zkt.
sexcontact. Bel de
Tippellijn
06-320.330.66

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

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

06-320.327.88 (50 Ct p/m)

Homo!
Michael luistert met open

mond...
06-320.330.88 - 50 et p/m

Ze zoeken sexcontact
Sexcontactlijn

06-320.320.33
Lekkere meiden spreken af

op de
Sexrelatielijn

06-320.320.44
Maak nu 'n hete sex-

afspraak
Liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende
meid?

Hetevrouwen
lijn: 06-32032633

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 et p/m)

Mevrouw
stopt het nieuwe meisje in
bad. Ze zeept haar overal

goed in, ook daar... en dan...
06.320.329.25 - 50 et p/m
2 Mannen rijden met Inge

naar het
Verlaten

clubhuis. Daar moeten ze
betalen voor de lift...

06-320.323.84 - 50 et p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
De tippelbox

06-320.326.66

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

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m
Lief meisje doet het met

haar
wilde vriendin

06-320.328.04
Een sportknul in zon strak
slipje komt sexy uit. Toch

ziet die man 'm liever zonder
homo

06-320.329.22 - 50 et p/m
Aan 't strand loopt Cathy

gewoon
naakt

maar later met die 2 mannen
in die auto...

06-320.326.70 - 50 et D/m
Voor Piccolo's zie

"Die bontjas uit!!" I
De man [

ziet dat ze gekomen is zT
hij wenst. Zongebi

leen kousen.
06-320.330.61 (50 et p

De loopjongen 'Misbruikt b
foto's van de knappe b\(f'
vrouw. In zijnkamer verd ;

ze ze terug.
06-320.329.23 (50 et £

De blonde
vrouw "i

inpecteert de stal. Ze]
woest, als plots 2 jong*'

haar inspecteren. '06-320.329.24 (50 et rfj
Maak nieuw vriendinr. 'Flirt-Box ü

06-320.330.01 - 50 ctj»'Flirt Café: ,
Meiden versieren!!!,

06-320.330.77 - 50 ctj
De massageolie doetjj
waanzinnig bij Mariaj

trouwens ook het zoemejj
apparaat

06-320.321.3(;
50 et p/m l|

2knullen smeren elkaar!.
zonnen met After Sun

Alles, vooral daar en dfy
Homo

06-320.321.33 - 51
Life 1990. Jonge steil'
gaan eerlijk bloot, om <bi
tot het uiterste te gaST
lifeopname.

06-320.330.52 (50 et gjL
Pa en ma niet thuis, Haf
laat die man binnen. Tek

merkt ze dat zij j
alles 2:

doet wat hij wil. I06-320.326.72 (50 ct gjL
Snel-contactlijf

In 24 uur uw adv. om
06-320.326.73 (50 et p_

Sexcont. voor m/v en paf"
Gratis. Diskr. Bel OlPji

4282395. 1|

Videoclub 05
vanaf ’ 20,- meisje aaife

Tel. 045-718067. J$

Zakenmensenkiezen hun privé-adresstc
bij bern. Buro VenuSJC

Inschr. dames. 043-25/ J.
Meisjes gevrji

Club Pin Up onder nie^ldirectie zoekt dringe^<nieuwe meisjes. Inl-li
045-272929. Jj

Diana j
Escort i

045-320343 L
320323

Volsl.vr. ontv. thuis. NieL

openingst. 12 tot 18"|,

04406-41916^
Joyce

Privé en escort, ma.-wo■„.
24 u., do-zat. 12-22 u,*
dag v. 14-22 u., zeer^ 'trekkelijke prijzen, ti

411766 'Buro Elvira '<
Voor 'n privéadres, da^aanw. Tel. 045-4193g>
6 Splinternieuwe meisfv

Prié !i
Yvonne i.

Ook weekends geopel*Ma.-za. 12-24 u. zonV
15-24 u. 045-42510"

kerkrade. /

Attentie Attentie

ContactburC
Yvonne

Deze week speciale a*jj
en veel nieuwe adress*
Vrangendael 154, SittjJ'Tegenover Fortuna-stad'

Tel. 04490-23203.
verder pagina 12 J
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Duitsland 1
fc° H«ute
£03 ML - Mona Lisa.■45 Wer rastet, der rostet.Gym-L^astiek. Afl. 4.ft° Heu»e--■"O3 Weltspiegel.
f ■4S Rückblende. Vor 50 Jahren ge-! storben: Peter Behrens, Architekt desputschen Werkbunds.J 00 Heute.'03 ««Wetten, das...? Spelpro-
!pmma met Thomas Gottschalk.(herh.).
l3n Persoverzicht.
.00 2-Mittagsmagazin. Met heute-k3Nachrichten.I|4'«s Wirtschafts-Telegramm.

Mn Ta9esscnau-■o2 ooDie Sendung mit der Maus.
kinderprogramma.■30 Die Abenteuer von Torn Sa-! *Ver und Huckleberry Finn. Serie

J*ar de roman van Mark Twain. Afl.
HjO: Die Abrechnung.
ISn tagesschau.
r
°3 Flip-Flop. Spelshow voor kinde-ksen met Claus Kruesken.| ;30 Bliek zurück - Corinna Tanski.

%Ti Uit de ser'e Allernancl Leute-IjOO Tagesschau.
! 11-03 Das Recht zu lieben. Brazi-liaanse serie. Afl. 32.~;30 Die Trickfilmschau. Teken-

J4S Janoschs Traumstunde. Kin-
( erserie. Afl.: Es war einmal ganz ein
*°sses Krokodil; Ach, lieber Schnee-L*ann.

Ij'!s Tagesschau.
l?'*s Trickparade.

q35 Da bin ich wieder. Serie. Afl.:
Ij^erraschungsparty.
'°° ««Herzblatt. Showprogramma, ne> Rudi Carrell.

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

Fluch der Mumie.
19.58 Heute im Ersten
20.00 ooTagesschau.
20.15 ooLiebling - Kreuzberg. Duitse

serie. Afl. 20: Ein Bruch nach dem An-
deren.

21.00 Harald & Eddi. Komische sket-
ches met Harald Juhnke en Eddi
Arent.

21.30 Deutsches aus der anderen
Republik.

22.00 Leo's. Magazine uit München.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Die Beduinen von Paris. Fran-

se speelfilm uit 1988 van Serge Mey-
nard. De jonge Arabier Raschid heeft
in Parijs wat op het probleem racisme
gevonden.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
at>el- en CAI-abonnees:
°°r kanalen zie schema exploitant

* = zwart/wit programma

" = stereo geluidsweergave
?0 = tweetalig bij stereo-app.T = teletekst ondertiteling

TELEVISIE,.6<lerland 1: 5. 26 29. 46, 51, 53 en 57
herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 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_ —■ ' '4 n[jjj Veilig overal. Veilig omgaan. '4.3' d|eren (1e graad B.O.).
5 0 Biologie. Vrij als een vogel. Afl.

' 1?.3q ssen <3e 9raad Bo>-
Tip, **inja Mosa. Braziliaanse serie

" '>Se Luceüa Santos. Afl. 131.
'■" Ij j£ Nieuws.

' l(Q
0 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 189.■ ]

.In plons. afl. Plons en het geitje.
Draaimolen. Kinderserie. Van-IJJJ9: Er ligt een krokodil onder mijn

3 H.j. Presentatie: Nolle Versijp.
3? Liegebeest. Kinderserie. Afl.

" '6.3SHe| kasteel verkocht.
5- a Kinderen van de hondsster.

__r? 9e Nieuwzeelandse serie. Afl. 2:
■. . >o?der stroom.
I ~0 g Batibouw '90.

Dü uitzending door derden. Licht-
Ve " Programma van de Vrijzinnige; '3.jsenj9ingen., ■ <.e Mededelingen, programma-

ls.3Qr*'cht en paardenkoersen.
_.0g Nieuws.
3qs Buren. Australische serie. Afl.
w. Madge en Helen leggen hun ge-

'We ue drie wijzen. Quiz waarin
v^kandidaten moeten raden wie

.Wor.de drie panelleden een juist ant-
t ?1 _o A9eeft-.\ rm klein rijk meisje. 6-delige; .lkaar|se serie. Afl. 5.■ Dr6 ''n-grid! In-grid! Sportkwis ge-
:l, er|teerd door Ingrid Berghmans

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

60-plussers (1. Algemeenheden).
22.50 Partners tegen wil en dank.

3-delige Britse serie. Afl. 3 (slot). Het
goud der dwazen.

23.40-23.45 Coda. Wie zal de vriend
zijn..., van Rutger Kopland.

" Serge Cobin en Ingrid
Berghmans in 'In-grid! In-
grid!'. (België/TV 1 - 21.50
uur)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 95.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 966.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Modem: De ongeboren pa-

tiënt. Presentatie: Piet de Valkeneer.
20.40 Timghriwin. Amerikaanse do-

cumentaire van Said Manafi over
groepshuwelijken en symbolische hu-
welijken bij de Berbers van de Ayt
H'Diddustam in Zuid-Marokko.

21.25-22.15 Uitzending door der-
den. Programma van de Katholieke
tv- en radio-omroep.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

rieerd middagmagazine. Presentatie:
Amanda Spoel, Tineke de Groot en
Simone Wiegel.

17.00 Post! Correspondentierubriek
voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert. Afl. Mandora en de piraten.

17.30 Toppop gold. Popprogramma

met muziek van vroeger tot nu. Pre-
sentatie: Bas Westerweel.

18.05 Growing pains. Amerikaanse
serie. Afl. 38: Jimmy Durante died for
your sins. Wanneer Carol een grote
geldsom wint via de radio, besluit ze
die te gebruiken voor een neuscor-
rectie.

18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en
strips. Presentatie: Han Peekei.

19.00 AVRO Sportpanorama. Sport-
magazine gepresenteerd door Jack
van der Voorn.

19.25 Ciao Italia. Sportquiz waarin het
WK voetbal '90 centraal staat.

20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 AVRO 12 provinciën spel.

Quiz waarin kandidaten op hun ken-
nis van een provincie getest worden.
Vandaag: Limburg. Presentatie: Hans
Zoet.

21.35 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek. Presentatie: Ria Bremer en
Karel van de Graaf.

22.25 Unicef voor kinderen. Informa-
tief-amuserend programma.

22.55 Snoops. Amerikaanse serie.
Afl. 13 (slot): Chance Dennis is ge-
schokt wanneer hij ontdekt dat zijn
klas voor criminologie via een werk-
stuk de perfecte moord heeft gepro-
duceerd.

23.45 ««Ontdek je plekje. Vandaag:
Wijk bij Duurstede.

00.00-00.05 ««Journaal.

Duitsland 2
Gezamenlijk ochtendprogramma

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

bum '88 - Bilder eines Jahres, met
commentaar van Karlheinz Rudolph.
(herh.).

14.45 Günter Gerlach's Bauchla-
dentheater. Documentaire over het
kleinste opera-toneel ter wereld.

15.10 Ein Engel auf Erden. Afl.: Und
führe uns nicht in Versuchung.

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

-delige jeugdserie. Afl.: Als Michel in
die Schule kam.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Barbara Biermann.

16.35 Operation Mozart. 12-delige

serie. Afl. 7: Eine wertvolle Kiste.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Blaues Blut. 10-delige mis-
daadserie. Afl.: Das Ende feiner Her-
ren.

18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 ooEndlose Liebe. Amerikaan-

se speelfilm uit 1981 van Franco Zef-
fireli. De jonge Jade en David houden
van elkaar, maar hij ontdekt dat zij af-
spraakjes maakt met anderen.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Casar, Casar. Documentaire

over de geschiedenis van de Joden in
Rendsburg in de jaren 30 en '40.

23.10 Der Passagier. Film van Tho-
mas Brasch. De Amerikaanse produ-
cent Cornfield gaat naar Berlijn om
een film te maken over de totstandko-
ming van een propagandafilm in WO
11, waarbij enkele gevangen joodse
acteurs probeerden te vluchten. Al
gauw wordt duidelijk dat Cornfield
hier nauw bij betrokken was.

00.50-0.55 Heute.

" Thomas Hodina, Thomas Rech en Manfred Krug in 'Lieb-
ling Kreuzberg'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

Nederland 3
09.00-9.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00 Huisje, boompje, beestje. Afl

40.
10.30-11.00 (TT)Geef mij maar een

boek. Afl.1.
11.30-12.00 Boeren in Europa. Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30 English spoken. Afl. 7.
15.00-15.30 Deutsch direkt. Cursus

Duits voor beginners. Les 4.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Rhythms and caresses. Een
dag op Cura»*„cao. (herh.).

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

gramma.
19.10 Desktop Publishing. Les 10.
19.40 Mythe en bewustzijn. De

kracht van de mythologische verbeel-
ding, voorlichtingsprogramma.

19.49 Landschappen tekenen en
schilderen

20.00 ""Journaal.
20.20 Milieubericht.
20.25 Blauwdruk. 3-delige serie over

de lessen die wij uit de geschiedenis
kunnen trekken voor onze toekomst.
Afl. 1: Ssssst!

20.55 Ischa. Praatprogramma vanuit
Studio Plantage.

21.20 Eigenaardig. Column. Van-
daag: Tineke Beishuizen.

21.25 Muziek in de Nederlanden. Les
4.

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

22.45 De filosofen. Meesters van de
westerse filosofie. Les 6: Jean Paul
Sartre.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 lm) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie, (herh.). 16.20
Schooltelevisie. 16.55 Vacaturebank.
17.10 Nouba nouba, kinderprogramma
met de tekenfilms met Molierissimo en
Tchip. 17.40 The Colbys, Amerikaanse
serie. Afl. 17: Tout s'effondre. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.20
Paardenkoersen. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Rocky-cyclus: Roc-
ky I, Amerikaanse speelfilm uit 1976
van John G. Avildsen. In Philadelphia
leeft Rocky. Hij is een getalenteerd
bokser, maar zijn trainer Mickey ver-
langt naar een echte doorbraak. Aansl.:
Discussie over het thema: naam ma-
ken. Presentatie: Edmond Blattchen.
Aansl.: Weerbericht. 23.15 Laatste

nieuws. 23.35-23.40 Bourse, beursbe-
richten.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept sur sept.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des Chiffres et
des Lettres. 18.20 Iniminimagino. 18.35
Récréation. 19.00 Animalia. 19.30 TVS
Infos et Météo. 19.40 Papier Glacé.
20.00 Nouveau Monde. 21.00 Thalas-
sa. 22.00 Journal Télévisé et Météo.
22.30 Gros Mechant Show. 23.30-
-00.30 Le monde du Cinéma.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Gepresenteerd

door Mare Jacobs en Catherine Keijl.
09.00 European Business Channel.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Classique.
13.00 RTL-V-Text.
14.30 Edge of the Night Tv-feuilleton.
Afl. 21.

15.00 As the world turns. Tv-feuille-
ton. Afl. 18.

16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws

en Weer.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.00 Mijn andere ik. Jeugdserie. Afl.:

Op de goede oude tijd.
19.30 Journaal.
19.50 Weeroverzicht.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz gepre-

senteerd door Hans van der Togt.
20.25 Klasgenoten.
21.15 Midnight Caller. Amerikaanse

serie. Afl.: Gage.
22.10 Wolf. Amerikaanse detectivese-

rie. Afl.: Verraad.
23.05 Journaal.
23.15 Scrubbers. Engelse film uit

1982 van Mai Zetterling. De film ver-
telt het relaas van een aantal meisjes
in een tuchthuis.

00.45 Rete Mia. Italiaans programma.
02.45 Bonjour Les Clips. Videoclips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. (1). Afl.

12.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Afl. 4. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
12.25-12.35 AK-Nachrichten.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 12.
18.30 Sesamstrasse.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

20.00 Ortserkundung. Documentaire
over de afwateringsproblemen in de
steden.

20.30 Die Montagsreportage. Actue-
le reportage.

21.00 Pssst... (3). Spelprogramma
gepresenteerd door Harald Schmidt.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Was Kinder so denken.Kinde-

ren in gesprek met de kinderpsycho-
loog en -therapeut Dr. Horst Petri.
Vandaag: Daniela.

22.30 Kultur und Wissenschaft ak-
tuell. Wolf Biermann in gesprek met
de Oostduitse tekstdichter Hansjür-
gen Rosenbauer.

23.15 Kinostadt Paris. Reportage
over de grote verscheidenheid aan
bioscopen in Parijs.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België Tele 21
18.30 Espanol con Victor, cursus
Spaans. Les 16 en 17. 19.00 Spreek
met ons mee, cursus Nederlands. Les
17 en 18. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 Les chemins de la guer-
re, 8-delige documentaire serie over de
achtergronden van WO 11. Afl. 8: Vers la
guerre totale, (herh.). 20.50 Art 21: Pa-
lettes: vn tableau en proces, (herh.).
21.20 Journaal, weerbericht en beurs-
berichten. 21.50 Si Pol Pot revenait...,
documentaire. 22.40-23.25 Carré noir:
La video gagne du terrain, twee origine-
le videofilms: - La puissance de la paro-
le, van Jean-Luc Godard; - Atlantide,
van M.E. Melon en M. Couturier,
(herh.).

Radio 1 radioi Elk heel uur nws. Hier en nu. (7.30
| Nws.) 7.51 Het levende woord,
i 8.10 Hier en nu (vervolg). 8.50 In-
| troductie M.M. Magazine met o.m.
I M.M.-pastoraal. 9.07 Maandag-
i morgen magazine. 12.07 Hier en
I nu. (12.30 Nws.) 12.32 Boer en
i tuinder 12.55 Meded. t.b.v. Land-
I en tuinbouw. 13.10 Hier en nu.
i 14.07 Veronica Nieuwsradio.
| (17.30 Nws.) 19.04 Club Veronica: trend. Peper en zout. 21.04 Jazz
| connection. 22.03 Op de eerste
I rang. 22.50 In het spoor van Willi-
| brord. 23.06 Met het oog op mor-

gen. 0.02 Easy listening 2.02
Nachtdienst. 6.02-7.00 Auto in?
AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
(8.04-8.15 Aktua). 9.04 Gouden

'. uren. 11.04 Op volle toeren. 12.04
André van Duin. 13.04 Aktua.
13.15 Zwi|gen is fout. 15.04 Met
muziek het hele land door. 16.04
Open huis. 16.57 Metterdaad Hulp-
verlening. 17.04 Ronduit-radio-
krant. 18.04Tijdsein. 18.25Kom er
es uit. 18.50Grabbelton. 19.04 Sa-
men zingen met Arie Pronk. 19.35
Hemelsbreed. 20.04 De besten van
orkesten. 20.20 Arjan. 20.45 Be-
grijpt u wat u leest? 21.00-7.00 Zie
radio 1

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays-Bas. 14.04 Top-
pop radio. 16.04 Toppop disco-
very.18.04 Driespoor. 19.03 Het

1111111l1111lillllillilllllllillillllillil

steenen tijdperk. 20.03 Muziek met
Meta. 22.03-24 00 Candlelight.

televisie en radio maandag

Nederland 1
3.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.
CRO
5.35 BThe milky way.Amerikaanse
speelfilm uit 1936 van Leo McCarey.Een louche boks-coach denkt dat eenmelkboer een bokskampioen ge-vloerd heeft en denkt daar een slaatjewt te kunnen slaan.7-05 Neighbours. Australische serie.ues heeft slecht nieuws voor Julieover Philip. Eileen gaat het huishou-den bij Max doen.7.30 ««Journaal.'"40 De oren van jekop. Nederland-se poppenserie.
7-50 Sprookjesstoel. Verhalen van

Afl. g: Repelsteeltje.ö-00 Kresj. Liflaflab, kmderkookcur-sus. Presentatie: Hetty Heyting.B-05 Mottenballenshow. Afl. 2: Mi-cnelle en Ankie zijn eikaars tegenpo--8-20 Poëzie clip. Gedichten van jon-geren.
"25 Ruw weg. Filmreportage overMaastricht. Presentatie: AntoinetteJanssen.

;jOO " «Journaal.s-20 Maandag met Van Willigen-J3urg. Programma met gasten uit de'"m-, theater- en media-wereld.""'5 Ook dat n0g.... Satirisch pro-gramma. Presentatie: Aad van den[?euvel, Sylvia Millecam, Gregor
Frank, Hans Böhm en Erievan Muiswinkel.

h Bru9- Serie naar de°°eken van Anton Coolen. Afl. 4. An-_° n ontmoet een vrouwelijke arts voor
"Jf hij meer dan bewondering voelt."55 100 dagen zonder auto. Pre-sentatie Frank Kramer.
"'5 Brandpunt. Actualiteitenpro-gramma.

<-50 Bertus Aatjes. Een sprookje,°ewerkt en voorgelezen door Bertus

3-00 ««Journaal.

23.10-24.00 Street legal. Canadese
serie. Afl. 3: Olivia, Chuck, Leon en
Carrie krijgen een nieuwe collega.

" Harold Lloyd in 'The mïlky
way'. (Nederland 1 - 15.35
uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Fit und frisch. Afl. 9.
08.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 12.
09.00 Schooltelevisie.
10.40 News of the week. Nieuws in

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

Frans. (herh.).
16.30 Leben in der Legion. Afl. uit de

serie Vom Rom zum Rhein: die Ro-
mer.

17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 9.

17.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
gie. Les 12. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Wie geht's?. Woordspelletjes.

Onderwerp: werk.
18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmanchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-
teuer.

20.15 Abenteuer Wissenschaft.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Zeiss Jena - DDR. Reportage

over Zeiss Jena, producent van hoog-
waardige technologie in de DDR.

21.45 Getrennte Tische. Engelse tv-
film van John Schlesinger. In het fa-
miliepension van Miss Cooper komen
mensen bij elkaar. Aan de tafel bij het
raam verzoent de linkse journalist
John Malcolm zich met zijn ex-vrouw,
de mannequin Arme Shankland.

23.40-23.45 Laatste nieuws.

Radio 4
0700Nws 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 Klassiek op maandagmor-
gen: I. Kamerork. van Lausanne
met cello. 11. Sonate van Haydn
12.00 Radio Vierklank (1300
Nws.). 13.50Over kunst en cultuur.
14.00 klassiek op de maandagmid-
dag:'!. Galaconc. van het interna-
tionale Belveder Wettbewerb: Nie-
der-Osterreichisches Tonkünstle-
rorchester. 11. De legendarische
Caruso. 15.45 In antwoord op uw
schrijven-klassiek. 16.45Zin in mu-
ziek. 17.00 Francois Coupenn.
18.00 Nws. 18.02 Pianomuz. van
R. Strauss en Liszt. 19.03 Matinee:
Die Gezeichneten, opera van
Schreker. Radio Filharmonisch Or-
kest en Groot Omroepkoor m.m.v.
sol. (20.00 Nws.). 22.00 Jazz-op-
vier-Aad Bos 2300-24 00 Het zout
in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Kinderen en kan-
ker. 10.00 Faktor 5, met om 11.00
1940. terugkijken op een gebeurte-
nis van 50 jaar geleden. 12.00Nws.
12.05 Het voordeel van de twijfel.
13.00 Nws. 13.10Faktor 5, met om
14.45 Gesproken portret: 15.00Be-
richt uit het Koninkrijk; 16.00 Over

de Rooie 16 30 Kmdermagazme
17.00Taal. 17.30 Slagveld Europa,
de mist trekt op. 17.55 Meded. en
schippersberichten.lB 00 Nws.
18.10 Faktor 5 extra. 18.20 Uitz.
van de CD 18 30 Progr voor blin-
den en slechtzienden. 18.40 De
kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der laatste dagen. 18.55
Progr. voor buitenlanders. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Jazz uit het historisch ar-
chief. 21.00-21.30 Hobbyscoop.

RTL Plus
06.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher.Amerikaanse serie, (herh.)
06.25 Hallo Europa. Gaten Morgen

Deutschland, gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.00 RTLaktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
10.35 Dr. Who. Engelse sciencefic-

tion serie. (herh.).
11.00 Heimatmelodie. (Herh).
11.55 Einfach tierisch. (Herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-

te RTL Orkest.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Mask. Amerikaanse tekenfilm-

serie. Afl.: lm Tempel der Draehen.
16.30 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Man. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Waffenschieber (1).

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

17.45 Spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Doktors Hospital. Amerikaan-

se serie. Afl.: Lasst mich sterben.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Pazifik-Geschwader 214.

Amerikaanse serie. Afl.: Todesangst.
20.15 Der Chef. Amerikaanse serie.
21.10 Die nackte Bombe. Amerikaan-

se speelfilm van Clive Donner.
22.50 RTL aktuell.
23.00 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Günther Gaus.
23.30 Marmermagazine 'M.
00.05 Catch up. Showgevechten uil

Amerika.
00.40 Pazifik-Geschwader 214.
01.25-01.30 RTL plus-Aerobics.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Gestorte Nacht-
ruhe. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 General
Hospital. Amerikaanse familiesene.
Afl.: Wahre Liebe oder ein glücklicher
Irrtum. 09.50 Teletip Reise. Aansl. Ho-
roskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05 Kino-
news. 10.30 Eine zuviel im Bett. Ameri-
kaanse komedie uit 1963 van Michael
Gordon. 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-
börse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05 Pixi im Wolkenkuckucksheim.
Amerikaanse tekenfilmserie. Vandaag
Die wilden Schwane. 14.30 Teletip
Haushalt. Aansl. Horoskop. 14.40 Ge-
neral Hospital. Amerikaanse familiese-
rie. Vandaag: Roxy Blue oder der Lie-
bestraum. 15.30 Happy Days. Ameri-
kaanse familiesene. Afl. Die Leoparder
sind los. 16.05 Daniel Boone. Ameri-
kaanse westernserie van Nathan Ju-
ran. Afl. Ein fragwürdiger Gentleman.
17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
Australische familieserie. Afl. Rache ist
süß. 17.35 Teletip Natur. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Süftes Gift.
Amerikaanse familiesene. Afl.: Bare
Essence. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en
programma-overzicht. 20.00 Trapper
John M.D. Amerikaanse ziekenhuisse-
rie van Robert Douglas. Afl. Sorgen mit
Grofien und Kleinen 20.55 SAT. 1
Bliek. 21.00 Mensch, argere Dich nicht.
Duitse speelfilm uit 1972 van Peter
Weck. 22.35 SAT.I Bliek. 22.45 News
& Stories. 23.10 Spiegel TV. 23.40
Skandal bei Scotland Yard. Britse mis-
daadfilm uit 1969 van David Greene.
01.20 So gesehen. 01.25-01.35 Pro-
gramma-overzicht.

Omroep Limburg
707 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek
8.05, 9.02, 10 02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Limburg en de
Wereld, Agenda en Muziek. 13.05,.
14.02, 15.02en 16.02Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25-17.59 Maandag-
avondmagazine.

BRT 2
0600 Nieuws 6.05 De Gouden
Geeuw (6 30, 700 Nieuws 730
Nieuws, en R.V.A.-benchten). B.CO
Nieuws. 8.10 Het vliegend tapijt.
1000 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. 16.00 Voor-
uit, achteruit. 17.00 Limburg Van-
daag. 18.00 Nieuws. 18.10 Hitre-
vue. 20.00 Slowtime. 21.00 Een
plaat voor Margriet. 22.00 Nieuws.

22.05 Maneuvers in het donker
23.30-6.00 Nachtradio, (om 24.00,
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

WDR4
405 Radiowecker. 559 Station-
sansage. 6.05 Morgenmelodie.
9.05 Musikpavillon.. 12.05 Zur sa-
che. 12.07 Gut Aufgelegt 1405
Wirtschaft. Aansl Auf der Prome-
nade. 15 00 Catê Konzert. 16.05
Heimatmelodie. 17.00 Der Tag urn
Fünf. Aansl. Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpress

SSVC
12.30 For schools.
12.50 How we used to live.
13.10 Bananman.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Knots Landing.
15.15 Concentration.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Happy Families.
16.10 Bravestarr.
16.35 The satellite show.
17.00 Grange HUL
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Rescue.
18.40 News and weather.
18.55 Wish you were here...?
19.20 Close to home.
19.45 Wish you were here...?
20.10 The Bill.
20.35 Survivors.
21.05 Capital City.
22.00 News and weather report.
22.30 World in action.
22.55 Film '90.
23.25-00.10 Sportscene.

BBC Europe
1

07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Ontbijtshow.
10.00 Nieuws.
10.05 Tv-vraagbaak.
10.20 Kilroy.
11.00 Nieuws.
11.05 Programma volgens aankon-

diging.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air met sport.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock news.
14.30 Dierenmagazine.
15.00 The Midas Touch.
15.50 The natural world.
16.40 The Clive James Talk Show.
17.30 Yellow river.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Country File.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.30 The BPI Awards.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Panorama.
23.10 The money programme.
23.50 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weerbericht.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ. Kat Show. 09.30 Euro-
sport Menu. 10.00 Skiën 12.00 Golf.
14.00 Voetbal 16.00 Cricket. 17.00
Paardenshow. 18.00 IJshockey: wed-
strijd van de week. 20.00 International
motorsport. 21.00 Eurosport. 22.00
Boksen: Arguella - Escalera. 23.00 IJs-
hockey. 01.00-02.00 Bodybuilding van-
uit Spanje.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The mix 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weather Re-
port. 19.45 Time Warp. 20.00 Super
Holidays. 20.30 Faces of India. 21.00
Perspectives on the Environment.
21.30 Q.E.D. Big Brothers Little Test.
22.00 World News and Weather Re-
port. 22.15 Wild South. 22.45 Thai Pa-
norama. 23.15 From the horses mouth.
00.15 News and Weather Report.
00.30 Blue Night.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
at the movies. 12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ
Paul King. 17.00 3 from 1 at 5. 17.15VJ
Paul King. 17.30 MTV's Coca Cola Re-
port. 17.45 VJ Paul King. 19.00 MTV's
Greatest Hits. 19.30 MTV At the Mo-
vies. 20.00 VJ Ray Cokes. 20.30 New
Visions. 21.00 VJ Ray Cokes. 21.30
XPO. 22.00 VJ Ray Cokes. 23.00
MTV's Coca Cola Report. 23.15 VJ
Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Frühstück. 7.15Wunschkasten. 745 Veranstal-
tungskalender. 8.30 Besinnliche
Worte. 09.10 Musikexpreß. 10.00
Gut aufgelegt 12.00 Musik bei
Tisch. (12.15 Agenda). 13.00 Fn-
schauf. 14.05 Schultunk: Augen
auf im Alltag; Allerlei von gebrann-
ten Ziegeln. 14.20Musikzeit heute:
Operette & Musical. 15 00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight: US-Charts 17.05 Oldiekiste. 18.10
BRF Aktuell. 18 40-20 05 Jazz.

Luxemburg RTL
04.00 Musik 5.30 Guten Morgen.
9.00 Ein Tag wie kein Anderer.
11.00 Treff nach Elf 12 00 RTL
Themen. 12.15 Casino-Parade
14.00 Viva. 16 00 Entenjagd 17.00
RTL Themen. 17.15 Musikduell.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.

KIJK ELKE
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„Het woord geluk ken ik eigen-
lijk niet. Ik ben er ziek van ge-
weest dat ik 25 jaar heb moeten
liegen en bedriegen. Vrienden
heb ik nauwelijks en mijn fami-
lie weet van niks. Mijn vrouw
weet er nu wel van, maar distan-
tieert zich van me, ze is er af en
toe kapot van. Travestiet zijn is
moeilijker voor jezelf en voor je
gezin dan voor de maatschap-
Pu"
Thea - een 66-jarige travestiet die
in het dagelijks leven als gehuw-
de man en onder een andere
naam door het leven gaat - werkt
mee aan een onderzoek van de
aan de Amsterdamse Vrije Uni-
versiteit (VU) verbonden psy-
choloog dr. A. Verschoor. Bin-
nenkort verschijnt van diens
hand de eerste Nederlandse we-
tenschappelijke publikatie over
travestie: „De travestiet en zijn
omgeving".

Thea is zelf medewerker en een
van de oprichters van de zelf-
hulpgroep Travestie en Trans-
seksualiteit van de NVSH. De
combinatie van de twee ver-
schijnselen in één zelfhulpgroep
mag niet leiden tot het misver-
stand dat travestie en transsek-
sualiteit hetzelfde is. De verschil-
len zijn legio. In het algemeen
kan gesteld worden dat travestie-
ten (voor het merendeel mannen)
regelmatig een sterke behoefte
voelen zich te hullen in vrouwe-
lijke kledij. Transseksuelen gaan
verder en hebben meestal een
aversie tegen hun eigen lichaam,
met name tegen de mannelijke
geslachtskenmerken. Dit gaat
soms zo ver dat ze een geslachts-
veranderende operatie willen la-
ten uitvoeren.

Bij travestieten gaat het veel
meer om het „fijne" van de kle-
ding en de rol dieze kunnen spe-

Nieuwe campagne
DES-actiegroep

'Geboren tussen 1947 en 1975?
Dan heeft je moeder misschien
DES gebruikt. Dit is de tekst
van 500 affiches die vorige week
op N.S.-stations zijn geplaatst.
Hiermee hoopt de Stichting
DES-actiegroep een nieuwe
groep 'DES-dochters te berei-
ken.
Het hormoonpreparaat DES is in
Nederland van 1947 tot en met
1975 aan tweehonderd- tot vier-
honderdduizend zwangere vrou-
wen toegediend ter voorkoming
van een miskraam. In 1971 ont-
dekte men dat DES een zeld-
zaam type vaginakankerkan ver-
oorzaken bij de dochters van
deze vrouwen. In de jarendaarna
zijn meer gevolgen aan het licht
gekomen, met name vruchtbaar-
heidsstoornissen en zwanger-
schapscomplicaties .
De DES-actiegroep zet zich in
voor opsporing, voorlichting en
opvang van DES-betrokkenen.
De groep heeft onlangs alle huis-
artsen voorlichtingsmateriaal
toegestuurd. Voor meer informa-
tie kan men bellen, telefoon 030-
-312331.

Cursus voor vrouwen:

Wel of niet een
eigen bedrijf

Het Steunpunt Vrouw en Werk
in Heerlen organiseert in samen-
werking met Driekant, instituut
voor scholing en vorming in
Limburg, de leergang 'wel of niet
een eigen bedrijf. Deze cursus is
bedoeld voor vrouwen die een
eigen bedrijf willen starten en sa-
men met anderen willen uitzoe-
ken of die ideeën uitvoerbaar
zijn.

De leergang bestaat uit drieblok-
ken van twee dagen. Op 9 en 10
april wordt bekeken wat de re-
den is om een eigen bedrijf te be-
ginnen en of de plannen aanslui-
ten bij opleiding en werkverle-
den. Tijdens het tweede blok op
21 en 22 mei komen onder andere
de noodzakelijke diploma's, de
bereidheid om risico's te nemen
en de organisatie aan de orde.
Tijdens het laatste blok, op 11 en
12 juni, wordt besproken welke
stappen men concreet moet zet-
ten om een eigen bedrijf te be-
ginnen.

De bijeenkomsten worden ge-
houden in Driekant, Broekhem
114 in Valkenburg. Deelname
kost 350 gulden (inclusief maal-
tijden, overnachtingen en pro-
gramma) en zal in bepaald geval-
len door het gewestelijk arbeids-
bureau vergoed worden.

Omgeving
Het ministerie van onderwijs
vindt niet dat de campagne Kies
Exact mislukt is. Volgens een
woordvoerster komt uit de en^
quête naar voren dat meisjes be-
ter over hun keuze hebben nage-
dacht. Dat meisjes wel van plan
zijn om exacte vakken te kiezen
maar dat uiteindelijk toch niet
doen, is een gevolg van de in-
vloed van hun omgeving.
Ouders, decanen en docenten sti-
muleren de meisjes te weinig om
af te wijken van een rolbevesti-
gende vakkenkeuze.
Een eventuele volgende campag-
ne, aldus de woordvoerster, zal
dan ook meer op die omgeving
worden gericht.

Meer vrouwen
bij de politie

De ministeries van binnenlandse
zaken en justitie hebben in het
centraal georganiseerd overleg
politiezaken ingestemd met een
plan om in vijfjaar het aandeel
van vrouwen bij de politie op te
schroeven tot een kwart. Het
plan is voornamelijk afkomstig
van de politiebonden. Nu zijn er
gemiddeld zeven vrouwen op 93
mannen bij de politie.

Narigheid
„Bij de duizenden travestieten
gaat het vaak om een niet te stui-
ten behoefte waarbij ze zelf heel
goed beseffen dat dit tot veel na-
righeid leidt. De behoefte weegt
zó zwaar, dat is gewoon niet te-
gen te houden. Zij hebben het
omkleden nodig om er weer een
poosje tegen te kunnen. Doen zij
het niet dan worden ze niet zel-
den gewoonweg ziek. Het groot-
ste probleem voor travestieten is
de geheimhouding. Meer dan 50
procent van hen houdt de om-
kleedpartijen voor iedereen ver-
borgen", aldus Verschoor.

In Thea zijn zowel trekken van
een travestiet als van een trans-

seksueel verenigd; hij heeft zich
niet tot vrouw laten transforme-
ren maar liet wel zijn baardharen
verwijderen. „Ik had een baard,
daar kon Lubbers niet tegenop.
Nu word ik gelukkig vaak aange-
zien voor een vrouw."
„In mijn baan, ik ben werkzaam
geweest in een hoogtechnisch
beroep en nu gepensioneerd,
gooide ik zogenaamd voor de
gein weleens een balletje op. „Ze
moeten die mensen tegen de
muur zetten", zeiden ze dan.
Nou, dan laat je het wel uit je
hoofd om iets te zeggen. Ik ging
daar naartoe met een blazer aan
en een stropdas om en bleef on-
dertussen met die gevoelens zit-
ten. Mijn vrouw heeft 25 jaar van
niets geweten. Ik heb al die tijd
moeten liegen en bedriegen. Ze
weet het nu wel maar heeft me
nooit als vrouw gekleed gezien.
Dat kan ze niet aan. We zijn nog
steeds getrouwd. In gezinsver-
band betekent travestiet zijn
echter één stuk verdriet."

Geïsoleerd
Volgens Thea bestaan er in Ne-
derland „duizenden en duizen-
den" travestieten die zeer geïso-

leerd leven. Zeventig procent
van hen, zo blijkt uit het onder-
zoek van Verschoor dat geba-
seerd is op gesprekken met tien-
tallen travestieten, is gehuwd.
De helft van de vrouwen accep-
teert de geaardheid van hun man
geheel of gedeeltelijk.

„De ene groep partners voelt
zich soms vreselijk bedrogen als
ze niet op de hoogte zijn van de
behoeften van hun man. Een an-
dere groep kan travestie wel ac-
cepteren maar niet van hün man.
Ze hebben vaak het gevoel alsof
die is vreemd gegaan. Veel vrou-
wen krijgen een soort concurren-
tie-gevoel en zijn jaloers op de
vrouw in hem. Dat is begrijpelijk
als je weet dat veel travestieten
een beetje verliefd kunnen zijn
op de vrouw in zichzelf. Die
vrouw staat dan een beetje tus-
sen hem en zijn partner", zo ver-
klaart de psycholoog. Volgens
Verschoor leefden veel travestie-
ten als kind al niet meer in har-
monie met hun omgeving omdat
zij werden gepest op school we-
gens hun vaak „meisjesachtige"
gedrag. Ruim 60 procent van de
travestieten begint al met het
omkleden in vrouwenkleren
vóór het twaalfde jaar.

Een oorzaak voor het verschijn-
sel is, volgens Verschoor, niet zo
makkelijk aan te geven. Een aan-
tal factoren speelteen rol. „Het is
niet zo dat travestieten per defi-
nitie een slechte band met hun
ouders hebben of hebben gehad.
Dat wordt vaak gesuggereerd.
Bij de ene groep speelt erotiek
een groterol maar bij een andere
helemaal niet. Het gemis aan te-
dere gevoelens thuis kan wel een
rol spelen, maar het blijft specu-
leren. Een oorzaak kan zijn dat in
onze cultuur de jongens vaak
buiten het sensuele gevoel van
zachte stoffan en kleding worden
gehouden. Jongens krijgen in
hun jeugd vaak een ontzettend
strak rolpatroon opgedrongen.
De meeste mannen trekken wel
eens een vrouwenslipje aan. Bij
sommigen onstaat er een gevoel
van „whóem", de bliksem slaat
in. Er moet een aantal factoren
meespelen om iemand daar op
dat moment gevoelig voor te ma-
ken", zo zegt de psycholoog.

Vrouwelijke travestieten be-
staan in Nederland nagenoeg
niet. Vrouwen in mannenpakken
en met stropdassen om zijn vol-
ledig geaccepteerd en vallen niet
op. Meisjes die vechten en in bo-

men klimmen zijn zelfs populair
op school, in tegenstelling tot
jongens diezich een beetje meis-
jesachtig gedragen.
„Vrouwen kunnen veel meer tus-
sen beide rollen in gaan zitten.
We vinden het wél krankzinnig
als een man in een jurk loopt en
daarmee koketteert. Ik zou graag
willen dat de situatie over twin-
tig jaarzo is dat mannen in vrou-
wenkleren dezelfde vrijheden
hebben als vrouwen in man-
nenkleren. Of dit gerealiseerd
kan worden hangt ook af van de
algemene maatschappelijke ten-
dens. Het zal een harde dobber
worden", voorspelt Verschoor.
Voor transseksuelen is de afgelo-
pen twintig jaar veel veranderd.
Talloze televisieprogramma's en
publikaties in kranten hebben
daar aan meegewerkt. Bij traves-
tie ligt dit anders. Thea: „Traves-
tieten zijn bekend geworden
door bij voorbeeld cabaretpro-
gramma's als Snip en Snap. Dat
zijn voor mij gewoon onnozele
verklede kerels, „broodtravestie-
ten". Het heeft weinig met tra-
vestie te maken."

Langdurig
Eczeem kan heel hardnekkig
zijn. Wie het eenmaal heeft raakt
het niet zo gauw kwijt. Minimale
blootstelling aan een schadelijke
prikkel kan de kwaal doen op-
laaien.
Over het voorkomen van con-
tact-eczeem bij verpleegsters
zegt Jet Smit, dat juist zij veel
hun handen wassen. Gemiddeld
veertig tot zestig keer per dag.
Daarvan worden de handen
droog. Wassen moet, zegt Jet
Smit, maar men kan zich afvra-

gen of langdurig borstelen, zoals
in de operatiekamers gebeurt,
nodig is.
De meeste verpleegsters ervaren
huidklachten aan de handen niet
als een groot probleem. Eczeem
is hoe dan ook altijd een bron
van bacteriën.

VU-psycholoog probeert taboe te doorbreken

Travestiet wordt ziek
van liegen en bedriegen

len als vrouw. Als travestieten
geen gehoor geven aan hun in-
nerlijke dwang zich om te Weden
treden vaak ernstige psychische
en daardoor ook lichamelijke
klachten op. Volgens Verschoor,
dietwintig jaarmet deze mensen
werkt, is die behoefte niet tegen
te gaan. Hij schat het aantal tra-
vestieten in ons land op 2 tot 5
procent van de mannelijke be-
volking.

vrouw

Meisjes doen niet vaker examen in exacte vakken

'Kies Exact' mist doel
De overheidscampagne 'KiesExact' heeft niet het beoogde
effect gehad. De campagne, die meisjes moest bewegen om
één of meer exacte vakken te kiezen, heeft het feitelijk keu-
zegedrag van die meisjes niet meetbaar veranderd. Dat
blijkt uit een evaluatie van de campagne die het ministerie
van onderwijs naar buiten heeft gebracht.

Meisjes zeggen wel vaker dat zij
van plan zijn om wiskunde ofan-
dere exacte vakken in hun pak-
ket te kiezen, zo blijkt uit de eva-
luatie. Maar in de praktijk komt
daar weinig van terecht. „De
campagne heeft voor deze doel-
groep niet geleid tot feitelijk an-
der keuzegedrag", heet het let-
terlijk in het evaluatierapport.
De campagne Kies Exact werd
uitgevoerd in de jaren 1987, 1988
en 1989. Via posters, adverten-
ties, brochures en televisiespots
ging de aandacht vooral uit naar
meisjes in de derde klas van de
havo en de vierde klas van het
vwo. Om het effect van de cam-
pagne, die al met al 2,3 miljoen
gulden heeft gekost, te meten,
werden periodiek enquêtes uit-
gevoerd

De eerste enquêtes stemden op-
timistisch. Het aantal meisjes dat
verklaarde een exact vak in het
eindexamenpakket te zullen op-
nemen, steeg tijdens de campag-
ne aanzienlijk. In april 1988 ver-

klaarde bijvoorbeeld 67 procent
van de meisjes in havo-drie dat
zij wiskunde zou kiezen. In
maart 1987, voor het begin van
Kies Exact, was dat percentage
43 procent. Uiteindelijk, zo blijkt
uit de meest recente peiling aan
het eind van het vorige school-
jaar, heeft echter slecht 42 pro-
cent daadwerkelijk eindexamen
in wiskunde gedaan.

De cijfers voor het vwo zijn niet
veel gunstiger. Van de meisjes in
klas vier van dit schooltype ver-
klaarde voor de campagne 54
procent wiskunde A te zullen
kiezen, 21 procent had plannen
voor de keuze van wiskunde B.
Uiteindelijk blijkt 59 respectie-
velijk 28 procent ook werkelijk
eindexamen in die vakken te
hebben gedaan. Het evaluatie-
rapport noemt die stijging „sta-
tistisch gezien niet significant".

" Nog niet de helft van alle meisjes op de havo doet eindexamen in wiskunde.

Huidziekten teisteren
handen verpleegsters

De handen van verpleegkundig
personeel in ziekenhuizen heb-
ben veel te verduren. Bijna de
helft van de verpleegkundigen
heeft huidklachten. In werkelijk-
heid, zo hebben huidartsen vast-
gesteld, komt eczeem bij één op
de vijf voor. Zo luidt de uitslag
van een onderzoek dat ir. Jet

Smit voor het Nederlands Insti-
tuut voor Praeventieve Genees-
kunst in Leiden heeft uitge-
voerd.
Niet alleen in Nederland maar
ook in andere landen vormen
huidziekten een groot probleem.
Zeven op de duizend werkne-
mers zijn er jaarlijks zo ziek van
dat ze thuis blijven. Een laag per-
centage weliswaar, maar wel een
percentage dat soms langdurig
niet op het werk verschijnt. Van
hen komt drie procent in de
WAO terecht.
Eczeem kan een allergischereac-
tie zijn of ontstaan door stoffen
die de huid irriteren. Het is een
ontsteking die, bijvoorbeeld, kan
optreden door kunsthars, zeep of
oplosmiddelen. Ook het weer
kan van invloed zijn. De huid is
rood, gezwollen en schilferig. De
kwaal komt voor bij mensen met
een dunne en droge huid en bij
mensen die er gevoelig voor zijn.

" De handen van verpleegkundig personeel hebbenveel te verduren.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Aanbevelingen
Wat beveelt Jet Smit aan? Wat
zou er volgens haar moeten ge-
beuren om het huidprobleem te-
rug te dringen? „Eigenlijk is het
daar nog te vroeg voor. Op dit
momentkan ik niet zeggen zus of
zo moet er worden gedaan. Ik
doe enkele aanbevelingen, maar
die zijn globaal.
Jet Smit ontdekte dat het nogal
eens voorkwam, dat verpleeg-
sters eerst met een hoeveelheid
vloeibare zeep de handen wasten
en er daarna pas water aan toe-
voegden. Volstrekt fout, merkt
ze op, omdat er dan een hoge
concentratie van de prikkelende
stof op de huid komt. Eerst moe-
ten de handen met lauw water
nat worden gemaakt. Vervolgens
moeten ze snelworden gewassen
en lang afgespoeld met lauw wa-
ter. De handen moeten niet wor-
den afgedroogd, maar worden
gedept.
Jet Smit constateerde verder in
haar onderzoek dat elk zieken-
huis een ander merk zeep ge-
bruikt. De NIPG-onderzoekster
denkt dat zou moeten worden
uitgezochtwelke zeep het minste
kwaad aanricht.

Ongeneeslijk
Met de hulpverlening voor tra-
vestieten is het in Nederland
triest gesteld volgens Verschoor.
Hij is bijkans de enige psycho-
loog die gespecialiseerd is op dit
gebied. „Ik krijg mensen aan de
telefoon die op vier andere adres-
sen bot hebben gevangen met
hun probleem. Psychologen we-
ten van dit verschijnsel bijna
niks af en kunnen niet op een
adequate manier helpen. Als je
een echtpaar wilt begeleiden
waarvan de mannelijke helft tra-
vestiet is moet je natuurlijk wel
verstand van zaken hebben. Er
blijven op dit moment teveel
mensen verstoken van deskun-
dige hulp. Dat is een van derede-

nen waarom ik het boek schril
Om te beginnen moeten m.
vakgenoten tegen de vrouWÊ

van travestieten zeggen 'hou 0

met hopen dat uw man er van'
komt". Praten met een psych'
loog helpt niet om te „geneZ1
n",aldus Verschoor.
Hij pleit voor de instelling VI
ongeveer één RIAGG per rel1'
waar mensen aanwezig zijn o'
travestieten deskundig te beef
leiden. De hele structuur van .
geestelijke gezondheidszorg A
volgens de psycholoog zo in 1
kaar dat de uitzonderlijke {
len buiten de boot kunnei
len.
„Van de overkoepelende o:
saties moet elke RIAGG pi
deren alle problemen te kunn^behandelen. Alles. Ook mc >
zo. Dat kan natuurlijk niet m&*,
zij zijn de enige organisatie ö'
het gebied van de geestelijke _>,

zondheidszorg die daar geld \'°,
krijgt. Het overkoepelend org*J
van de RIAGG's zou 4 a 6 vefj
gingen moeten aanwijzen o
zich met het probleem van tf
vestie kunnen bezighouden. _\
zelfhulpgroep van de NVS,
vormt dan een prima aanvuHl^
op de deskundige hulp".
Thea heeft veel baat gehad bij i
zelfhulpgroep van de NVSH. A
mijn wanhoop heb ik na ja''j
onze bedrijfsarts ingelicht o\,
mijn problemen. Hij bleek e.
bonden te zijn aan de Rut_ïe^,
stichting en was een van di
nigen die mij begreep. Als ik '^niet.meer uithield stuurde hü 'Jmet ziekteverlof naar huis. Th^r
deed ik alsof ik naar mijn v_^j
ging maar in werkelijkheid &_
ik naar de NVSH waar ik me o^
kleedde. Daar kon geen kal'' I,'
ringspil tegenop. De NVSII
ons die mogelijkheid ges1
Daar ben ik gelukkig mee.
ken ik datwoord eigenlijk nie'marie-arme van stijge1"^

Modeshow in
Treebeek

BRUNSSUM- Een aantal mod
zaken van Hoensbroekse Ak?
straat organiseert op dinsdag
maart in het Casino te Treebes
de jaarlijkse modeshow, waai*
het accent ligt op de voorjaar
en zomercollectie. De show
een co-produktie van Damesrr
dehuis Boosten, Schoenmo
Hahn en Modebyoux St. Cristi
fel.

Niet alleen de gangbare mat
komen aan bod, maar ook k
ding in de grotere maten woi
(door zes mannequins) getoor
Aan deze avond is tevens een
terij verbonden. Er worden a
de bezoekers (gratis) waardebc
nen ter beschikking gesteld.
presentatie is wederom in h<
den van mevrouw Mantelae
Boosten.

Het programma duurt van 20.
tot 23.00 uur (zaal open val
19.00 uur). Kaarten a tien guld
te koop bij het Casino Treebe
of (met ’ 2,50 korting) in di_
verkoop bij de genoemde d
modezaken.

(ADVERTENTIE); ; 'm» "^"~ Mannequin-, j ) instituut

' 1 WS I
Gespecialiseerd in de meest
toonaangevende international.
presentatie-trends voor de
opleiding tot fashionmodel.
Jaarlijks modeshows bij vele
professionele
modeondernemers.
Welkom voor de nieuwe start
van de voorjaarscursus.

MANNEQUIN
DRESSMAN
HOUDINGCORRECTIE
Info en inschrijving voor de eavondcursus in onze L
gerenommeerde leslocaties. i,
Heerlen:
maandag 19 maart as. 20.00 uur in het P
Baron Hotel, Wilhelminaplein 17 (
Maastricht: (
woensdag 21 maart as. 20.00 uur in _
restaurant Grandmere, Vrijthof/Helmstra*1'
Sittard: t;

vrijdag 23 maart as. 20.00 uur in hotel IDe Prins, Rijksweg Zuid 25 81
Tel. info: M.1.1. Beek, 04490-71732. b

Praktijk voor
borstprothesen, t
aanverwante _r—T
corsetterie en jT^^ !
badgoed. 1
Via alle
ziekenfondsen.
Op afspraak ma. S- ojSj
-di.-do.-vr. 9 tot
12uur __
(045) 257848

Jocelyne After Caf
Schumanstraat 12, BRUNSSuf

Limburgs dagblad _
wsmfwmsmwm8
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Limburgs Dagblad Goud, zilver en brons
voor Oranje-equipe
Van onze sportredactie

GLASGOW - De Europese kam-
pioenschappen indoor-atletiek
in Glasgow werden dit weekein-
de gekenmerkt door een puike
sfeer, een chaotische organisatie
en een aantal uitstekende presta-
ties. In de opvallend zwaar be-
waakte Keivin Hall was de bezet-
ting van de 21-ste editie van de ti-
telstrijd opnieuw niet om over
naar huis te schrijven, maar de

toeschouwers in de op beide da-
gen uitverkochte arena kwamen
stukken beter aan hun trekken,
dan de kijkers vorig jaar in Den
Haag.

De Britse deelnemers, en met
name Linford Christie en Torn
McKean, groeiden uit tot de lie-
velingen van het Schotse pu-
bliek, dat echter ook de handen
stuk klapte voor buitenlandse
uitblinkers. Zoals voor Elly van

Hulst, de gouden aanvoerdster
van de Nederlandse mini-equipe.
Oranjes technische directeur
Arie Kauffman kon tevreden
zijn, want van de vier deelne-
mers namen er drie een plak mee
naar huis. Elly van Hulst pakte
goud op de 3000 meter, Emiel
Mellaard veroverde zilver bij het
verspringen en Nelli Cooman
moest zich tevreden stellen met
brons op de 60 meter. De meeste
indruk maakte zonder twijfel Ul-
rike Sarvari. De troonopvolgster
van Nelli Cooman schreefzowel
de 60 als de 200 meter op haar
erelijst bij.

" Zie verder pagina 10 en 14

" De Nederlandse winnaars: (vlnr) Van Hulst, Mellaard en Cooman.

Supporters
borgen weer
voor overlast
|?EDERWEERT - Een veertig-
t ' Sparta-supporters heeft za-
sPk g behoorlijk herrie ge-
klopt bij het AC Restaurant
ri '''gs de autosnelweg A2in Ne-geert.
J^rta speelde zaterdagavond
0* tegen MVV in Maastricht.
_im

e heenweg maakte de bus
in »T

suPP°rters een tussenstop
t Nederweert. In het AC Res-vej[r.nt werden toen enkelernielingen aangericht, een
»J^dje gesticht en een diefstalSePleegd.
öe ,_
V 6 tr|anager van het restaurant
de ttigde de politie toen hij
t.e j>asten naar buiten had kun-
fQ./ werken. Op de terugweg,
(je d tien uur 's avonds, stopte
de J>uPportersbus weer in Ne-
rpe»eert- De manager sloot zijnst!»urant.
È
tjg °ndanks het feit dat de poli-
s^ aanwezig was kregen de
var_*K°rters kans om twee ruiten
even i restaurant te vernielen,

enkele bromfietsen.
&ark 6r weix*en van diverse ge-
afp.^erde auto's de antennesBebroken.De
e_! j.p°htie kon niks uitrichtenet de supporters gaan.

Schutter
„Een' koninkrijk voor een schutter,"
sprak Utrecht-trainer Cees Loffeld
toen zijn ploeg voor de zoveelste
keer dit seizoen met lege handen
was achtergebleven. Een andere uit-
spraak naar Shakespeare zou in zijn
geval kunnen zijn 'to be or not to
be'. Bij Utrecht is de ontevreden-
heid over zijn functioneren inmid-
dels zo groot geworden dat de be-
stuursleden het gemor bijna niet
meer binnenskamers kunnen hou-
den. Het lijkt erop dat Loffeld, naar
van te voren al werd gevreesd, wat
te netjes is en daardoor niet bij zijn
club past.

Het was uitgerekend Van Loen, die
zijn oude vereniging de das om-
deed. Een kwartier voor tijd sprong
hij hoger dan alles en iedereen in
zijn omgeving en kopte een prachti-
ge voorzet van Groenendijk steen-
hard in het Utrechtse doel. Met
Blattler voor de falende Hofman
moest Roda tot de laatste minuut
diep in het reservoir tasten, maar
bleef overeind. „Het is juist de klas-
se, dat we nu dit soort wedstrijden
wèl winnen, waar we voorheen al-
tijd punten verloren," legde match-
winnaarVan Loen uit. Bij dit laatste
mogen de nodige vraagtekens ge-
plaatst worden. De winst leverde
echter wel een vaste plek op in de
top van het klassement waar tussen
nummer drie en vier nu ineens
ruimte is gekomen. Een deel van de
ranglijst waar men in Utrecht voor-
lopig niet meer naar hoeft tekijken.
De ploeg heeft altijd verkondigd
geen degradatievoetbal te kunnen
spelen. Het begint er steeds meer op
te lijken dat men in de Galgenwaard
nu wel zal moeten.

door fred sochacki Misplaatste Haagse blufgoed voor Eindhovens zelfvertrouwen

Kuitbeenbreuk Romario
verstiert PSV-feest

EINDHOVEN - Plotseling was het
stil in het feestvierende Philipssta-
dion. Romario de Souza Faria, de
smaakmaker tijdens PSV-FC Den
Haag, zat kermend achter de doel-
lijn. De kleine Braziliaan wist dat hij
ernstig geblesseerd was en gebaar-
de heftig naar de PSV-bank. Paniek
alom. Clubarts Van de Brekel stoof
met voorzitter Jacq. Ruts in het
kielzog de tribune af. Bayern-trai-
ner Jupp Heynckes liet het spel
voor wat het was en hield het tafe-
reel naast het Den Haag-doel in de
gaten. Hij deelde in het algehele on-
geloof dat voelbaar in het stadion
hing. Pas toen Romario naar de
kleedkamer was gedragen vertrok
Heynckes. Hij had het allemaal ge-
zien. Hij Wachtte de diagnoseniet af
en ook de eindstand van 9-2 niet.
„Dat kan nooit een ernstige blessure
zijn. Dit is een toneelspelletje. Ro-
mario speelt woensdag, dat weet ik
zeker", was het vluchtige commen-
taar.

Romario speelt woensdag niet. En
ook dereturn tegen Bayern niet. De
Braziliaan mag blij zijn als hij op tijd
fit is voor de wereldkampioen-
schappen. „Zes weken gips en ver-
volgens vier weken aangepaste trai-
ning, staan er doorgaans voor een
kuitbeenbreuk", rekende chirurg
Cees-Rein van den Hoogenband

hardop. „De breuk zit tien centime-
ter boven de enkelvork en is het di-
recte gevolg van een trap. Ik kon, bij
wijze van spreken, de diagnose al
bijna stellen bij het zien van de tv-beelden".

Gentile
De PSV-vinger wees in de richting
van Marco Gentile. De jeugdigeFC
Den Haag-verdediger had getracht
de doorgebroken Romario met een
sliding te stoppen. „Ik heb hem ge-
raakt", gafGentile toe. „In een duel
raak je elkaar altijd. Maar ik heb he-
lemaal niet de indruk gehad dat het
ernstig was. Dat hoorde ik pas na af-
loop. Ik ga geen duel in om iemand
een been te breken of om hem be-
wust te raken. Ik schrok me rot toen
ik het hoorde". Van boze opzet wil-
de niemand dan ook echt horen.

Daar was de wedstrijd ook niet
meer na, want op het voor Romario
zo fatale moment stond PSV al met
6-0 voor via doelpunten van Eller-
man (2x), Romario (2x) Kieft en
Chovanec. Een score die via Kieft,
Povlsen en Nielsen nog zou oplopen
tot 9-0 alvoren Schellevis en Lems
iets terug konden doen.

Maar echte vreugde kon niet meer
opkomen in de chique Eindhovense
behuizing. Zelfs bij de uitblinkende
Kieft niet. „Je kunt nog zo goed spe-
len", vond de PSV-spits, „en nog zo
hoog winnen; als er zoiets gebeurt
met een ploegmakker dan is dat een
reuze domper. Daarbij valt alles in
de schaduw. Romario is niet te ver-
vangen. Dat weet iedereen en dat
weet ook Flemming Povlsen, zijn
vervanger. Ik twijfel er geen mo-
ment aan dat Povlsen klaar zal zijn

voor het karwei tegen Bayern Mür
enen".

Die overtuiging deelt Guus Hid-
dink. De coach, die tijdens de wed-
strijd in de kleedkamer informeerde
naar de toestand van de Braziliaan,
heeft alle vertrouwen in de Deen.
„Desondanks is er een lelijke streep
door mijn rekening getrokken. Ik
heb in het vliegtuig van München
terug naar Nederland mijn plan op-
gesteld. Dat plan kan nu groten
deels de prullenbak in. Over hel
nieuwe concept zal ik me vanavond
buigen. Nu is het allemaal nog ze
vers. Met Romario verlies je eer
vaste waarde. lemand 'die altijd ir
staat is te scoren, ook in belangrijke
wedstrijden. Dat neemt niet weg dai
morgen weer de zon schijnt. Dar
moeten we verder".

De 'Bayern-week' was zo ideaal be-
gonnen. Hiddink wilde een fikse
overwinning om zijn team voldoen-
de zelfvertrouwen op te laten bou-
wen voor de opgave medio deze
week. FC Den Haag werkte slechts
op een punt niet mee. De club wei-
gerde de wedstrijd naar een eerder
tijdstip te verleggen, ondanks de sa-
larisderving die PSV de semi-profs
van coach Co Adriaanse in het voor-
uitzicht had gesteld. Aan het opvij-
zelen van het Eindhovense zelfver-
trouwen droegen de bezoekers wel
hun steentje bij. FC Den Haag
speelde zonder rugdekking en mis-
kende aldus de grotere individuele
klasse van spelers als Romario en
Kieft. In de persoonlijke duels kwa-
men de PSV'ers voortdurend als
winnaar uit de bus. Met als logisch
gevolg dat de Haagse bluf al snel
aan flarden was geschoten.

Roda JC sleept twee punten weg bij FC Utrecht

Hoofdrol voor Van Loen
door bert groothand

- Het begint eentonig te worden. Ook in de eerste
edstrijd na zijn schorsing, tegen zijn oude club FC Utrecht,
rvulde John van Loen de zoveelste hoofdrol van het seizoen.

N zou in een plaatselijkekrant gepeperde uitspraken hebben
Èdaan over zijn directe tegenstander Johan de Koek, waar-
°or diverse spelers van Utrecht wel erg gemotiveerd aan de

begonnen. Daarnaast maakte hij in het duel tegen
V- Utrecht de enige goal (0-1), en kreeg bovendien vlak voorp zijn derde gelekaart, waardoor hij normaal gesproken aan-
bande zaterdag wéér van de kant zal moeten toekijken.

Utrecht zes basiskrachten. e st missen was bepaald niet af te
aan het spelverloop van de_, ste twintig minuten. De thuis-

l° denderde over Roda heen, als-
het een degradatiekandidaat bc-
'■ In het eerste half uur van de

"^strijd kreeg Utrecht maar liefst
gP1 reële scoringskansen, de één
a^ Panter dan de ander. Onvermo-
I? en een uitstekenderol van doel-
B?1Bolesta zorgden ervoor dat de
R °P het sorebord bleef staan.
jf*?hebben de wals van FC Utrecht

■'Vrl^ fase overleefd, maar als we na
J?ntig minuten met 6-2 hadden
(éü* 1"gestaan, was het niet gek ge-

-6s ." stelde Reker na afloop.

liti Werc' m de fase aan a^e kan-Jr1 Voorbij gelopen. Bolesta moest
"r op keer handelend optreden.

$ in dieperiode tot twee keer
k\§eholpen door de voortreffelijk
X'ende Erie van de Luer, die on-
*__

atl(^ere een keihard Utrecht-
J£j°t van de doellijn kopte. TochL§en ook de Kerkradenaren
'1 6ttïd genoeg nog twee enorme
In lijkheden. Broeders en Van der > die beiden alleen op doel

FC Utrecht - Roda JC 0-1 (0-0).
76. Van Loen 0-1. Scheidsrechter: Van
Swieten. Toeschouwers: 5000. Gele
kaart: Boogers (FC Utrecht), Van
Loen, Blattler (beiden Roda JC).
FC Utrecht: Van Ede; Roest, Young,
De Koek en Steinmann; Sluyk (83.
Van de Weert), De Kruijff, Van Hane-
gem; Boogers, Moore, Smolarek.
Roda JC: Bolesta; Verhagen, Hans-
sen, Fraser en Trost; Van de Luer,
Broeders en Groenendijk; Hofman
(68. Blattler), Van Loen en Diliberto.

mochten aflopen, deden er echter
niets mee.
Al met al leverde het een geweldig
schouwspel op: kansen, chaotische
taferelen en bij tijd en wijle goed
voetbal. Langzaam maar zeker
kreeg Roda meer greep op de wed-
strijd. Van deLuer en Broeders wis-
selden van plaats op het midden-
veld, waardoor met name het gevaar
dat van Van Hagenem uitging be-
perkt werd. Van Loen kreeg voorin
niet al te veel kans van de door de
uitlatingen van de spits getergde De
Koek, terwijl op de vleugels Diliber-
to en Hofman volkomen ongevaar-
lijk waren.

"Fraser (links) en Groenendijk nemen De Kruijffin de tang.

Het Volk voor Capiot
" Johan Capiot
won
zaterdagmiddag in
Gent de
openingsklassieker
Omloop Het Volk.
De in Nederlandse
dienst rijdende
Belgisch-
Limburger sprintte
het snelst in een
kopgroep van
zeven renners en
boekte daarmee
zijn belangrijkste
succes in zijn
wielerloopbaan.
Edwig van
Hooydonck
eindigde als tweede
enEtienne deWilde
legde beslag op de
derde prijs. Johan
Lammerts, 6e, was
de beste
Nederlander.

" Zie verder
pagina 16

Gele kaart krijgt staartje
UTRECHT- Vlak voordat hij de
enige treffer van FC Utrecht-
Roda JC scoorde, kreeg John
van Loen een zeer omstreden
gele kaart. Na de schorsing van
de afgelopen weken betekende
dat zijn derde kaart en dienten-
gevolge automatisch een schor-
sing waardoor Hij de derby zater-
dag tegen Fortuna zal moeten
missen.

Onmiddellijk na de overtreding
van Van Loen op Utrecht-verde-
digerRoest, stooftrainer JanRe-
ker naar grensrechter Modder-
man om verhaal te halen. Na het
eindsignaal vertelde Reker dat
arbiter Van Swieten hem, op
aanraden van Modderman, met-
een gemeld had de gele kaart van
Van Loen terug te trekken en
dus niet op het wedstrijdformu-
lier te vermelden. „Van Swieten
was heel erg gespitst op Van
Loen, omdat er daarvoor op het
middenveld ook al wat gebeurd

was , aldus Keker, „ik werd na
afloop binnengeroepen door Van
Swieten die me vertelde dat hij
die kaart had ingetrokken. Ik
vind dat echt heel dapper en het
recht krijgt daarmee zijn loop."

Het liep toch allemaal niet zoals
Reker had gedacht. Geconfron-
teerd met de uitspraken van de
Roda-trainer reageerde Van
Swieten zeer verwonderd. „Re-
ker moet niet kletsen. Ik heb die
kaart helemaal niet ingetrokken.
Trouwens ik kan dat helemaal
niet intrekken. Dat is aan de:
tuchtcommissie. Ik moet toege-i
ven dat ik achteraf wel wat twij-
fels heb, toen ik naar de spelers
toe liep zag ik dat het toch min-
der erg was dan ik gedacht had."

De waarnemer van de KNVB zal
nu het vonnis moeten gaan vel-l
len en zullen de televisiebeelden
ongetwijfeld weer een rol gaan
spelen.

Zilveren plak
voor Han Vos

GOUDA - Han Vos uit Kerkrade is
tweede geworden tijdens de natio-
nale veldloopkampioenschappen
voor veteranen in Gouda. De Achil-
les-Top-atlete legde de 4,5 km af in
19.52 minuten. Brons was er voor
clubgenoot Sjef Senden in de klasse
55-59 jaar. De veteraan uit Simpel-
veld liep de 10,3 km in 42.21 min.
Snelste veterane was Els Raap in
17.58 minuten. Winnares in de klas-
se 45-49 jaar, waarin Han Vos zilver
pakte, werd Greet Warnaar in 19.02
minuten. Bep Hauser (Achilles-Top)
werd in de klasse 40-44 jaar vijfde in
20.10 minuten.

Jacques Josten
breekt pols

SITTARD - Jacques Josten, doel-
man van het Nederlands zaalhand-
balteam en Kwantum Blauw Wit,
heeft zaterdagamiddag tijdens een.
lichte training van het Oranjeteam'
in Duitsland zijn linker pols gebro.
ken. Nadat de Oranjeformatie 's
morgens vroeg nog een wedstrijd
tegen Bad Schwartau had gewon-
nen, kwam Josten tijdens de trai-
ning ten val. In het ziekenhuis con-
stateerde men een polsbreuk. Van-
daag zal Josten door chirurg Mey in
het Geleense ziekenhuis nader wor-
den onderzocht.
Over ongeveer vier weken begint
het wereldkampioenschap zaal-
handbal in Finland. Overigens bles-
seerde zich in de laatste wedstrijd,
dertig seconden voor tijd, ook
Swift-speler Henco de Jong. Van-
daag wordt in het Roermondse zie-
kenhuis bekeken of hij een been-
breuk heeft opgelopen.
-__-_______________-______■____■

Geflatteerd
Co Adriaanse mocht de overwin-
ning dan wel geflatteerd noemen,
maar de amateuristische wijze
waarop hij zijn ploeg in het mes liet
rennen, schreeuwde om afstraffing.)
„Het verschil in goals was in elk ge-
val niet zichtbaar in het veld", vond'
Adriaanse. „PSV speelde met een-
scherpe Europacup-motivatie. Elke
kans was raak. Dat was het ver-
schil".
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sport

scorebord

eredivisie

Fortuna Sittard - Willem II ( 3.700) 3-0
Vitesse-Twente (10.000) 1-2
Haarlem -Groningen ( 1.000) 0-1
MVV-Sparta ( 4.000) 1-2
Utrecht-Roda JC ( 5.000) 0-1
Volendam-NEC ( 4.000) 1-0
PSV-DenHaag (21.700)9-2
RKC-Ajax ( 6.000) 0-3
Feyenoord - BW Den Bosch ( 8.907) 2-0

PSV 24 14 5 5 33 77-30
Ajax 23 13 6 4 32 48-19
RodaJC 24 12 8 4 32 38-26
Vitesse 24 11 8 5 30 39-20
Twente 23 10 9 4 29 29-28
Volendam 24 11 6 7 28 36-28
Fortuna Sittard 24 8 12 4 28 25-19
Groningen 24 8 10 6 26 35-29
RKC 24 10 6 8 26 33-32
MVV 24 7 9 8 23 32-44
Den Haag 23 9 4 10 22 45-49
Sparta 23 8 5 10 21 33-39
Feyenoord 24 5 10 9 20 34-37
Utrecht 24 7 6 11 20 21-35
NEC 24 5 7 12 17 26-48
Willem II 24 4 7 13 15 26-40
BW Den Bosch 24 2 11 11 15 17-35
Haarlem 24 3 5 16 11 18-54

Zaterdag, 19.30 uur
BW Den Bosch - Haarlem
Roda JC - Fortuna Sittard
Zondag, 14.30 uur
Willem II - Feyenoord
NEC - Utrecht
Ajax - Volendam
Den Haag - RKC
Sparta - PSV
Twente - MVV
Groningen- Vitesse

eerste divisie
Heracles - Eindhoven (1.800) 3-3
Cambuur L.-Wageningen (3.200) 1-0
SVV - Heerenveen (3.200) 2-0
AZ-VVV (2.750) 1-0
Go Ahead Eagles - Helmond Sport

(1.200) 5-0
DS'79 - Telstar ( 300) 3-3

'SVV 26 20 3 3 43 54-17
NAC 24 13 7 4 33 41-21
VVV 26 10 10 6 30 40-30
AZ 25 10 7 8 27 39-32
Heracles 24 10 5 9 25 26-32
De Graafschap 25 9 7 9 25 39-35
Helmond Sport 25 9 7 9 25 40-41
Eindhoven 26 9 7 10 25 44-47
RBC 23 8 8 7 24 30-30
iPEC Zwolle 26 5 14 7 24 22-25
Veendam 24 9 5 10 23 30-36
Emmen 25 7-9 9 23 38-39
Go Ahead Eagles 25 10 3 12 23 32-35
Cambuur L. 25 7 9 9 23 32-38
Excelsior 25 5 12 8 22 26-31
Wageningen 26 6 10 10 22 32-37
Heerenveen 25 8 5 12 21 29-37
Telstar 25 8 5 12 21 39-49
DS'79 26 4 9 13 17 32-53

Heerenveen, SVV, NAC en Wageningen pe-
riodekampioen.

VIJFDE PERIODE
AZ 3 3 0 0 6 7-1
SVV 3 3 0 0 6 6-1
PEC Zwolle 3 3 0 0 6 3-0
Go Ahead Eagles 2 2 0 0 4 7-1
De Graafschap 3 2 0 14 7-2
RBC 2 110 3 2-1
Eindhoven 3 1113 5-7
NAC 2 10 12 3-1
Telstar 2 0 2 0 2 3-3
Excelsior 2 0 2 0 2 1-1
VVV 3 10 2 2 4-5
Cambuur L 3 10 2 2 2-4
Heerenveen 3 1 0 2 2 1-3
Helmond Sport 3 10 2 2 3-8
Veendam 2 0 1112-4
Wageningen 3 0 12 12-4
Heracles 3 0 12 14-8
DS'79 3 0 12 1 4-9
Emmen 2 0 0 2 0 0-3

Dinsdag, 19.30 uur
Cambuur L. - Heracles
Veendam - Helmond Sport

Zaterdag, 19.30 uur
Eindhoven - Go Ahead Eagles
Emmen - Heracles
VVV - NAC
Heerenveen - AZ
Wageningen - SVV
Telstar - Veendam

Zondag, 14.30 uur
De Graafschap - Cambuur L.
RBC - PEC Zwolle

or- DS '79

scoreverloop
EREDIVISIE
Vitesse - Twente 1-2 (0-1). 26. Schmidt 0-1;
48. Hilgers 1-1; 76. Nielsen 1-2.Scheidsrech-
ter: Van der Ende.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen.
Bos en Vermeulen (82. Koolhof); Laamers.
Van den Brom en Eyer; Hilgers, Masatilin
en Van Arum.
Twente: De Koning; Elzinga. Rutten, Paus
en Peeper; Gaasbeek, Steffensen en Ter
Avest; Nijenhuis, Schmidt (55.Nielsen) en
Huistra.
Haarlem - Groningen 0-1 (0-0). 90. Eykel-
kamp 0-1 Scheidsrechter: Blankestein.
Haarlem: Metgod; Tevreden, Koffijberg

.(46. Baas). Stafleu en Purperhart; Numan,-Dikstaal en Matthaei (76. De Jong); Mathot,
Hoon en Holverda.

]Groningen: Lodewijks; Veenhof. Holband,
Wilson en Weering (54. Boekweg); Van Dijk,
Olde Riekerink en Roossien; Huisman.■ Meijer en Eykelkamp.

;Volendam - NEC 1-0 (0-0). 90. Steur 1-0..Scheidsrechter: Reygwart.
Volendam: Schilder; Van Loon. Samuel,

lBinken en Bakker; Kromheer (47. Sier). Tol
(78. Keizer), Pastoor; Steur. Vermes en
Berghuis.
NEC: Brookhuis; Gemert, Aalbers, Van der
Gaag en De Wit; Wijnhoven, Roelofsen en

1Van Wanrooy; Janssen (74. Grim), Arts en

'Sanchez Torres.,PSV - Den Haag 9-2 (3-0). 4. Ellerman 1-0; 28.,Kieft 2-0; 45.Romario 3-0: 52. Chovanec 4-0;
'56. Romario 5-0; 63. Ellerman 6-0; 71. Kieft

'7-0; 75. Povlsen 8-0; 80. Nielsen 9-0; 85.
Schellevis 9-1; 86. Lems 9-2. Scheidsrech-
ter: Egbertzen.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Nielsen,
Valckx en Heintze; Vanenburg, Van Aerle
en Chovanec; Romario (67:Povlsen), Kieft
en Ellerman.
Den Haag: De Jong; Abbenhuis, Thin As-
joe, Adam en Gentile; Lems, Van der Laan
en Otto; Schellevis, Van Oosten en Hoek-
man.
RKC - Ajax 0-3 (0-1). 35. Vink 0-1; 63. Van 't
Schip 0-2; 73. Wouters 0-3. Scheidsrechter:
Houben.
RKC: Teeuwen; Gouda, Joore. Brard. Tref-

n Bogers: Moniz, Jalink en Van Hin-
tum; Hoekstra en De Wijs.
Ajax: Storm; Blind, Vink en Larsson; Win-
ter, Wouters. Ronald de Boer en Witschge;
Van 't Schip, Pettersson (81. Frank de Boer)
en Roy (76. Kreek).
Feyenoord - BW Den Bosch 2-0 (1-0). 43.
Keur 1-0; 60. Brands 2-0. Scheidsrechter:
Van der Niet.
Feyenoord: Hiele; Lokhoff. Plomp, Bro-

:en Heus (66. Nortan); Kiprich (90.
son). Brands. Scholten en Blinker;

ien Keur.
BW Den Bosch: Van Gnnsven: Bults, Van
der Linden, Van Eek en Goossens; Gös-
gens. Barendse en Willems; Van Duren,
Van de Wiel (72. De Gier) en De Meijer.

EERSTE DIVISIE
Heracles - Eindhoven 3-3 (1-1). 35 Maas 0-1;
36. Van Goozen 1-1; 57. Van Goozen 2-1; 63.

uns 2-2; 75. Knippenberg (straf-
-30. Corbijn 3-3. Scheidsrechter:

Liften.
( jmbuur L. - Wageningen 1-0 (1-0). 43.
Koopman (strafschop) 1-0. Scheidsrechter:

l_uyten.
SW - Heerenveen 2-0 (1-0). 20. Tebbenhoff
1-0; 57. Tebbenhoff 2-0. Scheidsrechter: Van

Riel.
Go Ahead Eagles - Helmond Sport 5-0 (1-0).
45. Van den Brink 1-0; 60. Heering (straf-
schop) 2-0; 61. Van den Brink 3-0; 72. Bos-
veld 4-0; 75. Heering 5-0. Scheidsrechter:
Lammers.
DS '79 - Telstar 3-3 (3-2). 2. Van Berkel 0-1;
14. Van der Zwaan 0-2; 31. Langerak 1-2; 34.
Van der Heide 2-2; 42. Beuk 3-2; 78. Van
Berkel 3-2. Scheidsrechter: Schaap.

topscorers
EREDIVISIE
1.Romario (PSV) 23; 2. Van der Laan (Den
Haag), Kieft (PSV) 15; 4. Van den Brom (Vi-
tesse) 12; 5. Van Geel (Feyenoord), Hout-
man (Sparta), Berghuis (Volendam). Van
Loen (Roda JC) 11; 9. Hoekstra (RKC), Niel-
sen (Twente) 10; 11. Loggie (Willem II), Hil-
gers (Vitesse).

EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SVV) 21; 2. J. Molenaar
(RBC) 13; 3. Leeuwerik (De Graafschap) 12;
4. De Jonge (Emmen) 11; 5. Stewart (VVV),
Schaap (Emmen) 10; 7. Roos (AZ), Kraus
(Helmond Sport), Velten (Heracles), Hui-
zingh (Veendam) 9.

gele kaarten
Eijer en Laamers (Vitesse), Rutten en Pee-
per (Twente), Olde Riekerink (Groningen),
Quaden (MVV), Vurens en Snoei (Sparta),
Boogers (Utrecht). Van Loen en Blattler
(Roda JC), De Wit (NEC), Schellevis en
Lems (Den Haag). Jalink (RKC). Blind
(Ajax). Willems en De Meijer (BW Den
Bosch); Mossel (Heracles). Hoogma (Cam-
buur Leeuwarden), Loupatty (Wagenin-
gen). Van Dijk (Heerenveen), De Visser en
Van Loon (AZ), Corsten (VVV), Hulshof (Go
Ahead Eagles). Kreekels (Helmond Sport),
Van der Heide en Van Haren (DS '79).

buitenland
ENGELAND
Charlton - Norwich 0-1
Liverpool - Millwall 1-0
Manchester United - Luton 4-1
Nottingham Forest - Manchester City 1-0
Queens Park Rangers - Arsenal 2-0
Sheffield Wednesday - Derby 1-0
'Southampton-Chelsea 2-3
Tottenham - Crystal Palace 0-1
Wimbledon-Everton 3-1
Coventry -Aston Villa 2-0
Stand: Liverpool 27-53; Aston Villa 27-52;
Nott. Forest 26-43; Arsenal 26-43; Chelsea
28-42; Coventry 26-40; Southampton 27-39;
Tottenham 28-39; Derby 26-38; Everton 26-
-38; Wimbledon 27-38; Norwich 27-38;
Queens PR 26-36; Crystal Palace 27-33;
Sheff. Wednesd. 29-33; Man. United 27-31;
Man. City 27-28; Luton 27-26;Millwall 28-24;
Charlton 28-23.

DUITSLAND
Kaiserslautern - Hamburg 1-3
Leverkusen - Köln 0-2
Dortmund-Mönchengladbach 3-0
Düsseldorf-Nürnberg 0-0
Stuttgart - Bochum 1-0
Uerdingen - Frankfurt 1-1
München - Mannheim 2-0
St. Pauli - Karlsruhe 1-1
Bremen-Homburg 0-0
Stand: München 23-32; Frankfurt 23-31;
Köln 23-30; Leverkusen 23-29; Stuttgart 23-
-27; Dortmund 22-24; Bremen 23-23; Mann-
heim 23-23; St. Pauli 23-23; Nürnberg 22-21;
Hamburg 23-21; Uerdingen 23-21; Karlsru-
he 23-21; Bochum 23-20; Düsseldorf 23-19;
Mönchengladbach 23-16; Kaiserslautern 23-
-16; Homburg 23-15.

ITALIË
Atalanta - Bologna 0-0
Cesena-Ban 2-2
Fiorentina- Cremonese 0-0
Verona - Udinese 2-0
Lazio Roma - InterMilan 2-1
Lecce - AS Roma 0-2
AC Milan - Ascoli 2-1
Napoli - Genova 2-1
Sampdoria-Juventus 0-0
Stand: AC Milan 27-42; Napoli 27-40; Samp-
doria 27-35; Inter Milan 27-35; Juventus 27-
-35; AS Roma 27-31; Atalanta 27-30; Bologna
27-28; Lazio 27-26; Bari 27-24; Fiorentina 27-
-22; Genua 27-22; Lecce 27-22; Cesena 27-20;
Udinese 27-20; Cremonese 27-19; Verona 27-
-19; Ascoli 27-16.

FRANKRIJK
Caen-Metz 1-0
Brest - Mulhouse 2-0
Monaco - Paris SG 2-0
Cannes - Bordeaux 3-0
Montpellier-Nice 1-0
Sochaux - Nantes 1-3
Lille - Lyon 0-0
Toulon - Auxerre 1-0
Saint-Etienne - Marseille uitg.
RC Paris - Toulouse 1 -0
Stand: Bordeaux 28-41; Marseille 26-37;
Monaco 28-34; Sochaux 27-32; Lyon 27-29;
Paris SG 28-29; Toulouse 28-28; Nantes 27-
-27; Saint-Etienne 27-27; Brest 28-27; Caen
28-27; Auxerre 28-25; Lille 28-25; Metz 28-25;
Cannes 28-25; Toulon 28-25; Montpellier 28-
-24; RC Paris 28-24; Mulhouse 28-22; Nice 28-
-21.

SPANJE
Sevilla - Real Madrid 1-2
Valencia - Valladolid 4-3
AÜetico Madrid - Oviedo 1-1
Logrones - Castellon 1-0
Real Sociedad - Vallecano 4-1
Celta - Mallorca 2-2
Cadiz - Zaragoza 1-1
Gijon - Osasuna 0-0
Malaga-Athletic Bilbao 0-1
Tenerife - Barcelona 1-4
Stand: Real Madrid 28-46; Atletico Madrid
28-37; Valencia 28-37; Barcelona 28-36; Real
Sociedad 28-35; Sevilla 28-33; Osasuna 27-
-32; Logrones 27-30; Oviedo 28-30; Mallorca
28-29; Athletic Bilbao28-29: Zaragoza 28-27;
Castellon 28-24; Gijon 28-24; Tenerife 28-22;
Malaga 27-20; Valladolid 28-19; Celta 28-17;
Cadiz 28-17; Vallecano 27-12.

BELGIË
Waregem - KV Mechelen 0-2
Clv bLuik - AA Gent 2-2
SK Beveren - Ekeren 0-3
LierseSK-Club Brugge 1-5
Racing Mechelen - Standard Luik 1-0
Lokeren - Beerschot 0-2
Cercle Brugge - Charleroi 3-3
Anderlecht-St. Truiden 3-0
FC Antwerp-KVKortrijk 2-0
Stand: Club Brugge 24-39; Anderlecht 24-
-38; KV Mechelen 24-36; FC Antwerp 24-32;
Standard Luik 24-28; Cercle Brugge 24-27;
AA Gent 24-27; Lokeren 24-25; Charleroi 24-
-21; Ekeren 24-20; Lierse 24-20; Beerschot
24-20; Club Luik 24-20; KV Kortrijk 24-19;
St. Truiden 24-17; Rac. Mechelen 24-15; SK
Beveren 24-14; Waregem 24-14.

toto/lotto
Lotto 9
Winnende getallen: 6 - 13 - 17 - 28 - 30 - 32.
Reservegetal: 24. Deelnemers: 526.178. In-
leg: 2.218.838,00. Prijzengeld: 1.097.097,00.
Cijferspel 9
82 58 81. Vaste prijzen.
Toto 9
Juiste kolom: 2-1-2-1-2-2-1-1-1-3-1-3. Deelne-
mers: 25.026. Inleg: 123.404.00. Prijzengeld:
58.617,00.
Toto-gelijk 9
Winnende wedstrijden: 6-8-11-14-19. Toege-
voegd: 16. Deelnemers: 2.600. Inleg:
11.702,00. Prijzengeld: 7.217,00.
Belgische lotto
Winnende getallen: 5 - 14 - 16 - 21 - 31 - 38.
Reservegetal: 6.
Joker
37 66 475.
Duitse lotto
Winnende getallen: 4-11-17-42-43-45.
Reservegetal: 27.
Spiel 77
53 82 966.
(Onder voorbehoud)

Schijn
De val van Cooman kwam alles be-
halve onverwacht, al had het er even
schijn van dat ze iedereen weer in
de maling zou nemen. Want ze
mocht dan traditiegetrouw grote
twijfels hebben gezaaid in de aan-
loop naar een groot evenement, het
zag er toch naar uit dat ze doodleuk
haar zesde titel zou grijpen. Waar ze
dit seizoen nog niet verder was ge-
komen dan een uiterst magere 7.26,
spurtte ze nu via 7.22 naar 7.17 in de
halve eindstrijd. Het feest ging ech-

ter niet door. In de beslissenderace
kwam ze er niet aan te pas tegen de
ontketende Sarvari.

„Het moest er een keer van komen",
riep het echtpaar Cooman in koor.
„Na de Nederlandse kampioen-
schappen hebben we al gezegd dat
we met verlies rekening hielden.
Wij hebben heel bewust gekozen
voor de 100 meter en we wisten dat
de veranderde trainingsarbeid ten
koste zou gaan van de 60".

Vooral haar superieure start heeft
aan explosiviteit ingeboet. Van een
vliegend vertrek was ook bij de EK
geen sprake. Bovendien liet ze zich
in de finale van de wijs brengen
door een 'pikstart' van Girard. Coo-
man: „Ik dacht dat-ie vals was.
Daarom hield ik een fractie in. Het
is net alsof je tijdens het eten par-
does op jetong bijt. In een flits denk
je er aan en kauwt weer snel ver-
der".

Elly van Hulst heeft nooit onder
stoelen of banken gestoken dat ook
voor haar indoor-atletiek een leuke
afwisseling van de dagelijkse trai-
ningsarbeid is en dat 'buiten be-
langrijker is dan binnen. Het weer-
houdt de Rotterdamse atlete er niet
van juist indoor jaar in jaar uit een
hoofdrol te vertolken. Vorig seizoen
stal ze zelfs de show met haar dub-
belslag op de 3 km bij EK en WK,
plus een fantastisch wereldrecord
van 8.33.82.
De pupil en vriendin van Theo
Kersten maakte haar reputatie in
Glasgow volledig waar op haar favo-
riete afstand. Van Hulst liep een
even overtuigende als uitgekiende
3000 meter. Zij bepaalde in hoofd-
zaak het tempo en zij plaatste op
drie ronden van het einde de beslis-
sende demarrage, die leidde naar
haar derde achtereenvolgende

Europese titel in 8.57.28. De Roe-
meense Margareta Keszeg kwam in
de laatste meters nog wel akelig
dichtbij, maar de winnares liet zich
niet verrassen.
„Het is precies volgens plan verlo-
pen", glunderde Van Hulst, die in
de eerste kilometer nog bijna strui-
kelde, toen ze even middenin het
groepje verzeild was geraakt. „Na
dat incident heb ik bewust de kop
genomen. Dat trekken en duwen is
niks voor mij. Nu kon ik in m'n
eigen pas blijven en de wedstrijd
controleren".

" Elly van Hulst leidt de dans op de 3000 meter en pakt
even latervoor de derde maal EK-indoorgoud.

Falko Zandstra
wereldkampioen
bij de junioren

OBIHIRO - De revanche was volle-
dig. Twee weken nadat de schaatser
JohannOlav Koss het Krook-viertal
Ben van der Burg, Bart Veldkamp,
Gerard Kernkers en Thomas Bos in
Insbruck tijdens het WK-allround
de hoofdprijs afsnoepte, overrom-
pelde Falko Zandstra de Noorse
hoop voor de junioren-wereldtitel
bij de mannen, Adne Söndral. De
'gespierde spijker' uit Heerenveen
had zich na de 1500 meter al ver-
zoend met zilver, maar rook zijn
kans na de tegenvallende 5000 me-
ter van de 18-jarige Söndral. Door
het onoverbrugbaar geachte gatvan
bijna 13 seconden op zijn Noorse ri-
vaal goed te maken, werd hij we-
reldkampioen. Arjan Schreuder en
Marnix ten Kortenaar werden derde
en vierde.

Veldkamp vliegt
op wereldbeker af
HELSINKI - De belabberde om-
standigheden in Helsinki maakten
praten over een verbetering van het
wereldrecord een beetje onwerke-
lijk. Bart Veldkamp kon het toch
niet laten. „Als er een beetje lage
luchtdruk wil zijn, val ik volgende
week in Heerenveen het wereldre-
cord van Karlstad aan."
De Haagse bluffer zei dit na zijn
overwinning in Helsinki op de 5000
meter in 7.24,35. Het ruim twee jaar
oude wereldrecord van de Noorse
stayer staat op 6.43,59. De Europees
kampioen noemde zichzelf zondag
de beste lange-afstandsrijder ter we-
reld van het seizoen. ~Of ik de we-
reldbeker pak of niet, ik ben de bes-
te." Hij mocht dat zeggen, want hij
nam in Helsinki de leiding in het cir-
cuit om de wereldbeker met zes
punten voorsprong op Karlstad, die
in de Finse hoofdstad in een per-

soonlijk duel met zeven seconden
werd verslagen.
De overwinning van Veldkamp red-
de het optreden van de Nederlandse
ploeg in Helsinki, waar wisselende
weersomstandigheden de verhou-
dingen in het internationale schaat-
sen op grove wijze geweld aandeed.
Allround-wereldkampioen Johann
Olav Koss onttroonde Ben van der
Burg als leider in het klassement
om de wereldbeker 1500 meter. De
Noor eindigde in 2.02,63 als tweede
achter de Oostduitser Zinke
(2.02,15), een dag later ook winnaar
van de 1000 meter (1.18,21). Van der
Burg, herstellende van zijn liesbles-
sure, kon zich niet verdedigen. Hij
hield wel een kans op de 'World
Cup.

Bonnie Blair en vier Oostduitsen
veroverden de wereldbekers. De
Amerikaanse sprintster, vorige

week in Tromsö onttroond als we-
reldkampioene, maakte door een
zege op de 500 meter (41,06) haar
achterstand op Angela Hauck goed.
Voor het eerst in de nu vier jaarpril-
le wereldbekergeschiedenis moest
de premie voor de beste twee wor-
den gedeeld. Vorig jaar heerste de
DDR op alle fronten. Daarvoor ver-
overde Blair drie keer een wereld-
beker (500 en 1000 in 1987; 1500 me-
ter in 1988).

Bij wijze van voorschot haalde
Hauck de wereldbeker op de twee
sprintafstanden binnen. Goed voor
een totale premie 'van 4550 dollar
(dik 9000 gulden), waarvan de
schaats-ster zelf een derde mag be-
houden. Het grootste part wordt in-
geinvesteerd in de onzekere toe-
komst van de DDR-sport. Op de
1000 meter was de achterstand van
Blair, die wel de dagprijs greep
(1.23,64) niet te overbruggen. De
overige bekers gingen naar Jacque-
line Börner (1500 meter) en Gunda
Kleemann (3000/5000 meter). In
2.10,10 en 7.50,10 tekende het twee-
tal ook voor de respectievelijke af-
standszeges.
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"Bart Veldkamp in actie op de 5000 meter, die hij in 7.24.35 op
zijn naam schreef.

Zeventiende plaats voor Michel Oprey

Bert de Jong sterkste
in rallysprint Eindhoven

Van onze medewerker
EINDHOVEN - Bert de Jong uit
Oud-Beyerland zegevierde verras-
send in de rallysprint van Eindho-
ven. Op de twee verschillende klas-
sementsproeven was hij in de twee-
de omloop op industrieterrein De
Hurk bijna 20 seconden sneller als
beide andere keren, waardoor hem
de zege net niet meer kon ontgaan
met de van de Belgische tuner Dirk
Vermeersch gehuurde groep N Lan-
cia Delta HF Integrale 16V. Ook in
de derde ronde was hij met de vier
wiel aangedreven auto in het voor-
deel en pakte de zege met slechts
een seconde voorsprong op de Por-
sche 911 van Gerrit Kobus.

Jan van der Marel verloor zijn kan-
sen op de zege toen hij in regen op
de laatste klassementsproef slipte

en even een boom raakte. Het tijd-
verlies was te veel en Van der Marel
viel naar een derde plaats terug in
de beslissende laatste ronde, terwijl
hij na vier klassementsproeven aan
kop stond met Kobus op een secon-
de en De Jong op twee seconden
achter zich.

In het 141 deelnemers tellende veld
besloot Michel Oprey na twee keer
te zijn uitgevallen in de laatste eve-
nementen om de rally heelhuids uit
te rijden en 17de in het eindklasse-
ment te worden. Maurice Bergsteyn
moest in de eerste ronde sterk wen-
nen aan de Opel Kadett GSI 16V.

„Met voorwielaandrijving en 150 pk
onder de motorkap is het een nieu-
we uitdaging", vertelde navigator
René Smeets aan de finish. „Mauri-
ce moest erg werken met deze auto
waar we het hele seizoen mee gaan
rijden want ik hoorde alleen maar
gesteun en krachttermen in de in-

tercom van de rallyauto". TerugH
weggeweest is Willy Vaessens (
de rallysprint in de Opel Manta
net binnen de top dertig besloo

'Het moest er een keer van komen, de 100 meter gaat nu voor

Cooman tuimelt van voetstul.
Van onze verslaggever

GLASGOW-De koningin van
de 60 meter is dan toch van de
troon gestoten. Haar 'onderda-
nen' waren deze winter al drif-
tig bezig geweest de poten weg
te zagen, dit weekeinde werd
de coup voltooid. In een tot
sportarena omgebouwd mu-
seum in Glasgow kwam zater-
dagmiddagkwart over vijf een
einde aan de vijfjaar durende
heerschappij van Cornelli
Cooman. Sensatie in de sfeer-
volle Keivin Hall, waar luttele
uren eerder Elly van Hulst op
majestueuze wijze haar gou-
den triologie op de 3 km had
voltooid.

De Europese kroon op' de korte
sprint werd overgenomen door Ulri-
ke Sarvari (25). De Westduitse, gis-
teren ook de verrassende winnares
op de 200 meter, deed het met over-
tuiging. Nadat ze eerder op de dag
reeds haar persoonlijk record had
geëvenaard (7.13), scoorde de stu-
dente medicijnen uit Heidelberg
met haar spraakmakende triomf in
de finale een nieuwe toptijd: 7.10.

Daar kon 'Snelle Nelli' deze keer
niet tegenop boksen. De Rotter-
damse atlete bleef steken op 7.14. Ze
incasseerde de bittere pil met een
glimlach. Zelfs de mededeling dat
ze niet, zoals ze aanvankelijk dacht,
tweede maar derde was geworden
(achter de Francaise Bily), kon haar
niet uit haar humeur brengen. „Nou
ja, brons is ook een mooie kleur",
knipoogde ze naar trainer/echtge-
noot Hans Fiere.

Uitslag
1. Bert de Jong/Wout van de Ent <D
Delta) totaaltijd 34.01 min.; 2. Gerrit K<
/Peter Baay (Porsche 911) 34.02; 3. Jar
Marel/Anja v.d. Marel (Opel Manta
34.16; 4. Johan van Heek/Johan Kind'
mer (BMW M3) 34.33; 5. Arie van Esc!
van Esch (Talbot Lotus) 34.41; 17. M
Oprey/Rob van de Beek (Opel Manta
36.14; 19. Maurice Bergsteyn/René Sn
(Opel Kadett GSI 16V) 36.29; 22. Willy
sens/Jos Pennartz (Opel Manta) 37.21
Piet Pöttgens/Richard Lemmens (Til
Corolla) 37.36; 49. Fred Vojacek/Mol
Uytenhaak (Opel Manta) 38.16; 54. 1
Jenniskens/Theo Bens (Peugeot 205) '■68. Jo Arndts/Frans Buschman (Opel
dett) 39.04.

Emiel Mellaard
Even, heel even, kregen de ogenvan
Emiel Mellaard een gouden glans.
In zijn laatste poging sprong hij met
8.08 meter naar de top van het klas-
sement. Prolongatie van zijn Euro-

pese titel leek slechts een kw#
van minuten. Alleen Robert Em'
an en Dietmar Haaf hadden nog
beurt te goed. De Rus bleef stel
op twee centimeter van Mella*
die niet durfde kijken, de Westd1
ser passeerde onze landgenoot'
slotte met drie centimeter.
Een spektakulaire ontknoping 'een zinderende finale, die Mell*
(23) dus uiteindelijk zilver ople'
de. De Rozenburger was er dik
vreden mee. „Ik heb in die la3'
sprong alle risico's van de wej
genomen. Je weet dat de and
jongens dat ook doen. Aan het
juich van het publiek hoorde ik
Haaf goed zat".

Voor Frans Maas was het EK inf'
al na één sprong (7.65 m) voorbij'
Brabander blesseerde zich bij d'
zet en kon in zijn volgende twee
gingen niet meer voluit gaan.
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Lambregts hoopvol
voor Rotterdam

Van onze verslaggever
ZAANDAM - Cor Lambregts had
iets meer verwacht van zijn optre-
den in de 30 kilometerloop van
Zaandam na zijn geslaagde trai-
ningskamp in Portugal. „Daar heb
ik de afgelopen week 205 kilometer
getraind met hoge intensiteit. Het
ging erg lekker. Misschien had ik
wel wat gas moeten terugnemen,
maar dat zou minder goed zijn ge-
weest voor de marathon van Rotter-
dam en daar heb ik mijn hoop op ge-
vestigd". Lambregts moet in de
Maasstad onder de 2.13 uur lopen
om zich zo te kwalificeren voor de
EK in Split.
Lambregts kwam zaterdagavond op
Schiphol aan en ging meteen naar
Zaandam. Daar waren de omstan-
digheden veel minder leuk dan in

_ÈZuid-Portugal. „We vormden '
groepje van vijf man en cfedef'
beurten kop. De eerste 18 kilort1*»
hadden we de wind tegen". Toe^wind mee blies verhoogde veldl"1
kampioen' Dirks het tempo-
Maat, Lambregts, Van Rijthovef
Stigter moesten een voor een a'
ken. „Mijn tijd van 1.36 is niet i\
maar halverwege zaten we al b<?
de 48 minuten". Op 31 maart W
de Swalmenaar zijn volgende éu
wedstrijd, de CPC-loop in v
Haag.

_>'

Limburgse
ski-jeugd

in de prijzen
LOFER - De Limburgse ski-jeugd
heeft een uitstekende indruk ge-
maakt tijdens de nationale junioren-
kampioenschappen in het Oosten-
rijkse Lofer. Mascha Hellenbrand
en Simonne Engelen domineerden
de strijd bij de meisjes en Björn
Samson was goed op dreef in de
klasse scholieren I. De Schaesberg-
se Mascha Hellenbrand, die eerder
reeds met wisselend succes deel-
nam aan de senioren-strijd, had wei-
nig concurrentie te duchten. De 16-
-jarige skister won zowel de slalom,
reuzenslalom als de combinatie. Si-
monne Engelen (15) uit Kerkrade,
eerder dit seizoen goed voor brons
op de reuzenslalom en super-G bij
de senioren, bezette nu telkens de
tweede plaats. De 12-jarige Björn
Samson uit Landgraaf veroverde
goud op de reuzenslalom en de
combinatie en pakte zilver op de
slalom.

" ERP - Gert-Jan van Doorn K
de eerste serieuzekrachtmatinl,,
Dave Strijbos in de kwart-liter! 5

se met overmacht gewonnen- :
crosser uit Boekei startte de $.
om de Nederlandse titel, zond3JErp, met twee manche-overwi^gen. Strijbos kwam door valpal^
niet verder dan de plaatsen tw*' j

vier. John van den Berk on 1
wegens een enkelblessure.

(ADVERTENTIE) \\

-Limburgse cM.ccü
C^entrale b.v.
groothandel in automaterialen

specialist in:
" radiateuren

" accu's
" cyl.koprevisies

" rem menafd

" hydr. slangen

" kentekenplaten

" autosleutels

" trekhaken

" motoronderdelen

" uitlaten
" koppelingen
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Tomeloze inzet compenseert technische mankementen

Fortuna werkt
doeltreffend

door fred sochacki
|/TTARD - Echt veel moeite heeft Willem II zich in De
aandert niet getroost om Coockie Voorns prognose te

~'n Nulletje of twee, drie", voorspelde de
Mistent-coach de overwinning van 'zijn' Fortuna Sittard
P de Tilburgers. De voorspelling kwam uit (3-0), maar

de vanzelfsprekendheid waarmee Voorn te werk
.Rg, was binnen de lijnen weinig te bespeuren. „Tot op

tandvlees moesten ze gaan, om dit Willem II te ver-'&an", complimenteerde trainer Han Berger zijn spelers.

"'dermaal was Fortuna's grootste
1 Ugd het belangrijkste wapen ge-
j Tomeloze inzet van een
J aeP bereidwillige spelers, die
]'0r de enorme werklust uitstijgt
! ven ploegen als Willem 11, Haar-I*» of BW Den Bosch. Voetbal-
Fd is Fortuna geen haar beter of
Pchter dan voornoemde elftallen;
f bereidheid om voor elkaar door
F vuur te gaan, zorgt voor het ver-
Ihil op de ranglijst. Fortuna heeft
JS steeds zicht op een Europees
f°ntuur, terwijl ploegen van een-
ffde voetballende kwaliteit vech-
f 1tegen degradatie.

Fortuna Sittard-Willem II 3-0 (2-01. 19
Duut (strafschop) 1-0:23. Custers 2-0, 84
Reijners 3-0. Scheidsrechter: Blom
Toeschouwers: 3700.
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Boes
sen, Duut, Reijners, Barmentloo, Snee-
kes, Brusselers, Mordang (85. De Vries)
Clayton, Custers (81. Farrington).
Willem II: Roland Jansen, Veldman,
Dijkstra (46. Mutsaers). Wolffs, Maliën,
Bart Jansen, Feskens (61. Sylla), Van
Geel, Godee, De Roode, Loggie.

„Tijdens de rust zie je spelers in de
kleedkamer zitten die ziek zijn van
de inspanning. Bij Geert Brusselers

moest er zelfs even de dokteraan te
pas komen", schets Berger de deso-
late toestand die hij bijna wekelijks
aantreft tussen twee speelhelften.
„En dan wordt er ook nog vanaf de
tribunes gefloten als ik Richard
Custers uit de ploeg haal, omdat hij
helemaal op is. Leeggestreden en lo-
pend op de wenkbrauwen".

Brusselers
Richard Custers was niet de enige.
Gelukkig maar voor Fortuna, an-
ders had deploeg het waarschijnlijk
niet gered. Zelfs niet tegen Willem
11. Geert Brusselers bijvoorbeeld,
smeet met zijn krachten. De jonge-
man uit Eindhoven wordt met de
week waardevoller voor Fortuna.
Parallel aan die positieve ontwikke-
ling groeit het zelfvertrouwen en de
inzet van de PSV-huurling. Het is
zaak voor Fortuna snel de optie tot
koop aan te gaan, voordat al te veel
slapende honden wakker gemaakt
worden door het goede spel van
Brusselers. „Ik heb het reuze naar
mijn zin", zegt de Brabander. „Ik
voel dat ik sterker word en dat mijn
inbreng binnen de ploeg groeit. Nu
ga ik werken aan het doseren van

mijn kracht, zodat ik niet al uitge-
teld ben na de eerste helft".
Brusselers' inbreng kreeg gestalte
toen Etienne Barmentloo (ook al
zon positieve ontwikkeling door-
makend) met een lange trap zijn

ploeggenoot op de linkerflank be-
reikte. Brusselers 'sneed' het straf-
schopgebied in en dwong tegenstre-
ver Bart Jansen aldus tot de voor-
spelbare overtreding. „Ik had die

*bal over de keeper willen stiften",

verklaarde Brusselers zijn bedoe
ling. Henk Duut mocht het wat min
der gecompliceerd vanaf de penal
tystip in orde maken.

" Roger Reijners heeft reden tot juichen. Een prima comeback afgerond met een doelpunt

Sparta pakt laatste seconden twee punten door blunder De Haan

prutsend MVV verbruidt het voor zichtzelf
door frans dreissen

!
MAASTRICHT - Loom, gelaten en een beetje beschaamd kwamen de MVV-JPelers zaterdagavond uit de kleedkamer tevoorschijn. „Hoe konden we dier^tij in godsnaam nog verliezen?", vroeg Reginald Thai zich hardop af. Sparta
f.a<J inderdaad geen beroerder moment kunnen uitkiezen om de prutsende
[aastrichtenaren de genadeklap te geven (1-2). In de allerlaatste seconden ver-
leen de bal uit een hoekschop van Ron van de Berg met een fraaie curvecntstreeks in de kruising. Doelman Erik de Haan tastte volledig mis en was

ellende het liefst onder het gras gekropen. „Mijn fout", nam de blunderende
grootmoedig de schuld op zich. „De bal gleed over mijn hand heen en

levert een fout van een keeper met 99 procent zekerheid altijd een doel-UrU op".

I lafaard was De Haan niet alleen
F nüldig aan de 2-1-verliesbeurt.. ccleel MVV mag zich de nederlaag

gekken.,De ploeg van trainer
o Vergoossen zwoegde en ploeg-
f ' maar de acties leverden weinig
0| jernent op. Legio kansen werden
gt" ?eep geholpen. „Ze hebben heel

«Ci Ven' n gretig gevoetbald",
i?ii tl?e Vergoossen respect voor, Jtl jongens. „Dat is te waarderen.

' JJyV - Sparta 1-2(1-0). 8. Smeets 1-0, 75.
l.»nnis de Nooyer 1-1, 90. Van de Berg
'" Scheidsrechter: Luinge. Toeschou-

-ISn : 400°- Gele kaart: Quaden (MVV)., )Ji?ei, Vurens (Sparta).
Ij/V: De Haan: Linders, Arts, Thai en
i ltnan; Delahaye, Quaden, Vincent en
tYnekohr; Driessen en Smeets (78.
jC"ieois).
sv lf'i: De Goeij; Luyten, Louhenapes-
}J' öas (58. Libregts) en Snoei: Sandel,
"rens en Van den Berg: Polley, Hout-

'n*" en Helder (58. Dennis de Nooyer).. -_-«-_______M

'*ï_a
*i__i na de gelijkmaker van Sparta

2e zichzelf voorbijgehold. Ze
t_r en z'cn geen rustpauze, wilden

.1 l^ die winnende treffer forceren

.e,? gen toen een koekje van eigen
.*.. 8 '■ Sparta-trainer Rob Baan was
D(, h Jaard dik content met de twee
;fle j er*. „Wij hebben MVV thuis in
fle aatste minuut een geschenk uit
As mcl gegeven. Nu waren wij
*'i tl iVeer eens aan de beurt", luidde

'aconieke commentaar.jl*Vv__
i^tiu ac* het nooit zover hoeven la-
i *omen. De ploeg, die dit seizoen

goodwillkweekt door een zeer posi-
tieve spelopvatting, ging uitstekend
van acquit tegen Sparta. Met opper-
tuun spel werd de Rotterdamse de-
fensie onder druk gezet. Verdediger
Marco Sas was kennelijk zo be-
duusd, dat hij in de achtste minuut
radicaal in de fout ging en de bal
verspeelde aan Hans Vincent. Diens
schot kon nog tenauwernood wor-
den afgeweerd door doelman De
Goeij. Op de drogeknal van de mee-
gelopen Raymond Smeets had de
Rotterdamse goalkeeper evenwel
geen passend antwoord meer: 1-0.

Terwijl Sparta bleef volharden in
onsamenhangend spel, sloop ook
bij MVV de gemakzucht in het spel.
Mogelijkheden voor Driessen,
Smeets en Delahaye smoorden in
schoonheid. Ook in de tweede act
verzuimde de gastgever het over-
wicht in cijfers vast te leggen. Lanc-
kohr en Quaden misten opgelegde
kansen.

Sparta rook zijn kans, nam wat
meer risico's door achterin één-op-
één te gaan spelen en scoorde zo-
waar uit een van de weinige doelrij-
pe situaties de verdiende gelijkma-
ker. Invaller De Nooijer mocht on-
gehinderd uithalen: 1-1.

Die treffer moet het Maastrichtse
zelfvertrouwen helemaal uit het
lood hebben geslagen. Dat was toch
al danig aangetast door het gemak
waarmee Sparta de loze MW-aan-
vallen opving. Doelman De Goeij
hoefde immers het laatste half uur
alleen nog attent blijven op enkele
vertwijfelde afstandschoten, waar-
mee de Maastrichtenaren ook al niet
getuigden van een onwrikbaar ge-
loof in zichzelf.

Sparta bundelde in de slotfase nog
eenmaal zijn krachten en daar kon-
den de moegestreden Maastrichte-
naren minuten weinig meer tegen
uitrichten. Verdediger Reginald Tal
beging een onnodige overtreding te-
gen Peter Houtman en diens vrije
trap werd tot hoekschop verwerkt.
Daaruit scoorde Ron van de Berg
uiteindelijk tot ieders verbazing
met behulp van een schutterende
doelman De Haan, de winnende
treffer. „Dat was sneu. Die bal had
ik gewoon moeten hebben", ver-
weet De Haan zichzelf. Hij liep bij
die laatste actie trouwens nog een
hoofdwond op.

" Reginald
Thai ruimt

koppend op.

Milutinovic
bondscoach
Costa Rica

>or.j JOSE - Velibor Milutinovic
'kai in ■ ndscoacn van Costa Rica,
I%t f 1 Juni in Italië deelneemt aan

r,oern°oi om het wereldkam-
'„?e go.hap voetbaL De 48-jarige

" s aaf was eerder trainer van
I j?ever °' Hij voerde zijn vorige werk-
%J" 1986 bij de eindronde in
Njc ° naar de kwart finale. Miluti-
IV 0DV9)lgt Marvin Rodriquez op,
fn _ph fe°ruari werd ontslagen.

2)w rl3ag tegen de Sovjetuniewerd : lem fataal.

Kil
Hiddinks oordeel over Bayern is
niet erg vleiend. „Het is kil en za-
kelijk voetbal, maar heel gedisci-
plineerd. Er zit weinig inventivi-
teit in. Degelijkheid, dat is de
kracht van deze stugge ploeg".

Dat maakt het volgens Hiddink
des te moeilijker om tegen te
voetballen. „Als we te veel ach-
teruit gaan lopen, krijgen we ge-
garandeerd problemen. Dan spe-
len ze hun man uit op de flanken
en hebben ze voorin met Wohl-
fahrt en Mclnnaly toch twee ge-
vaarlijke spitsen. We zullen
Bayern daarom niet te veel moe-
ten laten opkomen". Op basis
van fantasie en creativiteit heeft
PSV minder te duchten. Hid-
dink: „Kögl is de meest speelse.

Hij wil nogweleens driekeer omzn as draaien en iets proberen.
Maar normaal gesproken moet
Gerets dat aankunnen".

Geheimen hebben Heynckes en
Hiddink niet meer voor elkaar.
Daarvoor hebben de' twee trai-
ners de ploegen te vaak aan het
werk gezien. De trainer van
Bayern doet daarom ook amper
geheimzinnig over de opstelling.

„Woensdagavond speelt dezelf-
de ploeg als vanmiddag, plus
Grahammer, die vandaag ge-
schorst was". Dat betekent dat
Strunz, zaterdag de maker van
het tweede doelpunt, op de bank
begint. De opstelling: Aumann;
Grahammer, Augenthaler, Wohl-
fahrt, Pflügler: Flick, Reuter,
Dorfner, Kögl; Mclnnaly, Wohl-
fahrt.

ACMilan
" MILAAN - Ascoli heeft AC
Milan in de Italiaanse Serie A tot
meer inspanningen gedwongen
dan menig topclub. De hekke-
sluiter nam voor 61.000 toe-
schouwers in San Siro brutaal de
leiding door de Joegoslavische
international Cvetkovic. die een
terugspeelbal van aanvoerder

Baresi onderschepte. Het teken-
de de klasse van de koploper, dat
de achterstand ondanks het de-
fensief ingestelde Ascoli werd
omgebogen in de overwinning
met 2-1. Van Basten gaf de voor-
zet voor de gelijkmaker van
Stroppa. De grieperige Rijkaard,
die pas in de 67e minuut in het
veld verscheen voor Ancelotti,
stond aan de basis van aa win-
nende treffer, die op naamkwam
van verdediger Tassotti.

Inter Milan haakte af in de race
om de titel. De landskampioen
verloor bij middenmoter Lazio
met 2-1. Het verschil met koplo-
per AC Milan groeide tot zeven
punten. Inter deelt de derde
plaats met Sampdoria en Juven-
tus, die de punten deelden (0-0).
Bij Sampdoria maakte Vialli in
de tweede helft zijn rentree na
een langdurige blessure.

" LONDEN - Liverpool heeft
de leiding in de Engelse eerste
divisie heroverd. Het won be-
nauwd met 1-0 van Millwall. Li-
verpool dankte zijn kleine over-
winning aan Gary Gillespie. Hij
kopte zeven minuten voor het
einde raak uit een hoekschop
van Beardsley. Gillespie maakte
zaterdag zijn rentree in de hoofd-
macht van Liverpool.

De verdediger bleef drie maan-
den langs de kant met een ham-
string-blessure. Na zijn doelpunt
kreeg hij van de 36.427 fans een
staande ovatie. Daarvoor had Be-
ardsley al na twee minuten een
strafschop gemist. Barnes mikte
op de paal en doelpunten van
Rush en Nicol werden terecht af-
gekeurd.

Aston Villa leed zijn tweede ne-
derlaag binnen acht dagen. De
koploper werd in zestig secon-
den gevonnist door doelpunten
van Drinkell en Smith in de 53e
minuut. Door het verlies kwam
Liverpool één punt voor.

VVV helpt
concurrent

Van onze sportredactie
ALKMAAR - Eén punt had hij al
meer dan voldoende gevonden.
Maar trainer Doeke Hulshuyzen
moest met lege handen vertrekken
uit de Alkmaarse Hout. VW ver-
loorzaterdag met 1-0 van AZ. De ne-
derlaag betekende vooral dat de
Alkmaarse concurrent weer in
buurt van de door VVV bezette der-
de plaats kwam. Die positie geeft
aan het eind van derit vrijwel zeker
toegang tot de nacompetitie. Voor
clubs als AZ en VVV, beide nog niet
in bezit van een periodetitel, de eni-
ge sluiproute die nog naar promotie
naar de eredivisie kan leiden.

Het treffen tussen de nummers drie
en vier van de eerste divisie was van
een matig niveau. Het zonder zelf-
vertrouwen voetballende AZ bib-
berde bij iedere doelkans en VVV
gaf wel zeer duidelijk te kennen
voor niet meer dan één punt naar

AZ-VVV 1-0 (0-0) 69. Rontberg 1-0.
Scheidsrechter Van Vliet. Toeschou-wers 3200. Gele kaarten: De Visser. Van
Loon (beiden AZ). Korsten (VVV).
AZ: Dijkstra: Stroes. Vonk. De Visser:De Kort, Den Turk. Van Loon (60. Roos).
Rontberg: Veerman. Groot (79. Van Op-
huizen) en Cocu.
VVV: Roox; Derix. Rutten (49. Van
Straalen), Polman (46. Van Mierlo). Ver-
berne; Driessen. Peters, Korsten: Graef,
Van Aerts en Stewart.

Alkmaar te zijn gekomen. Immers
als die doelstelling kon worden ver

wezenlijkt zou het gat tussen VVV
en zijn directe belager vijf punten
gebleven zijn.

Zo ver kwam het dus niet. Omdat
VVV zelf dat ene punt niet wist af te
dwingen. De van Eindhoven geko-
men debutant Jos van Aerts deed
als doorgeefluik naar de spitsen
goed werk. Earnest Stewart, al
maanden vechtend tegen een vorm-
crisis, was al die inspanningen van
VanAerts nauwelijks waard. Hij liet
zich volkomen inpakken door Al-
fons de Kort, één van betere Alk-
maarders

VVV leek al met al op weg zijn doel-
stelling te bereiken. Een bloedeloze
nul-nul lag in het verschiet, tot Cocu
na een snel genomen vrije trap
Bram Rontberg wist te vinden.
Diens half geraakte volley sloeg via
de paal achter de kansloze Roox,
1-0. Weg mooie plannen van VVV.
De strategie werd direct aangepast.
Dat de deur daarvoor achterin wa-
genwijd moest worden opengezet
vond Hulshuyzen achteraf een lo-
gisch gevolg van de plotselinge aan-
vallende instellingen. Verder dan
een harde knal van Van Straalen,
gestopt door Dijkstra, kwam VVV
evenwel niet.

Het is dat de goed keepende Roox
in de slotfase tot driekeer toe de op
snelheid doorgebroken Veerman af-
stopte anders was het leed voor de
niet overtuigende Venlose ploeg he-
lemaal niet te overzien geweest. Nu
kon Hulshuyzen na afloop glimla-
chend berusten in zijn lot. VVV
houdt tenslotte een voorsprong van
drie punten op AZ, zij het met een
wedstrijd meer gespeeld. Maar hoe
mooi had het, met wat meer goede
wil, zaterdagavond in Alkmaar kun-
nen zijn

Opvatting
Omdat drie minuten later Richard
Custers (kopbal) en vijf minuten
voor tijd Roger Reijners Willem ll-
doelman Jansen ook al passeerden,
kwam Voorns voorspelling uit. For-
tuna moest winnen om aansluiting
te houden'met de kopgroep; Willem
II mocht niet verliezen met het oog
op het naderende onheil dat eerste
divisie heet. Het verschil zat zater-
dagavond in de opvatting hoe het
voornemen verwezenlijkt moest
worden. Waar Fortuna werkte, ga-
ven de Brabanders niet thuis.

Het gevolg: matig kijkspel, zeker na
rust en weinig mogelijkheden voor
beide doelen. De bezoekers hadden
hun beste kansen tijdens de laatste
tien minuten van de eerste helft.
Ron de Roode schoot tegen de lat;
Martin van Geel en David Loggie
misten van dichtbij. Geschrokken
van het dreigende gevaar, haalde
Han Berger Henk Duut terug naar
de achterste linie. Om de kopkracht
van Loggie te neutraliseren en Ri-
chard Sneekes de kans te geven het
verbindingsstuk te vormen tussen
verdediging en aanval. Een taak die
Duut eergisteren niet aankon.

De wedstrijd kwam op slot te zitten
en bloedde dood. Roger Reijners,
terug van een wekenlange gedwon-
gen afwezigheid, zorgde na een pri-
ma actie van Mark Farrington voor
de opleving. „Ik vond al dat het
goed ging. Acht weken had ik ge-
mist door die enkelblessure en nu
meteen een volledige wedstrijd. En
dat doelpunt, maakte mijn debuut
perfect".

Rellen in België
LEUVEN - In de Belgische stad Leuven zijn zaterdag bij een vechtpartij
tussen ongeveer tachtig voetbalsupporters vier gewonden) gevallen. De
politie arresteerde twaalffans. Leuvense supporters van Club Brugge, die
terug kwamen van Lierse SK - Club Brugge, kregen in een café aan het sta-
tion ruzie met aanhangers van Standard Luik, die hun club tegen Racing
Mechelen hadden zien spelen. De rijkswacht moest de vechtende fans uit
elkaar halen. De Luikenaren werden op de trein naar huis gezet, maar die
kon voorlopig niet vertrekken omdat er steeds aan de noodrem werd ge-
trokken. Het duurde tot half twee in de nacht voor de trein afreisde. 'Erwin Koeman zes weken uitgeschakeld door gescheurde knieband

Bayern kwakkelt
Van onze sportredactie

MÜNCHEN - Het vergaat
Bayern München in deze fase
van de competitie niet veel beter
dan PSV. De Duitse record-kam-
pioen gaat sinds zaterdag welis-
waar weer alleen op kop in de
Bundesliga, maar daarmee is
meteen alles gezegd. „Als ik eer-
lijk ben", gaf trainer Jupp
Heynckes na de obligate winst-
partij tegen Waldhof Mannheim
(2-0) in kleine kring toe, „is het
een slechte zaak dat Bayern met
deze ploeg koploper is". Het ni-
veau van de Bundesliga is lang
niet meer wat het geweest is.

Het benauwt de voormalige top-
scorer van Borussia Mön-
chengladbach en sinds de zomer
van 1987 trainer in München dat
Bayern het laatste half jaar is
blijven steken in de ontwikke-
ling. Heynckes voert dat voor
een groot deel terug op de was-
lijst aan veelal zware blessures.
Op Aumann, Reuter, Pflügler en
de Schotse aankoop Mclnnaly na
waren alle spelers wel een of
meer weken uit de roulatie en be-
landden er dit seizoen maar liefst
zeven op de operatietafel. Behal-
ve Thon is iedereen inmiddels
weer beschikbaar.

„Toch kun je aan spelers als
Dorfner en Augenthaler zien dat
ze een tijdje zijn weggeweest",
herkende PSV-trainer Guus Hid-
dink zaterdagmiddag in hèt win-
terse Olympia-stadion de achil-
leshiel van Bayern. Dorfner, nog
maar net hersteld van een griep-
aanval, hield het na krap een uur

voor gezien, Augenthaler maakte
de tijd welvol. Net als drie dagen
eerder in Montpellier tegen
Frankrijk. Daar viel 'der Kaiser
von Bayern' echter grandioos
door de mand en werd hij door
de Duitse pers overladen met
kritiek. „Je zag aan hem", meen-
de Hiddink. „dat hij uit was op
revanche". Veel meer dan het
vroege openingsdoelpunt liet
Augenthaler echter niet zien. Knie

" MECHELEN - Erwin Koe-
man is minimaal zes weken uit-
geschakeld. De middenvelder
van KV Mechelen scheurde za-
terdag, in de wedstrijd bij Ware-
gem, de mediale band van zijn
linkerknie. Vandaag wordt het
gewricht waarschijnlijk in het
gips gezet. Koeman liep de bles-
sure op in een duel om de bal. „Ik
blokte de bal, maar de tegenstan-
der trapte door", aldus de inter-
national. „De binnenste band he-
lemaal afgescheurd. Van een
overtreding was geen sprake.
Het was gewoon pech."
KV Mechelen won het duel bij
Waregem overigens zonder veel
moeite met 0-2. Johnny Bosman,
zijn veertiende doelpunt, na een
kwartier en Mare Wilmots in de
tweede helft scoorden. Koeman
werd vervangen door Frank
Leen
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank; ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
milhmeterhoogte: ’ 1.20.

" Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal èen woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s, logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom ’ 1.60.

' Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- lot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing., Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

1 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 dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeOuco Summo Scannerl 2230.

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
AANNEMER kan nog werk
aannemen in nieuwbouw,
verbouwingen en renovatie.
045-414594 b.g.g. 316383

Administratiekantoor ver-
zorgt uw BELASTINGAAN-
GIFTE formulieren, boek-
houding en andere admini-
stratiewerkzaamheden. Tel.
045-427505.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-7199fifi

Personeel gevraagd

Kids & People
agentur voor mode reclame en film zoekt DRINGEND

voor reclame:
* baby's * kinderen * vaders * moeders * opa's * oma's

* dubbelgangers ' tweelingen
voor mode:

* vrouwen vanaf 1.75, konfektie 36 - 44
* mannen vanaf 1.85, konfektie 48 - 54
Bel direct! Vrijblijvend voor inlichtingen:

043-257311 of 077-511699 (10.00 - 17.00 uur)
Wij heffen geen inschrijfgeld.

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar:

Bakkerij medewerkers m/v
Die een of meerder dag- , middag- of avonddiensten per
week willen werken bij een bakkerij in Brunssum. Wij bie-

den een goede salariëring, alsmede 21,24% vakantie-
rechten. Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op

of kom langs op ons kantoor.
Voor informatie: 045-718366,

Wilma Smalling, Heerlen. Op de Nobel 1/Akerstraat
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr. 'voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Bouwbedrijf vraagt voor
Duitsland UITVOERDER of
bouwingenieur (Duits of
Ned ) die in staat is bouw-
personeel aan te trekken en
bestaande bouwstellen in
Duitsland verder uit te bou-
wen. Br.o.nr. B-3784, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Vrouwel. FRITUREHULP
gevr. liefst zelfstandige.
Melden tussen 15.00-17.00
uur. 045-414175.
Nette TAXICHAUFFEUR
gevr. full-time dienst. Tel.
045-460014.
Gevraagd voor direct: full-
time CHAUFFEUR voor taxi- enof autotransport. Leef-
tijd vanaf 21 jaar, liefst wo-
nende in Valkenburg a/d
Geul of directe omgeving.
Tevens vooraanmelden
voor seizoenchauffeurs.
Botaxi, Wehryweg 27, Val-
kenburg. Alleen mondeling
na tel. afspr. dhr.
H. Bouwens 04406-12221.
Gevraagd nette jongeman
voor hulp in FRITURE met
ervaring. Tel. 045-443464.
Bekend trio zoekt ZANGER
met instr. -drum-bas- etc.
Tel. 045-271845.

Dames zoekt u 'n leuke bij-
verdienste? Wordt AVON
consulente. 045-312789.
Club LAventura zkt. nog en-
kele nette BARDAMES, int.
mog. Hoofdstr, 103,
Amstenrade. 04492-4922
Zoeken per 1 mei OPPAS
aan huis voor ons zoontje
van 3 mnd. Tevens licht
huish. werk. Br.o.nr.
B-3818, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
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
BARDAME gevr., leeft. ong.
30 jr., liefst eigen vervoer.
Persoonl. melden Europapln
16, Maasmechelen na 18 u.
Gevr. spontaan gemotiveerd
meisje of jonge vrouw als
parttime hulp, voor onze ■FRITURE. Tel. 045-461710.
Gevr. KELNER of serveer-
ster met horeca-papieren en
ervaring voor Bistro in Vaals
Schrift, soll. Lindenstr. 15 A,
6291 AE Vaals
Taxibedrijf Rotax vraagt
TAXICHAUFFEUR. Salaris
volgens CAO. Persoonlijk
aanm. na 17.00 uur. Hoofd-
str. 255, Hoensbroek.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop gevraagd

Boerderijwoning
evt. met grond in Sittard of omgeving.

Br.o.nr. B-3716, L.D., Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

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

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

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. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% ew.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen: 045-
-728671.

OG te huur Bedrijfswagens
Voor kamers/etages in DEN Voor alle bestellers groot of
HAAG omstreken en prov. klein, moet u bij DONNY zijn
Z.Holland. Kom naar Gespecialiseerd in alle
woningburo De Goede Hoop soorten bestelauto's en bus-
Wagenstraat 179 I, den sen. Donny Klassen b.v.
Haag. Tel. 070-3643444. Meerssenerweg 219, Maas-
Geop. ma-za van 11-16 u. tricht. Tel. 043-635222 of
en van 20-22 u. 043-634915

Bedrijfsruimte
Gevraagd ter overname

Cafébedrijf/ Cafetaria
1 of dergelijke. Br.o.nr. B-3816 LD.,

Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen.

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.
! !

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
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.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-per rol. 04490-15338.
SIERBESTRATING en tuin-
mat. Betonfabriek Gebrs.
Creugers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Restant partij VLOER-
TEGELS voor kelders een
garages ’19,50 p.m2. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.

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.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Kachels Verwarming
KACHELS; inbouwhaarden;
nieuwste kollektie stalen
hangschouwen, gas, hout,
kolen, dubbelwandig; R.V.S.
schoorsteenkanalen. Te-
vens verkrijgbaar alle aan-
verwante artikelen voor
kachels en openhaarden.
Reker Kachelspeciaalzaak,
Kluis 28, Geleen. Tel.
04490-40785.

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Kachels, inzethaarden, gro-
tekeus, gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop KOLEN antraciet,
nootjes 3, ’ 20,- p. 35 kilo.
Tel. 045-455636.

Auto's

Hagen Top-Start
De milieu-accu van 1990

* Absoluut onderhoudsvrij
* 30% hogere startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje/grijs
* Europese kwaliteit, 2 jaar volledige garantie

Vraag ook bij uw garage naar Hagen Top-Start!!!
Start het nieuwe jaar probleemloos bij

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

LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 85 '86 87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86. * Mazda 323
HB 1.6 iGT '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX'B6; 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 '87; Maz-
da 323 HB 1.5 GLX autom., '86 en '87; Mazda 323 HB
1.3LX autom. 2x'B6; Madza
323 HB 1.3 DX'B3. "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-

I dan 1.3 LX 2x '86; Mazda. 323 Sedan 1.7 GLX Diesel
I '88. * Opel Kadett HB 1.3 2x

'87; Opel Kadett '85, '86 en
'87; Opel Kadett 12S '81;
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 Fiesta
S '87; Ford Escort 1.3 '84;
Ford Escort 1.6 L '85; Ford
Siërra 2.0 Laser met LPG-
onderb. '86; Peugeot 205
KR '85; Peugeot 405 SRI
1.9, 9-10-'B7; VW Jetta '87.
Goedkope inruiiers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona '79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering. Pa-
lemigerboord 401 Heerlen.
Tel. 045-722451.

Te koop Ford ESCORT, bwj.
'81, vr.pr. ’5.250,-. Kou-
venderstr. 196, Hoensbroek.
FIESTA Festival sportw.
striping, 71.000 km,

’ 3.950,-, Tilburgstr. 43, Hrl.
Honda JAZZ 1.2 special,

" bwj. '84, kleur rood, weinig
)km., met APK, in nieuwstaat
i elke keuring toegestaan. Vr., pr. . ’7.500,-. Tel. 045-

-458666, Bergstraat 18

'Kerkrade.

' MERCEDES 190 bwj.'B3,
■ verlaagd, sportvlgn., schuif-

" dak, mr. mog. Beekstr. 13,
Brunssum.

' NISSAN Micra GL, 5-gang,
eind '83, uitst. conditie, on-
derh. beurten, 88.000 km,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-740857.
OPEL Kadett 12N80
’3.500,-; Honda Civic aut.
'80 ’ 2.900,-; Fiat Ritmo '83
’3.900,-; VW Golf D'79

’ 3.600,-; Renault Fuego
GTL'BI ’4.500,-; Opel As-
cona'Bl ’3.500,-; Mitsubi-
shi Galant'Bo ’ 2.200,-; Colt
'79 ’ 1.950,-. Oude Land-
graaf 101 Schaesberg -
Landgraaf, 045-311078.
Opel COMMODORE 2500
Berlina uitv. LPG, schakel
sunroof, vr.pr. ’ 2.450,-,
bevr. 045-324763.

Ford Scorpio 2.9 GLI '87 1e >eig. ’ 23.750,-; Ford Scor- |
pio 2.5 CLD '87 1e eig. |

’ 20.750,-; Ford Scorpio 2.0 (
CL '85 ’ 13.750,-; Ford Es- !
cort 1.6 combi aut. '84 1e -eig. ’8.950,-; Ford Sierra '2.0 GL '84/'B6 1e eig. v.a. 1
’10.500,-; Ford Escort 1.6 iGL '87 1e eig. ’17.750,-; |
Mercedes 190 E '84 1e eig. |
v.a. ’25.000,-; BMW 318 i'84 ’ 14.500,-; BMW 320 i
'84 ’14.000,-; BMW 316
'82 ’6.750,-; BMW 316 aut. ;
'82 ’6.750,-; BMW 728 i
aut. '84 lichte schade

’ 12.750,-; Saab 900 sedan
'85/'B6 1e eig. v.a.
’13.500,-; VW Golf C '87
1e eig. ’16.750,-; VW Golf
CL 1.6 85 ’12.750,-; VW
Jetta D '85 1e eig.
’12.500,-; VW Santana D
'84 1e eig. ’8.750,-; VW
Golf D'B3 ’ 5.900,-; Audi 80
I.BS '88 1e eig. ’28.500,-;
Audi 100 cc '86 1e eig.
’18.500,-; Audi 100 es '84
’12.000,-; Audi 100 es '82

’ 5.000,-; Lancia prisma
1600i'87 1e eig. ’14.750,-;
Honda Jazz '84 ’ 8.500,-;
Peugeot 405 GL '87 1e eig.

’ 19.250,-; Peugeot 205 ac-
cent '84 1e eig. ’9.000,-;
Peugeot 505 STI '80
’2.250,-; Alfa Romeo 75
2.0 '86 1e eig. nw.st.
’17.500,-; Opel Rekord 2.0
'83 5-bak ’8.250,-; Opel
Ascona '83 ’5.750,-; Opel
Rekord 2.3 D '86 1e eig.
’10.500,-; Opel Rekord
2.0 E aut. '84 1e eig.
’9.250,-; Opel Kadett '80-
-'Bl v.a. ’2.750,-; Mazda
323 GLX '87 1e eig.

’ 15.500,-;Citroen CX 2.5 D
Break Van '87 1e eig.
’21.000,-; Citroen BK 14
RE t.'B7 1e eig. ’11.500,-;
Citroen Axel 1.1 '86
’5.750,-; Citroen Visa 86
1e eig. ’ 7.750,-; Nissan 2.8
D '82 ’ 3.750,-; Mits. Galant
turbo D '84 ’7.000,-; Mits
Colt aut. '83 ’ 6.250,-; Mits.
Cordia '83 ’7.750,-; Lada
1200 S'B7 1e eig. ’4.500,-;
Lada 2105 '86 1e eig.
’4.750,-; Citroen BK Break
'86 v.a. ’15.000,-; Mits.
Lancer D '86 1e eig.

’ 10.000,-; Fiat Uno '84-'B5
v.a. ’6.500,-; Volvo 740
combi '87 1e eig. ’ 35.000,-;
Volvo 240 '81 ’4.750,-;
Volvo 340 '82 1e eig.

’ 4.500,-; Tal van goedkope
inruilauto's. van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. 045-
-229080.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

Wij geven het MEESTEvoor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Zien is beslist kopen Honda
CIVIC 1300 L, bwj.'Bo, APK
5-'9O, (moet weg), vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.

Moet weg! VW GOLF, bwj.
'86, veel access. mr. mog.
Caumerweg 70, Heerlen.

BMW 524 TD '85; BMW 320i________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
'86; BMW 316 wit '85; BMW I
316 rood '85; BMW 316 veel I _V__h^^VTT"7^MY7^TP^V*^"^YY*P*V
extra '84; Opel Kadett 1300 I M vTtj I I IK IWJr. I K{hll*_'l_L* IGS '86; Opel Kadett autom. I ■■ \\W\ _______ _____________\\
sedan '86; Opel Kadett 82; I I^^^^^^^^^^^ l^^^_^__^^^__^^S
VW Passat D '81; VW Golf I W^amr^~mum%mT^mm\mm{ __ T *__f _____ "*"__l^
1300 87; VW Golf D '87; I E__________É_____ ___^fl ■ ■_■ ■ " ' <___ ____^B
Suzuki Alto 4-drs. '86; Su- I E^^^»^^^^^^---jlf__^F___ll__S^: 3^slle_____PÏ
zuki Alto '86; Suzuki Alto I gT^IÊ 1 ;_________________________■
autom. '85; Suzuki Alto au- I #/TV _■ 1 «I / ______________________________
torn. '84; Suzuki Alto '83; I ■ f 24 ] IJ I 1 f I__
Audi 100 D '84; Mercedes I ■ ___________
bus 207 D '86. Autobedrijf I M-_U
REUBSAET, Op de Vey 47- I
49, Geleen. Inr.-Financ- I y^-*! t ____, t~l -H -1 ll' ! k.^ I ~_F v" Ji MlKa
Gar. Tel. 04490-44944. Uw I
adres APK keuring. Alle I \*\K\^^^%^i^^^^^t^^m^Wn^^^iï^^W\t]ma\
auto rep. .■MMMkipV^MpiIMM
Gevr GEPENSIONEERDE I K^ri^M.UJUilU(tot 59 jr.) met auto en tele- I ____
foon v. enkele uren p.week. I
Tel. 0949-241151717. __^^^^^^_______________________________________________________l

Antn I anHnraafAUtO LanagraaT
biedt aan jonge occassions met 12 mndgarantie,:gratis afleverings-beurt en motor keurings-rapport.

'HOGE INRUILPRIJZEN
'GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS

'EIGEN SERVICE DIENST
"SNELLE-DISCRETE FINANCIERING

MAANDAG tm ZATERDAG geopend van 9.30-18.00 uur.
Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons verkoopterrein

en in onze showroom
AutoLandgraaf.

Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268.

Saab_"_T ,.„_.9000 CD Turbo demo'89t9000 Turbo 5-drs.86|
900 C 5-drs.'BB
900 C 4-drs '86
900 4-drs.'86"-90 '87

90 86.
SÏÏSa^la.al9''

900 GLS aut.81.,
I cinrioLcülUla
Thema lE'B6

Pri.maiE 1 c q7..PnTma 16 86

ni\/pr<_PnulvglJCl 'Ford Siërra 1.6 '86
Nissan Cherry'B4
Citroen 2CV6'BB

Renault SGT Turbo '89
AkerStr 150

u "'Heerlen
C\AR 7-177CC045-717755
Maao+ri^htrViaaStnCni
!___ SSlfê'lisiIES?2r'af B6

Lancia Thema lE'B7I anria Pri _ma IPG 'R.
Prisma turboiD'B6'M

Fiat Panda '83
Fiat Croma LPGf'B7F%sSsrt£%

Tel. 043-632547
Wr)rr)r\\c*r R\/r\V_/l llpiCl LJ V

Een begrip in Saab, Lancia
en Service.

324755oGL TSÏÏ!i'' L„ nk 19A7Mnanc. mogl..045-324763.,
n- en verkoop goede ge-

bruikte banden en WINTER-
BANDEN met garantie,
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
Xe kooD van oart PEU-
GEOT 205 1.1 XE Accent,
bwj Q7 M rQQ_ km st
40.000, 'schadevrij' en in
nieuwstaat pr no t k Tel
045-312947,_. >r^r-^-r

v -».—rDEI 3 *&* 1-- 2 Sh-back.83 zekfz. mooi APK gek.,
Kerkraderweg 166, Hrl.
Te k. DATSUN 120 IJ, '78,
APK 03-'9l, ’1.250,-. 045-
218925.
c„. c„„„„ ~ A ~.—, ,„-," SusV.6 Si; m£
bishi Cordia, '84; Toyota
Starlet DL. '87; Volvo 343
DL,'B2; Lada 2105,87,55,
'86; Lada stationcar '86 en
87; H onda Prelude t. '84;
Mazda 323 au,om- '81; Vo'-
vo 340 DL 1.7 '86; Ford

!aT8786vz#,Svö_4li
Fiat 127 '85; Toyota Corolla
1-3 DX Sedan 87; Toyota
L|te Ace 1.5 '88; Opel Kadett
1.3 autom.'B4; Lada Sama-

ra 1-3 '87; Suzuki Swift 1.3
GL '87; Opel Kadett 1.3S'86
M^a 626 GLX 2.0 '86. Di---—MSTSi
centrum Voerendaal LADA-
DEALER, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. Tel. 045-
752999.

Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980^ Garage
bcnaepkens. U44Ub-_oab.

’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
723076 of 727742.
Te k aevr LOOP slooo'« sCh| r̂

au,oUs
UH

Q:a!'o°a^0° a^ens,cnaaeauto s gratrai

Te k gevr. toyotas en

5Ï»^J4?^
bussen en Datsun-bussen
Tel. 045-443996 ook
_
,savondstot22oouur-
Ford Siërra 2.0 GL Station-
c_r .__. Hyun__ Pony nw
model, autom. '85 ’ 7.500,-;
Kadett 1200 Stationcar 5-
drs. 85; 3X Corsa '83 '85
86; Kadett 1200 85 en '86;

Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLI'BS; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs'B7; Maz-
da 323 '82 ’4.900,-; VW
Golf CL 130086; Ford Sier-
ra 2.0 '84; Ford Siërra 2.0
GL 5-drs. '86; Lada 2107 als
nw -a 4 ’ 4000,-. Auto's
me, Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
>/„„. .„„ h__tr__,,,»,har o _.__be^aalbaTe STaS*^
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach. over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett.GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
an,raciet '87; Kadett 1.2 Lu-
xe blauw '83; Opel Corsa

IfóST25HS;
SS-i'-%JBt
rood katalys. '88; Escort 1.3
4-drs. aut. goudmet. '80;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; VW Golf diesel div.
extra's wit i.z.g.st. ’2.750,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
bruinmet '80, Honda C^cE^wit £.' Kuil
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats,
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.

Loek SCHAEPKENS Auto-
bedrijf biedt te koop aan ca.
70 topoccasions o.a Honda
Prelude EX nw type '84
’13.500,-; Volvo 245 GL
stationcar ’ 9.500,-; Volvo
340 aut. 83 ’ 6.000,-; Volvo
343 '81 ’ 3.500,-; Volvo 245
Stationcar, LPG-onderb. '80

g yw Qo|f GTj

«"»«■» f2&fJSP\LÏ? ë'ï
JSS^^aKFord Siërra 1600 Laser Sta-
tjonrar 15-dr t '84 ANWB-Sr«J,Jre>!AV,"
Golf 1600, '84, ’ 11.900,-;
Mitsubishl Cordia

’ 8.950,-; 3x Ford Escort
1300 5-drs v. a. ’8.950,-;
Taunus stationcar LPG '82
5-drs. ’6.500,-; Opel Ka-
dett' 80 ’ 3.750,-; Manta GT
'86 ’14.900,-; Kadett Ber-
lina 5-drs. t.'B2 ’5.950,-;
Kadett Coupé 1600 SR '79

’ 2.750,-; Rekord 2.0 S Tra-
veller LPG '85 ’13.900,-;
Lada 2105 GL 83 ’ 3.900,-;
Suzuki Jeep '86 ’ 11.500,-;
Suzuki Jeep SJI4 softtop t.
'83 ’ 7.950,-; VW Polo C t.
'83 ’7.250,-; Jetta LPG t.
'81 ’3.250,-; Honda Pre-
lude 1e eig. '83 ’8.500,-;
Nissan Micra DX '83
’7.900,-; Datsun Sunny,

\f- t J»;
«"" ’ 3.500 - lalbot Hori-

f^H^^L^JiAP f I'9 _n n^_? r!?^?pL
nn

; Vr .n nnn L 'Rj2Q°° TR s?i °.„n». 9FT
f T___'['. A__l Ka ji,t __f{*„>;"" wm ra.&&■■ SSjSa!S-«^£g
VOLVO 740 GL sedan, LPG
grijsmetallic, '87. Volvo A.
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055
VOl VO 17nn re i-drsV°Lk ;° l7 u^'td
K
°n

nke^"K
S
outS9en ?%£

broek. 045-220055.
VOLVO 360 2.0 Itr. injection
sedan grijsmetallic '87. Vol-
vo A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Diesel
5-bak '87; BMW 316 5-bak
div. extr.'B4; Nissan Micra
SDX '85; Opel Ascona 16S
4-drs. '83; VW Golf D aut.
'85; Subaru 1800 GLS au-
tom. '82; Volvo 343 DLS 2.0
t. '82; Mazda 626 coupé 2
Itr. '82; Citroen Visa GT s-
bak '83; VW Golf '81; Ford
Taunus 16 L '80; Opel Re-
kord 20 S 4-drs. '80; Opel
Kadett 1300 S '81; Mazda
323 aut. '78; Audi 80 1e eig.
'80; Ford Escort 13 GL LPG
'80; Fiat Ritmo 65 i.z.g.st.
'80; Opel Ascona 20S, LPG,
1e eig. '80 ’1.750,-;
A Manta GTE, i.z.g.st. voor
liefhebber; Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
iers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te k. Opel ASCONA 2.0, kl.
blauw, ATS-vlgn., skirts,
alarm, bwj. '79, m.'Bo. Vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 04404-2032.
Renault FUEGO '81, el. ra-
men, blauwmet. Met APK,
i.z.g.st. Kerkstr. 7 Spaubeek
Te k. Suzuki SWIFT 1.3
GLX okt.'B6, tel. 045-
-319723.
Te k. LADA, nwe. bnd. bwj.
'81, APK, in redel. staat. vr.
pr. ’400,-. Te bevr. Dorps-
straat 73, Bingelrade. Tel.
04492-1835.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. BMW 320 i, 1986,
70.000 km. en Triumph Do-
lomite 1980 i.z.g.st. Tel.
045-317593.
Te koop Ford ESCORT m.
'85, Laser-uitv., 5-bak, 1e
eig., mr. mog. 045-231486.

Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Suzuki Swift GTI
16 V, '87; VW Golf 1300
Manhattan GL. '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadett 18i '87; VW Golf Tur-
bo Diesel '86; Ford Escort
1600 GL, '86; Mercedes 200
123 83; VW Golf 1300 '88;
MG-B cabriolet '77; BMW
320 4 cyl. '80; BMW 320 6
cyl. '81; Opel Manta 20 GTE
div. extra's '82; Mitsubishi
Galant '81; Ford Sierra 16
'85; Opel Corsa 11 '84; Fiat
65 CL Ritmo '82. Inruil, fi-
nanc. garantie. Autoh.
FRANKEN V.O. F. Ganze-
weide 59, Heerlen. 045-
-216475.

Te koop ALFA 90 QO 2.5 inj.
zilver, bwj. '87, vr.pr. s
’24.500,- mcl. BTW-nota.
Tel. 043-611653 of 212299.

AUDI 100, bwj.'B3, i.g.st., Fr.
Halsstr. 28, Heerlen-
Meezenbroek. 045-722404
Te k. BMW 732 I, bwj. '84,
zeer mooi, mr. mog. Cau- 'merweg 38, Heerlen.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en ;
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
Bost VERWARMING BV.|
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

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

STORMSCHADE vraag 'vooraf prijsopgaaf. Wij rege-
len uw schade ook met de
verzekering. Bouwbedrijf ■Schaeffer Tel. 04750-11985
b.g.g. 04490-26986.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

■ Tel. 045-720741.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma
le prijs. R/J Handelsonder-
M?,^n?«,nS~,294'Nuth. Tel. 045-242602.

Gasf. ’95,-; IJSKAST
f_s-- dienvries f 175 -■Saat ’X'okT^è'
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.

Z.g.a.n. noten EETHOEK,
ronde tafel en 4 stoelen. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-417309.
Te k. aangeb. weg. om-Utandigh. prachtig Lodewijk-
stijl bankstel, 3-1-1, met bij-
behorende kast en salonta-
fel, 2 jr. oud. 045-223097.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL als nw., vr.pr. ’ 875,-,
mass. eik. salontafel vr.pr.

’ 275,-, 045-323830.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

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

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500.

PIANO stemmen en repa-
ratie, "De tuner". 5 jaar
garantie op reparaties. Tot
30 maart as. Speciale kor-
ting op de stemprijs. Bel nu:
Tel. 045-231326.

Huish. artikelen
Extra reklame, televisies, vi-
deo's, stereo-installaties,
midi hi-fi sets, camcorders,
versterkers, CD-spelers,
casettedecks, platenspe-
lers, stereoboxen, was- en
droogautomaten, diepvrie-
zen, koelkasten, magne-
trons, stofzuigers. Met 10-
-20-30-40% korting. Vanaf

’ 5,- per week eigen finan-
ciering. Grote inruilprijzen.
HOEVENAARS-EXPERT,
voorheen huishoudbeurs,
Kerkstr. 111, Brunssum.

Te koop gevraagd 2 DRAAI-
PAUKEN. Tel. 045-718013.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108_

Te koop gevr.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Gevr. eiken KAST, bankstel,
eethoek, gasfornuis, ijskast,
enz. 045-725595.
Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

«||||l|^ tT^rcrfïaicLi:! *||l§
Proficiat (O)pa

met je 54ste
Ma en (klein)kinderen

Duur jeleuft et nit, mer ut is
woar, derFrans weat 65 joar—* .»_*_s*_s'tS2v^^^^"^^_Bß_^J

_^s^ . _ |

| ._ _3__T *
Proficiat

Trudi, Henk, Lenie, Joep,
Astrid, Sandra, Nadine,

Patricia, llona

John
hv,i*:T* I __*?__

\

Proficiat van je vrienj
Leny en de hele mej

Pap en Opi
Hartelijk Gefeliciteefl

met uw verjaardag.

Kinderen en kleinkind*

Diversen
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
De massage van
VERONIQUE blijft uniek.
Tel. 045-228481.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN TV'S.
Zeer grote sort. va. ’ 125,-
-met gar. Reeds 25 jr. het
juiste adres. T.V. Occ. Cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Caravans
JAARSTALLING (afgj
ten) voor caravans, bil
e.d. te Sittard, ’ 150.-
BTW. Tel. 04492-2601..
Te k. TRIGANO vouwfV
van 1978, i.z.g.st. met lO'
telbeugels, oploopremet
servewiel, binnentti
grondstel en gastoesteloei
045-325773. Lp

Kamers
V. werkend 1 pers. kl-F
meub. APPARTEMias
Kruisstr. 75 Hrl. 045-71*0

Hobby/D.h.z. X
SCHUURTJES, tuinhui^kippe- en hondehokkerij:
le afm., reeds vanaf ’ \Houtbouw Übachs, Eyf
hovergracht 39, Kerkrf 0'
Vink, tel. 045-460252. j1
Piccolo's in het Limtfo;
Dagblad zijn groot in L
SULTAAT! Bel: 045-719^

<_k
SPECIALE

AANBIEDING :
Metalen t

Skantoorkast [
met zeer lichte lakschade

I voorzien van 4 legborden en h
m slot. I

Kleuren:

I bruin/beige E.
donkergrijs <lichtgrijs Iri
Afmeting:
180x80x40 cm ir
197x92x44 cm ti

Per 6 stuks "EIGEN 250 -p st netto L
IMPORT excl. BTW

it
Van Dooren Kantoormeubelen
"H mTM Sittard
■ ■ I Handelsstraat 23 (handelscentrum BergerweS (
%^l ■ Telefoon 04490-14867 \.

Donderdag koopavond tot 20.00 uur
Zaterdag open van 10.00-16.00 uur
Van Dooren Budgettair meubilai. t
Prijzen exclusief BTW. Franco levering door i
heel Nederland. L

LET OP HET JUISTE ADRÉ.
_/

Ér rOVInCI© Bureau Bibliotheek
■ - i Postbus 5700LllT-DU- Cj 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling GedeputeerdeStaten maken bekend,
MSSHO-90 dat zij bij besluit van 13februari 1990nr.

Bs 51686 aan de Naamloze Vennootschap
DSM onder een aantal voorschriften vergll
ningen hebben verleend ingevolge de Hm'
derwet, de Wet inzake de luchtverontreini':
ging en deWet geluidhindervoor het uitt>'
den/wijzigen van het etheenontvangst-en
veringsstation (ARG-statipn) gelegen op °lokatie Zuid in de gemeente Geleen. .
Het besluit en alle ter zake zijnde stukken '»
gen ter inzage van 6 maart 1990 tot 7 april I
1990en wel: - in hetProvinciehuis te Maa
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werk'
uren; - in het gemeentehuis van Geleen "''dens de werkuren en bovendien 's woenS'
dagsvan 17.00uur tot 20.00 uur. Tot laats _,
noemde datum kan beroep worden ingesl
bij deAfdeling voor degeschillen van best",
van deRaad van State door: a. deaanvrafl
b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die
overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,tweed
lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet a! 9
mene bepalingen milieuhygiëne bezware'V
hebben ingebracht; d. enige anderebelang
hebbende, die aantoont, dat hij redelijken"
niet in staat is geweest(overeenkomstig
voornoemde artikelen) bezwaren in te bre
gen.
De beschikking wordt na afloopvan de t>o'
roepstermijn van kracht, tenzij voor deze °turn beroep is ingesteld en mettoepassing
van artikel 107van de Wet op de Raad va%
State een verzoek isgedaantotschorsing
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. a
Het beroepschrift moet gericht en verzon
worden aan de Voorzitter van deAfdeling
voor de geschillenvan bestuur van de Ra jp

van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Grav
hage.
Het verzoek totschorsing of tot hettreffen
een voorlopige voorziening moet evenee^,
worden gerichtaan de Voorzittervan de /*

ling voor de geschillen van bestuur van 0

Raad van State. jfr
De beschikking wordt niet van kracht vo"
op een zodanig verzoek is beslist.

Limburgs Dagblad



Nijssen strandt
in halve finale
t Van onze tennismedewerker
'OTTERDAM - Na de finales in
ft herendubbel die Torn Nijs-
P uit Sittard in de Grand Prix

van Milaan en Stutt-
■£rt wist te bereiken, slaagde hij
Par in het ABN Wereld Tennis■ °ernooi in eigen land niet in. Ine kwartfinale won hij met zijn
jjfste partner de Deen Michael
..rtensen moeiteloos van Pa-
|'ekck Galbraith en David Mac-
J'ïerson met 6-3;6-4.
iiij? de halve finale ontmoetten zij
iret de favorieten Anders Jarryd
f* John Fitzgerald, omdat deze
i^°r de Italiaan Diego NargisoF 1de Venuzolaan Nicolas Perrei-
£.. uitgeschakeld werden. Ook
T'lssen en Mortensen moesten
ip onderspit delven. In de tie-
"*reak van de eerste set kwamen
«met 5-2 achter. Het lukte hen

op 5-5 te komen. Een ge-
i^kige service en een fraaie re-*Jr _ op de service van Morten-
*ft gaf een 7-5 verlies. In de
reede set ging de strijd ookeer gelijk op. Ook nu wareneer twee wat zwakkere mo-
rsten op de beslissende mo-
rsten de oorzaak van het ver--oeses met 7-6(7-5);6-4.

Tennisjeugdfaalt
- Slechts een Limburger, r in geslaagd de tweede ronde

l de nationale jeugdkampioen-
i ''Ppentot en met 18 jaarte berei-
tj- Mede door de afwezigheid van
i3Ue Snijders uit Geleen, die een
' 'Uevacantie boven dit kam-
H^schap heeft gesteld, was Pas-, uit Maastricht de eni-
lir'e er 'n s^aaS^e die een winst-

'J binnen te halen.
*2i'f j'Jn winst opBerry Opperhuizen
jj^recht(7-5;6-2) was hij niet op-, tegen de Zeeuw Manfred
D Kok, die hem met 6-2;6-4 ver-
i _■ De vier andere verloren hunLjUr_.spartijen: Roel Feijen uit

(7-6;6-l Timo Luca),
3 van Welsem uit Linne (6-2;
t: Pander van Gelder), Andrea
.^scher uitKerkrade (6-l;6-3 San-
e van de Aa), Vera Bakker uit Ge-I 1 "-5;6-3 Nancy van Erp).

MaudSegersaan basis Geleetise handbalzege

Herschi/V en L
sluipt naar top

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

*titi ~ n de zaalhandbalcom-
t-^f, e.eredivisie bij de dames is de

" 'i^J1111- na gisteren weer helemaal
bujl- Omdat koploper Aalsmeer
'V(> Uw verloor, nu met 16-20 van
'Oh 'en de achtervolgers PSV,
e.i/^et 18-16 van OSC en Her-
tet i cen L, de Geleense ploeg won
Wt5-!4 van SEW, geen fouten
! §aan Aalsmeer en PSV nu
(*t h aan de leiding, gevolgd op
\^nt door Herschi/V en L. Hol-
St* ft bliJft vast op de laatste

f« .u staan. Nu werd met 22-11 van*s verloren.
1-^en L is dus weer helemaal
He n de race naar de titel. Na deprestatie van twee weken ge-

« rd n *e^en koploper Aalsmeer
f^ .n °°k gewonnen van titelver-Nft«er SEW Alleen in de eerste
R 0 _cj e

n V en L vastknopen aan het
kr*! Ir.Sse^ van veertien dagen gele-

nJ 1 die fase liep V en L via 2-2 enP> t n.aar een 10-6 voorsprong. V
i-lf?.Mer Piet Kivit over die eer"

..^' -en.^"Wij hadden in diefase een
y' _e» overwicht. Verdedigend
(f''b -d^°cd 'n elkaarbij ons en aan-

eu creeërden we veel kansen.
jjf6 _iaa *J was echter dat we ze niet
1^ .6(f 'benut hebben, anders was
hde r rij d bij de pauze al gelopen.
eI*t4rkw st beD ik de Ploeê °P een
.^iï-'h6 foutJes gewezenen er op

k 6 heif, de goede lijn van de eer-
6de uVast te houden. Maar in dehelft waren we als verlamd.

Geheel onherkenbaar was de ploeg.
Zo vloeiend als het in deeerste helft
ging, zo stroef in de tweede".

V enL, zonder Ingrid Segers, zij liep
tijdens de wintersportvacantie een
knieblessure op, kon zestien minu-
ten lang het doel niet meer vinden.
SEW kroop in die fase langzaam
dichterbij en bij de stand 13-13 her-
vond de ploegvan trainer PietKivit
zich. Op belangrijke momenten be-*
wees doelvrouwe Maud Segers
weer eens haar waarde door twee
strafworpen te stoppen en mede
door twee treffers van Nicole van
Thor kon V en L alsnog in de slotfa-
se de zege veilig stellen. Trainer Piet
Kivit tot slot: „In de eerste helft heb-
ben we SEW in dezak. In de tweede
helft schoven de speelsters de ver-
antwoording op elkaar af. Gezien
het hele spelbeeld echter vind ik,
dat wij verdiend gewonnen heb-
ben". Overigens moest Piet Kivit
een beroep doen op speelster Mieke
Leenen (zij maakte na een jaar haar
rentree) en scoorde Carla Kleintjens
elf maal waarvan vijf keer uit een
strafworp.

Holbox/Swift verloor in Den Haag
met 22-11 van Hellas. Al snel keek
de Roermondse ploeg tegen een 5-1
achterstand aan. Hellas dacht toen
dat de buit al binnen was waardoor
Swift voor rust kon terugkomen tot
de 8-6 ruststand. In de tweede helft
tapte Hellas uit een ander vaatje en
werd Swift naar een terechte 22-11
nederlaag gespeeld.

sport

'Mensen schrikken als zij horen dat ik vierde sta op wereldlijst'

Gilbert. saaie winnaar
voor mat 'Rotterdam'
.TTERDAM - Het slotakkoord van het zeventiende ABN-
freldtennistoernooi bleek gisteren nog valser dan alles wat
fan vooraf ging. In de finale konden de uiteindelijke winnaar
M Gilbert en Jonas B. Svensson een bomvol sportpaleis
|°y' geen moment boeien. Met ruim een uur en een kwartier
'nis van het vervelendste soort werd Neerlands grootste ten-
evenement in stijl afgesloten.

F^rt is na de top drie - Lendl,
fker Edberg - 's werelds beste
ftisser volgens de computer die
[Wereldranglijst uitbrengt. MaarIT .

hij is ook één van de saaiste. Dat
weet de 28-jarige baseliner ook. Hij
noemt zichzelf de 'meester van het
lelijke winnen. En helaas voor de
achtduizend toeschouwers groeide
de meester weer eens boven zichzelf
uit.

De naam Gilbert spreekt ook abso-
luut niet tot de verbeelding. „De
mensen schrikkenzelfs als ze horen
dat ik de nummer 4 van de wereld-
ranglijst ben. ledereen denkt dat
McEnroe na de top drie komt. Mis-
schien moet ik maar niet in de top
drie komen, want dan krijgt het ten-
nispubliek een hartaanval", zei de
winnaar gisteren na afloop cynisch.

Voor de fijnproevers is Gilbert wel-
licht wel aansprekend. Hij is tech-
nisch perfect en kan tegenstanders
slopen met zijn eeuwige geduld. De
nadruk ligt op de verdediging, maar
het retourneren beheerst hij dan
ook als geen ander. Dat is ook de re-
den dat-ie in het circuit wordt ge-
zien als een levendetennismuur die
alles terugbrengt. Lelijk was het
ook gistermiddag weer, maar suc-
cesvol eveneens. Zoals dat het hele
toernooi al het geval was. Zonder al
te veel moeite bereikte de als num-
mer één geplaatste zaterdag de
eindstrijd via winst (6-3, 6-3) op de
Deense verrassing Michael Tauson.

Het succes van de laatbloeier kent
voorlopig nog geen grenzen. Vorig
jaar schreef de sloom ogende maar
oh zo efficiënte tennisser vijfGrand
Prix-toernooien op zijn naam. Rot-
terdam was zijn eerste titel van dit
jaar. In totaal won hij achttien fina-
les van de 28 die hij speelde in zijn
loopbaan. Ook Svensson (hij bereik-
te de finale zaterdag ten koste van
de winnaar van 1989 Jakob Hlasek)
stootte zijn hoofd tegen de muur,
zoals hij dat ook vier jaar geleden
deed in de eerste ontmoeting. Na
een kansloze eerste set (6-1) kwam
de Zweed in de tweede met 3-0 ach-
ter. Hoewel hij daarna twee keer
door de service van Gilbert brak en
zelf zijn opslag behield (3-3) was er
geen moment serieus sprake van
een wedstrijd. Met ijzige kalmte
brak Gilbert gewoon nóg twee keer,
zodat het duel met 6-3 werd afgeslo-
ten. De Amerikaanse machine was
130.000 gulden rijker zonder al te
veel inspanning.

Door de afzegging van Connors en
de snelle uitschakeling van interes-
sante spelers als Mancini, Noah,
Haarhuis en Steeb bereikte het toer-
nooi over de hele week genomen al
geen behoorlijk niveau. De organi-
satoren dachten de ellende wel zon
beetje gehad te hebben, maar had-
den buiten de finale gerekend. Het
best bezochte toernooi uit de ge-
schiedenis (72.000 toeschouwers)
verdwijnt in de boeken als een van
de minst aansprekende.

Uitslagen zie pagina 14

" Brad Gilbert,
saai maar zeer
effectief. De
Amerikaan staat
op de vierde plaats
van de
wereldranglijst.

Matige rentree Vriesekoop tijdens open Duits tafeltenniskampioensehap

Kloppenburg en Noor
slaan raak in Karlsruhe
KARLSRUHE - Mirjam Hooman-
Kloppenburg en Emily Noor traden
op de laatste dag van de Open West-
duitse titelstrijd in Karlsruhe uit de
schaduw, die aanvankelijk door de
rentree van Bettine Vriesekoop
over de rest van de Nederlandse ta-
feltennisselectie was geworpen.
Noor drong door tot de laatste acht,
Kloppenburg bereikte de halve fi-
nales. Ook zonder Vriesekoop, wier
terugkeer op internationaal niveau
geen onverdeeld succes was, blijkt
het Nederlandse vrouwen-tafelten-
nis perspectief te bieden.
Op het sterk bezette toernooi in
Karlsruhe bewees Mirjam Kloppen-
burg pas op de laatste twee dagen
haar status van beste tafeltennister
van Nederland. De nummer acht
van Europa had een stroeve start. In
het landentoernooi en in het dub-
belspel met Vriesekoop kon Klop-
penburg geen initiatief nemen. Een

vroege uitschakeling in beide disci-
plines was het onvermijdelijke re-
sultaat.
In het individuele toernooi kwam
de Scylla-speelster, mede door een
gunstige loting, langzaam op toeren.

Overwinningen op Kaimio (Fin),
Schmude (BrD) en de Hongaarse
Urban, de eerste tegenstander van
formaat (nummer elf van Europa),
brachten Kloppenburg in de kwart-
finale. De Westduitse Struse, in 1987
nationaal kampioen, fungeerde zon-
dagochtend als tegenstander. Net
als tegen Urban, die in de vijfde
game een matchpunt verspeelde,
hield Kloppenburg de spanning er
lang in. Ze overleefde in de beslis-
sende game drie matchpunten. Met
24-22 dwong Kloppenburg de door
de 1500 toeschouwers fanatiek aan-
gemoedigde Struse alsnog tot opga-
ve. In de halve finales beet Klop-

penburg zich stuk op Lijvan Geng,
een Chinese muur van onverzette-
lijkheid. In vier games maakte de
voor Canada uitkomende tweevou-
dige wereldkampioene (met China
in het landentoernooi van 1985 en
1987) een einde aan de opmars van
Kloppenburg. Geng schreef later
het toernooi bij de vrouwen op haar
naam door een overtuigende zege in
de finale op Batorfi.

Megacles-speelster Emily Noor (19)
had in de kwartfinale geen ant-
woord op de service van de logge
Hongaarse, die de bal na een opgooi
van drie meter haarzuiver weet te
raken. De winst in de eerste game
(21-19) en de verrasende positie bij
de laatste acht stemden evenwel tot
grote tevredenheid bij Noor en
Vlieg. „Misschien ben ik nu verze-
kerd van een plaatsje in de ploeg
voor de Europese kampioenschap-

pen", glimlachteNoor veelbetekend
richting Vlieg.
De min of meer mislukte rentree
van Vriesekoop, die niet verder
kwam dan zes partijen in Karlsruhe
en slechts twee keer won, kwam
voor Vlieg niet onverwacht. „Je
kunt niet van Bettine verlangen dat
ze na anderhalf jaar stilstand een
sterk bezet toernooi meteen naar
haar hand zet. Zekomt ritme op top-
niveau tekort. Hier in Karlsruhe
keek iedereen op haar vingers. Met
die druk van buitenaf zal Bettine
opnieuw moeten leren omgaan."

Bij de mannen was er voor Paul Hal-
dan en Frank Boute zaterdag geen
plaatsje in de kwartfinale wegge-
legd. Haldan verloor in vijf games
van de Joegoslaaf Lupulescu. De
nummer elf van de Europese rang-
lijst overleefde tegen de nummer 23
in de beslissende game (24-26) drie
matchpunten. Boute verloor eervol
in de drie games van de Zweed
Lindh, de nummer vijfvan Europa.
Het toernooi werd zondag gewon-
nen door de Fransman Gatien, die
de Zweed Persson in vier games be-
dwong. In het dubbelspel werden
Haldan en Keen door het Joegosla-
vische duo Primorac/Lupulescu in
de kwartfinale een halt toegeroe-
pen.
Uitslagen zie pagina 14.

" MirjamKloppenburg lijkt de bal over het net te blazen tijdens de voor haar tamelijk succesvoll
verlopen open Duitse kampioenschappen.

Kevin McDuffie 'de beste'
AMSTERDAM - Tijdens het All-Star-gala in de Amsterdamse Apol-
lohal werd Miniware-speler Kevin McDuffie verkozen tot de meest
waardevolle basketspeler van het seizoen '89/'9O. De momentele top-
scorer in de ere-divisie basketbal maakte deel uit van de zogenaamde
East All-Star-team dat met 94-92 werd geklopt door het Western All-
Star-team.
Miniware coach Henk Konings zorgde samen met Williams, McDuf-
fie en De Jager voor de Limburgse inbreng in dit topsportgala in de
Apollohal. Konings: „We waren met Miniware uiteraard uitstekend
vertegenwoordigd. De uitverkiezing van Kevin is voor ons geenszins
een verrassing en het zal moeilijk worden om hem ook voor het vol-
gend seizoen vast te leggen. De All-Star-wedstrijd op zich was een
heerlijke 'run- and gunwedstrijd' waarin de beste spelers van de ere-
divisie zich ook nog eens van hun beste kant hebben laten zien."

sport kort
LONDON - Breland (VSt) won door
interventie van de scheidsrechter in
de derde ronde van uitdager Ho-
neyghan (GBr). Hij mag zich we-
reldkampioen weltergewicht
(WBA-versie) noemen.

LINARES - Gari Kasparov heeft
zich zaterdag in de slotronde van
het negende schaaktoernooi van Li-
nares verzekerd van de eerste prys
van 8.000 dollar (bijna 16,000 gul-
den). De wereldkampioen won in
zes uur en 61 zetten van de Spaanse
outsider Illescas. Daardoor kwam
Kasparov uit op een totaal van acht
punten uit elfpartijen, een halfpunt
meer dan zijn jonge landgenoot Bo-
ris Gelfand, die remise overeen-
kwam met een andere Sovjetrus,
Vassili Ivantsjoek.

SASKATOON - Ook op de tweede
dag van de nationale zwemkam-
pioenschappen van Canada heeft
Mark Tewksbury op de 25 meter-
baan in Saskatoon een wereldre-
cord op een rugslag-onderdeel ge-
vestigd. Vrijdag tikte hij aan voor de
beste prestatie ooit op de 50 meter,
25,06 seconden. Een dag eerder
brak de Canadees als eerste door de
grens van 54 seconden op de 100
meter rugslag. Zijn tijd donderdag
was 53,69.

LINARES - De tweekamp om de
wereldtitel schaken zal verdeeld
worden over New Vork en Lyon.
Dat heeft wereldkampioen Kaspa-
rov zondag in Linares verklaard. De
eerste twaalf partijen zullen in okto-
ber in New Vork worden gespeeld,
de tweede helft in Lyon. Het prij-
zengeld zal rond de zes miljoen gul-
den liggen. Kasparov zal aantreden
tegen de winnaar van de tweekamp
tussen Timman en Karpov, die don-
derdag in Kuala Lumpur begint.
HILVERSUM - De Nederlandse
rugbyploeg heeft zondag in Hilver-
sum op overtuigende wijze Bulga-
rije verslagen: 45-10. Bij rust leidde
Oranje met 11-6.

APELDOORN - Tijdens bokswed-
strijden voor aspiranten in Apel-
doorn, heeft Raymond Hendrix van
Boksclub De Amateur uit Munster-
geleen, gewonnen van Khori van
BC Croostwijk uit Rotterdam. Club-
genoot Patrick Maassen bokste on-
beslist tegen de Rotterdammer V.
Zweden.
BORN - Het judoteam van Chian
Sport Limburg is in sporthal Het
Anker in Bom Limburgs teamkam-
pioen geworden. In de finale werd
met 6-1 gewonnen van judoclub
Venray. Het team van Chian Sport
bestond uit: Fred Emde, Jan Smit,
Gose Fischer, Ronald Creuwels,
Pascal Durlinger, Graad Weber,
Caspar Vos, Ronnie Driessens en
Ruud Delil. Op de gedeelde derde
plaats kwamen de teams van Judo-
club Voerendaal en Tsukuri Maas-
tricht. De twee eerst teams zijn
automatisch geselecteerd voor de
Nederlandse teamkampioenschap-
pen die zaterdag in Nieuwegein
plaatsvinden.

Roermondse nationaal kampioen karate

Armelies Bremmers
in de bloemen

Van onze medewerker
AMSTELVEEN - De Roermondse
Armelies Bremmers is open Neder-
lands karatekampioene in de klasse
boven 60 kg. Nadat de stand aan het
einde van het finaleduel tegen de
Zweedse Jung 2-2 was, scoorde
Bremmers in de verlenging het
eerst met een zweepslag (uraken).
Armelies Bremmers was tijdens het
open NK bijzonder sterk op dreef.

Yvonne Senf kende eveneens een
zeer sterke toernooistart in de klas-
se tot 53 kg. Zij won al haar partijen
met grote overmacht. In de finale
stond zij tegenover de Finse Lainen,
die verleden jaar tijdens het EK in
Parijs, in de finale werd uitgescha-
keld door Senff. Nu won de Finse
met een duidelijke 3-0 score.
„Ik heb in de afgelopen drie weken
slechts twee keer kunnen trainen.
Was dat niet zo geweest dan had ik
die Lainen ook deze keer kunnen
verslaan", dacht Yvonne Senff na
afloop. In deze zelfdeklasse werd de
Swalmense Rosien Berben derde.
Bij het kata-damesteams eindigde
het team van Karate-Doweng uit

Beek op een tweede plaats met een
gelijk aantal punten, 20.6 pt., en
NSKV Nijmegen. Het goud was
voor het Belgische team Houbu
Dojo met 22,5 pnt.
(Uitslagen zie pagina 14).

Mara Eijkenboom
in halve finale
Van onze tennismedewerker

BOURG LA RENNES - In het
Franse A-toernooi in Bourg la Ren-
nes in de buurt van Parijs heeft
Mara Eijkenboom uit Maasbracht
de halve finale van het damesenkel-
spel bereikt. Na overwinningen op
deFrancaises Gavin (6-3; 2-6; 6-1) en
Chateau (6-4; 6-2) moest zij het in de
halve finales opnemen tegen Arm
Devries uit het Belgisch Limburgse
Maaseik. De strijd bleef spannend
tot de tiebreak van de derde set. De-
vries die bij de top-100 van de we-
reld gestaan heeft, was de sterkste
en won met 6-3;4-6;7-6. Zij moest het
in de finale opnemen tegen de Fran-
caise Maider Laval.
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jeugdvoetbal
Land. Jeugd Hoofdkl.
Wageningen-Sparta 1-4
Willem 11-FC Twente 1 -1
Excelsior-PEC-Zwolle 2-3
Stand:
PSV 16-27
Feijenoord 17-24
PEC-Zwolle 18-22
Excelsior 18-21
FC Twente 18-20
Fortuna Sittard 17-19
Sparta 17-17
G.A. Eagles 16-16
Willem II 17-15
VW 17-14
Roda JC 17-8
Wageningen 18- 3
Landjeugd le Klasse D.
Sittard-Eindhoven 0-4
PSV 2-Venray 4-0
NEC-MW 2-3
Quick-Helmond Sport 1-0
Graafschap-DCS 1-2
Stand:
Eindhoven 18-32
NEC 18-25
Geldrop 17-22
PSV 2 18-20
MVV 18-20
Quick (N) 18-20
Graafschap 18-19
Helmond Sp. 18-18
De Treffers 17-17
DCS 18-16
Venray 18-3
Sittard 18-2

damesvoetbal
Interregionale Dames
LFRKC-SET 0-5
RKTVC-Braakhuizen 1-1
VOW-Herptse B. 3-1
NOAD-ODC 0-1
Stand:
DVC Den Dungen 15-29
Braakhuizen 15-23
SET 15-19
Leveroy 16-19
Bavel 13-17
VOW 14-17
Susteren 14-13
NOAD 15-13
ODC 13-12
Herptse B. 14-7
RKTVC 15- 3
LFRKC 13-0

zaalhandbal
DAMES
Eredivisie
Aalsmeer-UVG 16-20
Niloc-Quintus 11-13
PSV-OSC 18-16
Hellas-Holbox Swift 22-11
Swift A-Foreholte 14-13
HerschL V enL-SEW 15-14
Stand
Aalsmeer 14-20
PSV 14-20
Herschi, V en L 14-19
Hellas 14-18
SEW 14-16
Foreholte 14-16
UVG 14-15
Quintus 14-15
Niloc 14-13
OSC 14- 8
Swift A 14- 8
Holbox Swift 14- 0
Eerste divisie
DWS-Tachos 12-12
Hermes-Delmach, Caesar

20-15
AutoCaubo lason-Noav 18-15
VGZ.Sittardia Bevo 23-12

Stand
VGZSittardia 12-19
Tachos 11-18
Animo 11-16
Hermes 11-12
Auto Caubo lason 11-11
DWS 11-11
Noav 12- 9
Wings 11- 8
Bevo 12- 6
Delmach Caesar 12- 4

Tweede Divisie
Merefeldia-Herschi/V en L 2

16-17

EBHV-Posterholt 9-15
SVM-SwiftA2 14- 9
Achilles-AAC 10-12
Esca-Loreal 10-13

Stand
Loreal 15-28
SVM 15-24
Posterholt 15-24
Herschi/VenL2 15-17
Achilles 15-16
AAC 15-14
Esca 15-12
Swift A 2 15- 7
Merefeldia 15-4
EBHV 15- 4

Derde Divisie
Zephyr-Swift H 5-20
Heel-Rapiditas 11-15
Haelen-HVV 17-10

Stand
Kwantum Blauw Wit 11-22
Swift H 12-18
PSV 2 12-14
Rapiditas 12-13
Heel 12-10
Haelen 11- 8
HW 12- 5
Zephyr 12- 4

HEREN
Tweede Divisie
AAC-PSV 19-14
UGHV-UDI 20-21
SVM-Rapiditas 15-14
Kwantum Blauw Wit 2-de Ga-
zellen 14-18
Herschi.Ven L 2-Batouwe

16-18

Stand
AAC 15-26
deGazellen 15-24
SVM 15-22
Rapiditas 15-17
PSV 15-16
Kwantum Blauw Wit 2 14-15
UDI 15-14
Batouwe 14- 7
UGHV 15- 6
Herschi. YenL 2 15- 1

Derde Divisie
Blerick-Jupiter 20- 9
Meteoor-Bergeyk 20-24
Tremeg-Holbox/Swift 18-23
DVC-Apollo 28-15
Aristos-Vios 14-23

Stand
Blerick 15-25
DVC 15-23
Vios 15-20
Holbox.Swift 2 15-19
Meteoor 15-18
Jupiter 15-15
Tremeg 15-11
Bergeyk 15-11
Aristos 14- 4
Apollo 14- 2

TENNIS
Rotterdam, mannen, enkelspel: halve
finales: Gilbert (VSt/1) - Tauson (Den)
6-3 6-3, Svensson (Zwe/7) - Hlasek
(Zwi 6) 6-4 7-5. finale: Gilbert - Svensson
6-1 6-3 dubbelspel: halve finales: Nargi-
so/Pereira (Ita/Uru) - Mortensen/Nijssen
(Den/Ned) 7-6 6-4, Lavalle/Lozano (Mcx)- Beekman,Jensen (VSt) 6-3 6-3. finale
LavalleLozano - Nargiso/Pereira 6-3 7-6

HANDBAL
WK in Tsjechosiowakije. Heren groep
A: Hongarije-Zweden 20-25 (8-14),
Frankrijk-Algerije 23-20 (7-7). Eind-
stand: 1.Zweden 3-6. 2. Hongarije 3-4. 3
Frankrijk 3-2. 4. Algerije 3-0.
Groep B: Zuid-Korea-Tsjechoslowakije
24-29 (10-17). Roemenië-Zwitserland 24-
-16 (12-8). Eindstand: 1.Roemenie 3-6. 2.
Zuid-Korea 3-2. 3. Tsjechosiowakije 3-2.
4. Zwitserland 3-2.
Groep C: Joegoslavie-IJsland 27-20 (10-
-11), Spanje-Cuba 29-26 (12-10). Eind-
stand: 1. Spanje 3-6, 2. Joegoslavië 3-4. 3.
IJsland 3-2. 4. Cuba 3-0.
Groep D: Sovjetunie-DDR 34-19 (15-10).
Polen-Japan 25-17 (12-11). Eindstand: 1.
Sovjetunie 3-6, 2. DDR 3-4, 3. Polen 3-2,
4. Japan 3-0.
Geplaatst voor volgende ronde: Zwe-
den. Hongarije. Frankrijk. Roemenië,
Zuid-Korea. Tsjechosiowakije. Spanje.
Joegoslavië. IJsland. Sovjetunie. DDR
en Polen.

TAFELTENNIS
Karlsruhe. Open Westduitse kam-
pioenschappen. Vrouwen, enkelspel.
Derde ronde: Kloppenburg (Ned) -
Schmude (BrD) 21-12 21-15 19-21 21-7
Keen (Ned) - Fazlic (Joe) 14-21 19-21 21

13 18-21, Noor (Ned) - Bohning (BrD) 21-
-14 21-12 18-21 21-18; vierde ronde: Noor -Kasalova (Tsj) 14-21 14-21 21-15 21-9 21-
-11, Kloppenburg - Urban (Hon) 21-23 13-
-21 21-12 21-8 22-20. kwartfinale: Klop-
penburg (Ned) - Struse (BrD) 20-22 21-8
17-21 21-8 24-22, Noor (Ned) - Batorfi
(Hon) 21-19 18-21 11-21 17-21. halve fina-
le: Kloppenburg - Geng (Can) 10-21 21-
-19 11-21 14-21, Batorfi - Nemes (BrD) 21-
-18 22-24 11-21 21-14 21-18. finale: Geng -Batorfi 21-11 21-16 12-21 21-13
Dubbelspel, tweede ronde: Kloppen-
burg/'Vriesekoop - Bogaerts/Specht
(Bel/BrD) 21-19 17-21 21-11, Keen/Muller
- Blikken/Rasmussen (Noo) 21-15 21-9;
derderonde: Kloppenburg/Vriesekoop -Kocova/Nagy (Tsj/Hon) 18-21 11-21.
Keen/Muller - Badescu/Guergueltsjeva
(Roe/Bul) 21-12 16-21 15-21; halve fina-
les: Batorfi'Wirth (Hon) - Popova Mei-
nik (Sov) 12-21 21-18 21-11, Guerguelts-
jeva/Badescu - HrachovaKasalova (Tsj)
12-21 17-21; finale: BatorlVWirth - Hra-
chova. Kasalova 19-21 21-12 23-21.
Mannen, enkelspel, derde ronde: Hal-
dan - Lupulescu (Joe) 17-21 21-14 21-16
21-23 24-26. Boute - Lindh 18-21 16-21 18-
-21. halvefinale: Gatien (Fra) - Bengtsson
(Zwe) 21-17 21-12 9-21 23-21, Persson
(Zwe) - Saive (Bel) 21-16 21-18 15-21 16-
-21 23-21. finale: Gatien - Persson 21-14
21-23 21-14 21-19.
Dubbelspel. Tweede ronde: Haldan-
/Keen (Ned) - Korbel/Vimi (Tsj) 21-12 21-
-8, Boute/Heister (Ned) - Mazunov/Mazu-
nov (Sov) 14-2123-21 11-21; derde ronde:
Haldan'Keen - Persson'Lindh (Zwe) 21-
-16 12-21 16- 21; halve finales: Rosskopf-
/Fetzner (BrD) - Primorac Lupulescu 21-
-15 17-21 21-17. Waldner/Appelgren
(Zwe) - Grubba/Gatien (Pol) 21-18 21-17;
finale: RosskopfFetzner - WaldnerAp-
pelgren 21-13 10-21 24-22.

volleybal
HEREN
Eredivisie
Brother-Rellex 3-0
Brezan-Normis o—3
Detach-Deltalloyd 3-0
Nashua-Gevamy 1-3
Rentokil-P.Zoomers 3-0
Brezan-ACCO 2-3
Detach-Normis 2-3
Brother-Deltalloyd 2-3
Nashua-Reflex 3-0
TDK-Gevamy 3-0
Stand
RentokiLZVH 18-32
Detach Animo 18-26
NormisOrion 18-26
Deltalloyd/AMVJ 19-26
Brother Martinus 18-24
TDKBrevok 18-24
ACCODOS 18-16
P.Zoomers/DA 18-1.6
NashuaVCG 18-14
Reflex 19- 6
Brezan/SSS 18- 4
Gevamy/VVC 18- 4

le divisie B
USS-Camp. 1-3
Odulphus-Rijnmond 3-0
Stand
Varel/CW 15-40
EAVV 16-40

Kompro/HBC 16-34
Radius 16-26
Tornado 16-25
Vrevok 16-24
Camp/VC Linne 16-22
Odulphus 16-18
Rijnmond 16-16
USS 15-15
NashuaVCG2 16-15
Datak/VCL 16-10

2e divisie C
Stand
BCS/Comp.Serv/DS 16-38
Activia 16-36
Velden 16-32
Jola/Olympus 16-29
Pancr.Bank VCH 16-25
Super/Roosendaal 16-25
Gevamy/VVC2 16-24
Peelpush 16-24
v.Tartwijk/VCH 16-23
Moonen Papier/WK 16-19
Polaris 16-12
Datak/VCL 2 16- 1

3e divisie E
Janssen-Rooyse VK 2-_;
Stand
RooyseVK 17-41,
Vocas 16-3S
Ledub 16-37
Janssen VC Hom 17-32
Pancr.bank/VCH 2 16-29
Facopa VC Weert 16-27
Kompro/HBC 2 16-21
WevocWh 16-21
Rapid 16-16
VCE 16-13
Furos 16- 7
SEC/V 16- 0

DAMES
Eredivisie
Salora-Deltalloyd 0-3
Etiflex-P.Zoomers 3-0
Lycurgus-Tonegido 3-1
Tonegido-P.Zoomers 0-3
Gevamy-Etiflex 3-0
Salora-Zaan '69 3-2
Brother-Deltalloyd 3-0
Longa '59-AveroOS 0-3
Lycurgus-ATC 3-0
Stand
AvoroOS 16-32
Brother/Martinus 16-30
Gevamy/VVC 17-28
Deltalloyd/AMVJ 18-26
P.Zoomers/DA 18-18
Longa's916-16
Lycurgus KJ-14
Etiflex/Ommen 18-12
Zaan '69 18-12
Tonegido/V 16- 6
ATC 17- 6
Salora'Drachten 18- 6
le divisie B
Stand
TDKBrevok 16—48
Activia 16-34
Letro/Oikos 16-32
Gevamy/VVC 2 16-28
Symmachia 16-26
Pancr.bank/VCH 16-24
VCE/Boxmeer 16-21
Nokia/Valboval 16-19
EAVV 10-16
Flamingo's 16-16
Tonegido/V 2 15-15
Hovoc 15- 6
2e divisie C
Sarto-Rooyse VK 3-0
Dr.Pepper-Civitas 3-1
Stand
Sarto/Pellikaan 16-45
Rapid 16-43
Facopa VC Weert 16-34
DVO 16-31
Pancr.bank/VCH 2 16-25
Peelpush 16-24
Nashua/VCG 16-19
Torpedo 16-19
Udenhout 16-16
Civitas 17-16
Dr.Pepper/Were Di 17-16
RooyseVK 16- 3
3e divisie E
Stand
Pancr.bank/VCH 3 16-45
MoonenPapier/WK 16-36
Bach SV 15-32
Letro/Oikos 2 16-31
Sondermeyer/SVL 16-28
Rapid 2 16-27
Dynamic-2 16-22

Jokers 16-19
Nuvoc 16-14
RooyseVK2 16-12
VCE/PSV 15- 0

3e divisie F
Sarto-Mytilus 3-0
AKS-Datak2 3-1
Stand
Odulphus 15-45
TDK/Brevok2 16-38
Mytilus 16-29
AKS 16-28
VOY 16-23
IKS'72 16-22
Morres/Hulst 16-21
Sarto Pellikaan 2 16-20
Swinta 16-18
Datak/VCL2 15-17
SetUpP 16-15
T.Leynse/EVVC 16- 9

District Zuid-Limburg
DPSittardia-EPV 3-2
DIB VC Nac-Avanti 3-1
D2A Sp/Sp 2-Datak/VCL 5 0-3
D2B Sitt.3-BSV 3 0-3
D2B Sitt.2-Jokers 5 3-0
P2C AMVJ 2-Jokers 6 2-3
HP Sitt.-Grovoc 3-2
HIA AMVJ-Sjoahn 2-3
H2ADovoc 2-Spartak A 23-0
H2AAMVJ2-Sjoahn2 0-3
H3A Carna 2-Spartak A 3 3-0
H3AMuvoc3-Sjoahn4not 3-0
H3A Elsloo 3-Avoc 3 3-2
H3B Sitt.4-Grovoc 2 1-3
H3B Sitt.3-Heeg 2 3-0
H3B Elsloo 2-Avoc 2 0-3
BEKERCOMPETITIE
Dames
Avoc-Jokers 0-3
Dovoc-Rapid 3-1
Elsloo-VCV 0-3
Heeg-Dynamic 0-3

Heren
Avoc-Vluco 0-3
EPV-Avanti 0-3
Jokers-SEC 3-1
Muvoc-VCV 1-3
Datak/VCL-Helpoort 1-3

Jeugdcompetitie
Meisjes A 2
Dynamic-Jokers 3-2
Dovoc-Sport en Spel 0-3
Meisjes B
Heeg 2-Rapid 2 3-0
Avanti-Muvoc 5-0
Jongens Al
SEC-Heeg 3-2
Jeugd C
Sittardia-Elan 3-2

Hockey
Lucknow (India), toernooi om de Indira
Gandhi Cup, mannen: Malaysia - Polen
2-0, Zuid-Korea - Japan 7-0, India - Ja-
pan 1-0, Polen - Kenya 1-0.

AMIENS - Europacup landskampioe-
nen, mannen, uitslagen van het week-
einde: Groep A: RW Köln (BrD) - Caglia-
ri (Ita) 12-5. Pomorzanin (Pol) - Cagliari
10-4. RW Köln - Holywood 87 (ler) 7-3.
Groep B: Madrid (Spa) - Tensta (Zwe)
10-4,Leopold Brussel (Bel) - Tensta 7-6,
St. Albans (Eng) - Madrid 8-8. Groep C:
Edinburgh (Sch) - Kopenhagen (Den)
7-1, Amiens (Fra) Wettingen (Zwi) 8-2,
Edinburgh - Amiens 5-4. Groep D: Ar-
minenWenen (Oos) - Marathon (Joe) 9-4.
Swansea HC (Wal)'- Marathon 6-5. Am-
sterdam (Ned) - Arminen 10-6. finale:
RW Köln - Amsterdam 8-4 (5-1), derde
plaats: Edinburgh - Madrid 6-5.

HANDBOOG
MILLINGEN AAN DE RIJN - Nationa-
lekampioenschappen 25 en 18 m: man-
nen: 1. Reniers (Liesel) 1160 punten. 2.
Vogels (Eerde) 1154, 3. Camps (IJssel
stem) 1150. vrouwen: 1. Van Rozendaal
(Rosmalen) 1112. 2. Thijssen (Venray)
1085, 3. Bruntink (Broek in Waterland)
1078.

SHORTTRACK
ZOETERMEER - Open nationale titel-
strijd. Vrouwen, 500 m: 1. Velzeboer
(Ned). 2. Gardiner (Aus), 3. Van der
Geest (Ned), 5. Fabian (Aus), 6. Van dei-
Poel (Ned); 1000 m: 1. Gardiner, 2. Vel-

zeboer, 3. Hansen (Noo). 4. Nesheim
(Noo), 5. Van der Poel (Ned); 7. Van der
Geest.
Mannen. 500 m: 1. Nizielski (Aus), 2.
McMillan (NZI), 3. Nicouleau (Fra). 4.
Hoogeveen (Ned), 5. Veldhoven(Ned), 6.
Velzeboer (Ned); 1000 m: 1. Otter (Ned),
2. McMillan, 3. Velzeboer. 4. Hoogeveen
5. Hoogeveen.

zaalvoetbal
le klasse A
Loontjes-Gulpen I—l
Up Quelle-Kollefit 2-1
Mat Vaes-Wiegert 3-1
Sphinx 2-Stern Boys . 5-4
Billy Billy'-Billy 8.2 5-4
Hemelke-Yerna 2 7-3
le klasse B
Antwan-Theunissen 0-3
Kolonia-Le Soleil 1-3
Heilust-Hoensbroek 9-3
Vissers Aut.-Gr.Ster 3-3
Meyers 2-Marat.2 3-2
Bouwfonds 2-Oberye 2-2
Meetpoint-Vaals 3-5
le klasse C
Teddyberen-Geleen 2-2
Sjuffelke-Letro 2-2
Groen Wit-Knoteraer I—l
Phoenix-Theunissen 2 9-3
Keigel-PSM 1-3
2e klasse A
Sjefke-All Whites 5-6
Loontjes 2-Sjork 5-4
Delta-Flaterke 2-A
MatVaes 2-Hemelke 2 1-1
T1874-Pottemen. 5-5
Diekske-Stap In 2 4-4
2eklasse B
Up Quelle 2-Boheme 2- 2
SportM.-Kaanen M. 9- 1
H.Anders 2-Bastings 4 1- 3
Bastings 5-Maasvogels 2-11
Heeg-Delta2 11- 3
2e klasse C
DWS Boys-Quelle 1-1
Rood Wit-Laumen 2 1-2
Vissers Aut.2-Gr.Ster2 2-2
Canton R.3-Fortuna I—l

Hadow-Keelk.Kley.2 2-7
Jabeek-Vaals 2 3-0
2e klasse D
Vaals 3-Leeuwenhoek 4—l
Hadow 2-Eendracht 3-4
Heilust 2-Marebos 2-3
Soleil 2-Anker Boys 11-4
Joffer-Laumen3 3-2
2e klasse E
Bekkers 2-Internat. 5-1
Phoenix 2-Bongo 8.2 16-1
Puth.Boys 2-Zw.Schaap 2-8
Born-WagterWeg. 3-5
Haantjes 2-Lacroix 3-3
2e klasse F
Brikske 2-Jabeek 2 7-3
Teddyberen 2-Geleen 2 4-4
Postwagen-Marebos 2 9-1
Hanckmann-Meetpoint 2 7-3
Puth.Boys-Letro 2 2-0
3e klasse A
UpQuelle3-Boheme2 3-1
Mat Vaes 3-Bovens 2-2
Loontjes 3-Stern 8.2 9-6
AZVVM.-Eysden3 8-5
Heeg 2-Pottebr.2 4-3
3e klasse B
Hans Anders 4-Kilo I—l
Mattini 8.-Sjork 2 3-3
Volière 2-Maasboys 8-3
3e klasse C
Keer-Eysdens 18-3
Sphinx 3-Pottemen.2 5-0
3e klasse D
Sjefke 2-Hiltonneke 4-4
Regina 8.-Hemelke 3 2-2
3e klasse E
Holz-Quelle2 6-2
Kerkw.-Laumen 5 2-2
GenneKomm-Cosmos 2 4-6
Rood Wit 3-Kolonia 2 1-2
Laumen4-Sportclub3 2-3
3e klasse F
Laumen 7-Eendracht2 1-3
Laumen 6-Quelle 3 5-2
Vissers 3-Sportclub2 2-8
Soleil 3-Paco 2-2
Kolonia 3-Fortuna 3 2-4
3e klasse G
Keigel 2-PSM 2 1-3
Sante-Zw.Schaap 2 2-2
Adveo4-Beek 0-6
Bom 2-Sitt.Boys 2 8-2
Bouwkompas 2-Bekkers3 4-7
3e klasse H
Keigel 3-Beek 2 7-2
Adveo-Neerbeek 2-3
Santé 2-Letro 3 3-0
Bom 3-Zwaluw 2 I—4
3e klasse I
Haantjes 3-Teddyberen 3 12-0
Brunssum 4-Adveo 2 o—l
GroenWit 2-Puth.Boys3 6-3
Egor3-Oberye3 1-2
3eklasse J
Egor4-Sitt.Boys4 5-2
SZV2-Meetpoint3 0-2
GroenWit 3-Tilly B. 3-8
Brunssum 5-Adveo 3 5-4
4e klasse A
Pottebr.4-Kilo 2 8-6
Maasboys2-Stapln3 5-1
4e klasse B
Kilo3-Spv.MVV2 2-14
Keer 2-Circolo 5- 1
Vici-Kanaries 2 10- 3
4e klasse C "UpQuelle4-Boheme3 T-3
Hans Anders 5-Sjotter 3 6-5
4e klasse D
Joffer 2-Holz 2 8- 1
Paco 2-Soleil 4 3-10
4e klasse E
Egor 5-Groen Wit 4 9-2
Bouwkompas 4-Meetpoint 4

3-4
Haantjes 4-Postw.3 3-2
4e klasse F
Puth.Boys 5-Zw.Schaap 3 5-0
Phoenix 3-Bouwkompas 5 5-7
Haantjes 5-Postwagen 5 1-2
Standen
le klasse A
Mat Vaes 20-29
Wiegelt 20-28
Stern Boys 20-27
Sphinx 2 20-26
Brouwerswapen 19—23
Hemelke 20-22
Gulpen 20-21
Billy Billy's 20-21
Kanaries 19-20
Loontjes 20-18
UpQuelle 20-16
Billy 8.2 20-10
Kollefit 20- 9
Yerna2 20- 8

le klasse B
Meetpoint 20-32
Bouwfonds 20-31
Vaals 20-31
Heilust 20-26
Le Soleil 20-26
Theunissen 20-23
Meyers 2 20-22
Vissers 20-19
Kolonia 19-15
Marathon 2 20-15
Hoensbroek 20-12
Oberye 20-10
Antwan 20- 7
Groene Ster 19- 7

leklasse C
Brunssum 2 19-32
Sjuffelke 20-29
Sitt.Boys 19-27
Knoteraer 20-25
Bongo Boys x 19-22
PSM 20-22
Letro 20-24
Phoenix 20-21
Keigel 20-20
Teddyberen 20-19
Geleen 20-15
Zwaluw 19-11
GroenWit 20- 6
Theunissen 2 D 20- 1
x = 2punten in mindering
D = degradatie

KARATE
AMSTELVEEN - Open Nederlandse
kampioenschappen: Kata, mannen, in-
dividueel: 1. Rodisch (Joe) 25,3 punten,
2. Sörensen (Den) 25,1, 3. Sigillo (Zwi)
24,9; teams: 1. Shotokan karate Ham
(Bel) 22.4. 2. Karatedo Umo Roosendaal
(Ned) 21,6, 3. Karatedo Harthoorn
Utrecht (Ned) 21,3. Kata, vrouwen, indi-
vidueel: 1. Limneos (Bel) 25.5. 2. Monni
(Fin) 24,9, 3. Castrique (Bel) 24.7; teams:
1. Honbu Dojo (Bel) 22,5. 2. Karatedo
Weng Geleen (Ned) 20,6, 3. NSKV Nij-
megen (Ned) 20.6.

Kumite, mannen, onder 60 kg: 1. Fair-
clough (Eng), 2. Chang (Ned), 3. Sigillo
(Zwi) en Karaklis (Ned); onder 65 kg: 1.
Doran (Ned), 2. Boelbaai (Ned), 3. Gull
(Eng) en Quaranta (Ita); onder 70 kg: 1.
Romic (Joe), 2. Van Reybroek (Bel), 3.
Mundle (Eng) en Doran (Ned); onder 75
kg: 1. Hakala (Fin); 2. Leito (Ned), 3. Ak-
tepe(Ned) en Van der Kust (Ned); onder
80 kg: 1.Rauch (Brd), 2. Aktepe (Ned). 3.
Kremenovic (Joe) en Laryn (Ned); bo-
ven 80 kg: 1.Roovers (Ned). 2. Niemini-
nen (Fin), 3. Jankov (Joe) en Batocanim
(Joe); alle cat: 1. Brown (Ned). 2. M. van
der Kust (Ned). 3. D.v.d.Kust (Ned) en
Smeins (Ned).

Kumite, vrouwen, onder 53 kg: 1. Lai-
nen (Fin), 2. Senff (Ned). 3. Blondelle
(Ned) en Larsson (Zwe); onder 60 kg: 1.
Snel (Ned), 2. Semmelroth (Bid), 3. All-
wood (Eng) en Catalano (Bel); boven 60
kg: 1. Bremmers (Ned). 2. Young (Zwe),
3. Reily (Eng) en Stessen (Bel).

TENNIS
ASKALON - 20.000. vrouwen: finale:
Nicolette Rooimans (Ned) - Oremans
(Ned) 6-3 4-6 7-6 (7-5)

RUGBY
Eersteklasse A-poule 't Gooi - Dukes 12
22

WATERPOLO
Hoofdklasse 6. ZPB - Het Ravijn 12-11
BLOK 259, mannen, le klasse 6. Neptu-
nus - Het IJ 8-7. Vrouwen, hoofdklasse
5. De Futen - Het Ravijn 10-3

MOTORSPORT
Erp, NK motocross 125 cc: Eerste man-
che: 1. Van Drunen. 2. Tragter. 3.
Brands. 4. Van Heeswijk, 5. Van Grins-
ven, 6. Logt. Tweede manche: 1. Tragter,
2. Van Drunen. 3. Evertsen. 4. Van Hees-
wijk. 5. Van Grinsven. 6. Sweebe. Stand
na twee manches: 1. Tragter 57 punten.
2. Van Drunen 57, 3. Van Heeswijk 4(i. 4.
Van Grinsven 42. 5. Evertsen 38. 250cc:
Eerste manche: 1.Van Doorn, 2. Hofste-
de. 3. Visser. 4. Strijbos. Lach .6. Loo-
man. Tweede manche: 1. Van Doorn. 2
Strijbos. 3. Van Asten. 4. Hofstede. 5.
Visser. 6. Hendrickx. Stand na twee
manches: 1. Van Doorn 60. 2. Strijbos en
Hofstede 50. 4. Visser 46. 5. Looman 36.

500cc: Eerste manche: 1. Van der Ven. 2.
Combee, 3. Wopken. 4. Arends. 5. Roij-
akkers, 6. Hulsen. Tweede manche: 1.
Combee. 2. Hulsen, 3. Van der Ven. 4.
Slomp, 5. Willems. 6. Ponjee. Stand na
twee manches: 1.Combee 57. 2. Van der
Ven 55. 3. Hulsen 46, 4. Wopken en Koe-
nen 32.

ATLETIEK
EK indoor: Vrouwen: 60 m: 1. Sarvari
(BrD) 7.10 (beste wereld seizoenpresta-
tie), 2. Bilv (Fra) 7.13. 3. Cooman (Ned)
7,14. 200 m: 1. Sarvari 22.96. 2. Kovtoen
(Sov) 23.01. 3. Malsjoegina (Sov) 23.04.
400 m: 1. Sjmonina (Sov) 51.22, 2. Oanta
(Roe) 52.22. 3. Forgaes (Hon) 53,02 800
m: 1. Goerina (Sov) 2.01.63. 2. Zwiener
(BrD) 2.02,23. 3. Baker (GBr) 2.02.42 1500
m: 1. Melinte (Koe) 4.09.73. 2. Gasser
(Zwi) 4.10,13.3. Beclea (Roe) 4.10.44 3000
m: 1. Van Hulst (Ned) 8.57.28. 2. Keszeg
(Roe) 8.57,50. 3. Hahmann (DDR) 9.00.31
300ümsnelw.: 1.Anders (DDR) 11.59.36
(WR). 2. Salvador (Ita) 12.18.84,3. Sidoti
(Ita) 12.27,9460 m horden: 1. Narosjilen-
ko (Sov) 7,74, 2. Ewanje-Epee (Fra) 7.84,
3. Pogacean (Roe) 7.99 ver: 1. Tsjistjako-
va (Sov) 6.85 m, 2. Kokonova (Sov) 6.74
m. 3. Radtke (DDR) 6,66 m hoog: 1. Hen-
kei (BrD) 2.00 m, 2. Voeroes (DDR) 1,94
m, 3. Astafei (Roe) 1,94 m, kogel: 1.
Losch (BrD) 20.64 m. 2. Lisovskaja (Sov)

20.35 m, 3. Hammer (DDR) 19.53 m,
Hinkstapsprong (demonstratienum-
mer): 1. Tsjistjakova (Sov) 14.14 m, 2.
Radtke (DDR) 13,63 m. 3. Oliveira (Por)
13.44 m.
Mannen: 60 m: 1. Christie (GBr) 6.56. 2.
Pavoni (Ita) 6.59. 3. Valik (Tsj) 6.63. 200
m: 1. Floris (Ita) 21.01. 2. Antonov (Bul)
21.04, 3. Marie-Rose (Fra) 21.28 400 m: 1.
Dobeleit (BrD) 46.08. 2. Carlowitz (DDR)
46.09. 3. Cornet (Spa) 46,91 800 m: 1.
McKean (GBr) 1.46.22. 2. De Teresa
(Spa) 1.47.22, 3. Janus (Pol) 1.47.37 1500
m: 1. Herold (DDR) 3.44.39. 2. Cacho
(Spa) 3.44,61, 3. Morrell (GBr) 3.44.83
3000 m: 1.Dubus (Fra) 7.53,94, 2. Carlier
(Fra) 7.54.75. 3. Zorko (Joe) 7.54.77 5000
m snelw.: 1. Tsjennikov (Sov) 19.00,62.
2. De Benedictis (Ita) 19.02,90, 3. Noack
(DDR) 19.08.36 60 m horden: 1.Kazanov
(Sov) 7.52, 2. Jarrett (GBr) 7,58. 3.
Schwarthoff (BrD) 7.61. ver: 1 Haaf
(BrD) 8.11 m. 2. Mellaard(Ned) 8.08 m. 3.
Emmijan (Sov) 8.06 m 12. Maas (Ned)
7.65 m hoog: 1. Partyka (Pol) 2.33 m. 2.
Ortiz (Spa) 2.30 m. 3. Nagel (BrD) en Mö-
genburg (BrD) 2.30 m polshoog: 1. Gata-
oellin (Sov) 5.80 m, 2. Jegorov (Sov)
5.575 m. 3. Vigneron (Fra) en Fehringer
(Oos) 5.70 m. hinkstapsprong: 1. Laps-
jin (Sov) 17.14 m, 2. Sakirkin (Sov) 16.70
m. 3. Henriksson (Zwe) 16.69 m kogel-
stoten: 1. Bodenmüller (Oos) 21.03 m, 2.
Timmermann (DDR) 20.43 m. 3. Buder
(DDR) 20,20 m.

Nagova. Marathon, vrouwen: 1. Panfil
(Pol) 2.31.04. 2. Araki (Jap) 2.32.32, 3.
Asai (Jap) 2.33.40. 4. Barangoelova (Sov)
2. 35.51, 5. Tanigawa (Jap) 2.37.30.

Zaandam, 30 km: 1. Dirks 1.33.56, 2.
Stigter 1.34.48. 3. Van Rijthoven 1.35.06.
4. Lambregts 1.36.08. 5. De Maat 1.37.02.
Roermond, 15 km: 1. Klerkx 48.10. 2.
Lemmens 48.11, 3. Kamphuis 49.28. 4.
Hoven 49.33. 5. Bosjans 49.34. 6. Sehoon-
brood 50.50. Vrouwen: 1. Hameleers
56.43. AfTerden, cross: 1. Ellis (Attent)
10.8 km 38.54. 2. Van Erp 39.03. 3. Pengel
39.25. 4. Beurskens (AV Venray) 39.35. 5.
Broekmans 39.45.

tafeltennis
Heren
le div.l
SVE-BT Lifters 4-14
Odion-DHC 4-14
te div.2
Trias-Odion2 17- 1
Combi-Ver.Spaarb.l 26-16
2e div. 1
Scy 11a 2-Megacles 2 9-1
Veldhoven-TCS 5-5
2e div. 3
Poker-Face-ZTTC 5-5
Irene 2-Hotak 7-3
Sibbe-Red Stars 2-8
3e div. 3
ATC 2-SchimmertM. 3-7
SVE 2-Docos 7-3
JCV2-Renata 9-1
3e div.6
Maastricht-NMS Bartok 2 6-4
DHC 2-TTCVRath 2 6-4
4e div.4
Megacles 3-Helden 10-0
Twentyoneup-ATC 4 - 4-6
Schimmert/M2-Belcrum 2

3-7
4e div.s
Hotak2-Sibbe 2, 4-6
Luto-ATC 3 9-1
TOGB-Kluis2 3-7
4d ivl 6
MOVC-Armada 7-3
Oldra-Valkenswaard 5-5
le klas
Heksenberg-Maasmeppers 5-5
Vijlen-Swift LC 4-6
TTCN-Kluis 3 6-4
2e klas A
Destatec-Heugem 3-7
Brunssum-Minor 7-3
Falco 2-Kluis4 4-6
2e klas B
Megacles4-Succes 3-7
S/Avanti-Maastricht 2 3-7
Kolleberg-Schimmert/M3 6-4
3e klas A
Bruno-Kolleberg 3 6-4
Linne-Minor2 9-1
Maasmeppers-Quick 5-5
3e klas B
Nieuwenhagen 2-Elsloo 2 4-6
Schimmert/M5-Brunss.2 3-7
Kerkrade-Vijlen 2 8-2
3eklas C
Heksenberg 3-Kerkrade 2 3-7
Schimmert/M4-Nieuwenh.3

6-4
Kolleberg 2-S/Avanti 2 5-5
3e klas D
Nieuwenh.-Coriovallum 4-6
Espede-Heksenberg 2 3-7
Friendship-Elsloo3 10-0
4e klas A
Nieuwenh.4-Schimmert/M6

8-2
KEV-Maastricht 4 9-1
Friendship 3-Brunssum 3 4—6
4e klas B
Maastricht 3-Ready 6- 4
Vijlen 3-Nieuwenh.s 5- 5
Coriovallum 2-Meppers 0-10

4e klas C
NMS Bartok 3-Kerkrade 3

6-4
Falco 3-Maastricht 5 10-0
Succes 2-SchimmerfM 7 9-1
4e klas D
Sibbe3-SwiftLC2 4-6
Heugem 2-Matatec2 6-4
4e klas E
Megacles 5-Ulestraten 4-6
Minor 3-Heksenberg 4 6-4
Maasmeppers3-Quick2 9-1
4e klas F
Bartok 4-Heksenberg 5 9-1
S/Avanti 3-Megacles 6 4-6
TTCN 2-Kluis 6 5-5
4e klas G
Destatec 2-Matatec 2-8
Kerkrade 4-SVS 2-8
Kolleberg4-Kluis7 7-3
4e klas H
Bartok 5-Linne2 6-4
Friendship 2-Kluis5 3-7
5e klas A
Topspin-Kolleberg 5 3-7
Weert 2-Megacles 7 3-7
TTCN 3-Kluis 9 7-3
5e klas B
Topspin 2-Kolleberg 6 0-10
Linne 3-TTCD 0-10
Ritske 2-Kluis 8 3- 7
5e klas C
Minor 4-Schimmert/M8 8-2
Uick3-Bunde 1-9
Ritske-Merkelbeek 10-0
5e klas D
Brunssum 4-Friendship 5 4-6
Bruno 2-S/Avanti4 8-2
5e klas E
Brunssum 5-Bruno 3 8-2
Sp/Sp2-Coriovallum4 10-0
5e klas F
Sp/Sp4-Nieuwenhagen 6 1-9
Coriovallum 3-Friendship 4
5e klas G 5-5
Nieuwenh.7-Succes3 0-10
Heerlen-SVS 2 0-10
Coriovallum 5-KEV 2 4- 6
5e klas H
Maastricht 6-Ready 2 0-10
Espede 2-Dracula 2- 8
Heugem 3-Vijlen 4 3- 7
5e klasK
Maastricht 7-Ready 3 4-6
Falco 4-VTV 9-1
Dracula 2-Vijlen 5 9-1
Dames
Eredivisie
Shot W-Hoonhorst 7-3
Irene-Megacles 6—4
le div. 2
Swift D-Amsterdam 5-5
Luto-'t Zand 2-8
Tempo T.-Schimmert/M 10-0
2e div. 1
BeQuick-NMB/VDO 7-3
Vitac-Maastricht 5-5
2e div. 2
Irene 2-Docos 6-4
S/Avanti-Kluis 2 8-2
2e div.4
Scylla-ZTTC 2 5-5
Treffers A-Salamanders 6-4
Huizen-Kluis 2-8
3e div.l
Budilia-Belcrum 3-7
Schimmert/M2-Megacles 2 8-2
JCV-NSSS 8-2
3e div. 2
R.Star-Back Hands 5-5
DHC-Taverzo 4-6
Spaarne 2-Quick 12 7-3
3e div. 5
R.Stars 2-Litac 5- 5
Hercules-ATC 2 10- 0
S/Avanti 2-Docos2 0-10
4e div. 1
PJS 2-Maasmeppers 7-3
Ventura-Docos 3 4-6
Treffers R-FVT 8-2

sport
sport in cijfers

WIELRENNEN
Omloop Het Volk: 1. Capiot. 198 km in
5.16.00: 2. Edwig van Hooydonck. 3. De
Wilde. 4. Museeuw, 5. Planckaert. 6.
Lammerts, 7. Adrie van der Poel, allen
z.t; 8. Vanderaerden op 55 sec; 9. Holm-
Sörensen. 10. Bomans, 11. Sergeant. 12.
Cricquielion. 13. Pieters op 1.40, 14. Pi-
rard en rest van de groep met Maassen
en Wijnands

Parijs-Nice, proloog: 1. Moreau 7 kilo-
meter in 9.15,09 (gem. 45.405 km u). 2.
Indurain op 0.03. 3. Fignon 0.10. 4. Ro-
che 0.13. 5. Chiapucci 0.14, 6. Bernard
0.15. 7. Lance 0.18. 8. Walton 0.18. 9.
Woods 0.22. 10. Argentin 0.24. 11. Lino
0.24. 12. Ekimov 0.25. 13. Mottet 0.26. 14.
Leblanc 0.27, 15. Museeuw 0.27. 16. Le
Mond 0.27. 17. Durst 0.28, 18. Villanueva
0.29. 19. Lauritzen 0.29. 20. Martinez Tor-
rea 0.30, 80. Adrie van der Poel 0.49. 104.
Delgado 1.00, 123. Bouwmans 1.10. 138.
Van Poppel 1.30. 139. Lammerts 1.31,
142. De Rooy 1.37. 143. Wijnands 1.39,
144. en laatste Barnes 2.10.

Kuurne-Brussel-Kuurne: 1. Redant 19b
km in 5.04.00.2. Nijdam 0.07. 3. Phinney.
4. Schurer, 5. Dauwe, 6. Dernol. 7. De-
vos. 8. Deneut 0.10. 9. Segers, 10. Hen-
drickx. 29. Jacques van der Poel. 44.
Manders. 50. Cordes.

St. Truiden, Ronde van Limburg: 1
Planckaert 2Ü4 km in 4.52.00, 2. Van Bra
bant. 3. Raab. 4. Kelly. 5. Veenstra. 6
Peeters. 7. Ludwig, 8. Woltman. 9. Arntz
10. Pirard, 16. Pieters. 17. Hoonden, 18
Verhoeven, 19. Moorman, 20. Van Vlim
meren.

Trofee Laigueglia: 1. Rolf Sörensen 155
km in 4.09.32. 2. Fidanza, 3. Leali. 4. Gal-
leschi. 5. Wyder, 6. Brandini. 7. Cassani.
8. Massi. 9. Oegroemov, 10. Rabottini.

Ster van Zwolle, seizoensopening ama-
teurs: 1. Akkermans (Zevenbergen) 166
km in 4.02.16 uur. 2. Van der Heide, 3.
Mulder (Well), 4. Den Braber. 5. Start-
man, 6. Vinke. 7. Melsen. 8. Huenders. 9.
Kemper.lo. Dekker. 11. Kruythof, 12.
Reinerink. 13. Rutgers. 14. Rasch op 14
sec, 15. Polvorosa op 20 sec.

Omloop Houtse Linies: 1. Veenendaal
(Sassenheim) 144 km in 3.37.19. 2. Van
de Meulenhof 2.10. 3. Thebes z.t.. 4. Kes
z.t.. 5. De Vries 3.17. 6. Melsen 3.25, 7.
Van de Wolf 3.28. 8. Konings z.t., 9. Van
Dongen 3.48. 10. Voskamp 3.52.
Criteriums: St. Willebrord: 1 Akker
mans (Zevenbergen) 90 km in 2.05.37, 2
De Bruin, 3. Hermans. 4. Sienders, 5
Eyk. Dames Edam: 1. C. Lutke-Schip-
holt60 km in 1.32.30..2. Van Moorselz.t.
3. Cools.

Geleen, trainingsrit: amateurs 1 uur, 50
minuten en 1 ronde: 1. Raymond Meijs,
Valkenburg,; 2. R. Vaessen; 3. P. Dah-
men; 4. F. Knarren; 5. J. Habets; 6. D.
Nelissen; 7. J. Slaats; 8. B. Thoolen; 9. A.
v. Mulken; 10. P. Lanjouw; 11. M. Hesse-
link; 12. T Dijkstra. Junioren 1.10 uur
en 1 ronde: 1. F. Pasquino, Geleen; 2. M.
Lotz; 3. R. Vrancken: 4. T. Koppers: 5. D.
Hey; 6. R. Meyers; 7. R. Vaessen; 8. R.
Görtzen; 9. G. Bijnen; 10. R. Smeets.
Nieuwelingen 40 min. en 1 ronde: 1. S.
Bijnen (Budel); 2. F. Cans; 3. D. de Loo;
4. S. Lotz; 5. A. Vos; 6. R. Wijnands; 7. A.
Vos; 8. R. v.d. Wall; 9. C. Smeets; 10. P.
Otten. Liefhebbers veteranen 50 min. en
1 ronde: 1. P. Baltus. Hoensbroek; 2. P.
Dam; 3. J. Koch; 4. P. Beenkens; 5. F.

Cornips; 6. F. Borrel; 7. M. Wintraeken
8. J. Sijen; 9. J. Zaar; 10. N. Ritzen.
Nandrin: amateurs: 1. Godert de
Leeuw, 2. Veenendaal. 3. Knuvers, 4.
Van der Heyden, 5. Noël van der Leij.
Junioren: 1. Roger Vaesen. Nieuwelin-
gen: 1. Roger Smeets.

" JohanLammerts, zesde en
eerste Nederlander in de
Omloop Het Volk.

dammen
Landelijke competitie
2eklasse KNDB
Vaste Zet-Rosmalen 11- 9
Lammerenburg-Eüreka 6-14
Middelburg-Ridder 6-14
VOS-Excelsior 2 6-14
Info 2-Schaesberg 9-11
CAB HoII.DEZ-Gonnc. 12- 8
Stand
Vaste Zet 18-121
CAB Holland DEZ 17-122
Schaesberg 14-107
Middelburg 13-102
Ridder 10-108

Gorinchem 10-102
Excelsior 2 10- 96
HDR Rosmalen 9-103
Eureka 9- 95
Info 2 8-104
VOS 2- 79
Lammerenburg 0- 61

SKIËN
Veysonnaz. reuze-slalom wereldbeker,
mannen: 1. Nyberg (Zwe) 2.25.50 (1.11.38
- 1.14,12), 2. Strolz (Oos) 2.25.81 (1.11.80-
-1.14,01), 3. Kröll (Oos) 2.25.94 (1.11.35 -1.14,59), 4. Wallner (Zwe) 2.25,98. 5.
Eriksson 2.26.02. 6. Mader (Oos) 2.26.11,
7. Bittner (BRD) 2.26,13. 8. Furuseth
(Noo) 2.26,22, 9. Zurbriggen (Zwi)
2.26.29. 10. Cizman (Joe) 2.26,53. Eind-
stand wereldbeker reuze-slalom: 1. Fu-
ruseth 96 punten, 2. Mader 96. 3. Strolz
71,4. Kröll 65, 5. Eriksson 56, 6. Zurbrig-
gen 48.
Veysonnaz. Slalom mannen, wereldbe-
ker: 1. Bittner (Oos) 1.33.81 (44.93 -
48.88), 2. Tomba (Ita) 1.34.07 (45.19 -
48.88). 3. Strolz (Oos) 1.35,37 (46.14 -
49,23). 4. Okabe (Jap) 1.35.39. 5. Ladstat-
ter (Ita) 1.35.85. 6. Zurbriggen (Zwi)
1.36.12. 7. Bianchi (Fra) en Stampatti
(Ita) 1.36.27. 9. Bouvet (Fra) 1.36,33, 10.
Polig (Ita) 1.36,41. Stand wereldbeker
slalom: 1. Bittner 135 punten, 2. Furu-
seth (Noo) 81. 3. Strem (Oos) 80, 4. Trit-
st-her(Oos) 65. 5. Ladstatter 59, 6. Accola
(Zwi) 58. Stand wereldbeker algemeen:
1. Zurbriggen 312 punten, 2. Furuseth
220. 3. Mader 203, 4. Bittner 178. 5. Strolz
146, 6. Höflehner (Oos) 139.

SCHANSSPRINGEN
Lahti, wereldbeker 90 m-schans: 1.
Neulandtner (Oos) 232 punten
(118.5+115), 2. Lunardi (Ita) 228.5
(113 + 119). 3. Nikkola (Fin) 223.5
(109.5+118). 4. Haim (OOs) 218.5. 5.
Weissflog (DDR) 218. wereldbeker 70
m-schans: 1. Felder (Oos) 217.5 m
(80 + 86.5). 2. Lunardi (Ita) 211.3
(86+85.5). 3. Nikkola (Fin) 210.0 (89 +81).
4. Weissflog (DDR) 209,8. 5. Thoms
(BrD) 205,7.

SCHAATSEN
Marathon: 1. Pronk. 2. Van Kempen, 3.
Ruitenberg, 4. Korotkov, 5. Kasper.6.
Kromkamp, 7. Takken. 8. Kramer. 9.
Kleine, 10. Evert van Benthem. Stand
na vijftien wedstrijden: 1. Kramer
213,2 punten, 2. Vunderink 190,2. 3.
Kleine 190,1, 4. Huitema 151,1, 5. Van
Kempen 149, 6. H. van Benthem 128, 7.
Cazemier 127. 8. De Boer 121, 9. E. van
Benthem 118,1. 10. Kuiper 115,1.

WK junioren: jongens (naam en punten-
totaal, 50üm. 1500m. 3000m. 5000m): 1.
Zandstra (Ned) 167.767 39,87 (7) 2.02.87
(2)4.18,58(1)7.18.45(1)2. Söndraal (Noo)
168.179 38,85 (1) 2.00,84 (1) 4.21.03 (3)
7.35.44 (4) 3. Schreuder (Ned) 170.141
40.27 (8) 2.05,05 (7) 4.19,33 (2) 7.29.67 (3) 4.
Ten Kortenaar (Ned) 171.612 40,80 (17)
2.04.86 (6) 4.25.79 (8) 7.28.94 (2) 5. Lee
(ZKo) 171.838 39.53 (3) 2.05.48(10) 4.25.82
(9)7.41.79(6).
Meisjes (naam, puntentotaal. 500m.
IOOOm. 1500m, 3000m): 1. Adeberg
(DDR) 178.07943.42 lü) 1.26.15 (1) 2.14.36
(1) 4.40.79 (1) 2. Baier (DDR) 180.709
43.38(4) 1.27,25(2) 2.17.48(7) 4.47,27 (4) 3.
Tetsuda (Jap) 180.965 43,33 (3) 1.27.38(3)
2.16.77 (4) 4.50,13 (7) 4. Pechstein (DDR)
181.070 43.65 (7) 1.28.10 (7) 2.17.88 (9)
4.44,46 (2) 5. Laszlo (VSt) 181.123 43,67
(8) 1.27.66 (4) 2.17.80 (8) 4.46.13 (3) 9. Van
Zuilen (Ned) 183.112 44.22 (12) 1.28.50
(10) 2.17.15 (6) 4.53.56 (9) 14. Thomas
(Ned) 186.096 44,26 (13) 1.30,88 (15)
2.20.01 (13) 4.58.36 (15) 15. Zwolle (Ned)
187.224 45.37 (17) 1.32.07 (19) 2.20,47 (15)
4.53.98(11).

Helsinki. Wereldbeker mannen: 500 m:
1. Jansen (VSt) 39.08. 2. Forslund (Zwe)

39.62. 3. Thometz (VSt) 39.64, 7. Bi
(Ned) 39,77, 12. Kernkers (Ned) 40.20.
Loef (Ned) 40.33. 21. Veldkamp ■''40.76, 25. Bos (Ned) 41.29. Stand werf'
beker: 1. Mey(DDR) 175punten. 2 J
sen 151.3. Bae(ZKo) 110, 10. Loei (i I.E]
Boelsma 58. n.
1500 m: 1. Zinke 2.02,15. 2. Koss 2 ()2.
3. Hadschieff (Oos) 2.03.37. 5. K
2.04.02. 8. Bos 2.04.74, 13. Veldk*H
2.06,77. Stand wereldbeker: 1. Koss ör
punten, 2. Van der Burg (Ned) 101 ir
Zinke 89, 9. Veldkamp 63, 10. K
62. 14. Bos 40. 15. Portijk (Ned) 35. f
1000 m: 1. Zinke 1.18,21, 2. Jarie
1.18.47. 3. Flaim 1.19,36. 9. Keml*s
1.20.25. 14. Loef 1.21.02. 17. BoelSDc
1.21.49 Stand wereldbeker: 1. M
2. Jansen 116.3. Bae 94. 7. Loef 69 /n5000m: 1. Veldkamp 7.24.35. 2. Karlsl.
7.31,55. 3. Bengtsson 7.32.08. 16 Ke-''
kers 7.48,21, 19. Bos 7.51,74, 24. Van »U
Burg 8.27,24. Klassement werel*
I. Veldkamp 115 punten. 2. Karls'
109. 3. Van der Burg 105, 6. Kemkers tt
8. Bos 66. !jc
Vrouwen: 500 m: k Blair (VSt) 41.1)S'0
Hauck (DDR) 41,42. 3. Garbrecht (U_,
41,85.4. Aaftink(Ned) 41.86,6. Li
(Ned) 42,47, 11. Meijer (Ned) 43.24.
Van Schie (Ned) 43,75. 17. Voete|e
(Ned) 43.86. Eindstand: 1. Hauck fr
Blair 144punten, 3. Aaftink 122, 6. Loj(
bach 85, 10. Meijer 57. 16. Voetelink '27. Stam (Ned) 12. 29. Van Schie
1000 m: 1.Blair 1.23,64.2. Hauck P
3. Aaftink 1.24,98. 11. Voetelink \ :!'■
14. Loorbach 1.28,85. Eindstand:i
Hauck 147punten, 2. Blair 135, 3. Hall
moto 129, 4. Aaftink 116. 9. Looi 1
15. Voetelink 38. 22. Meijer 23. .
Vries 9. 34. Zwolle 7. I
1500m: 1. Borner (DDR) 2.10.10. 2. H*
himoto 2.10.25, 3. Schalling
2.10.31. 7. Meijer 2.12,17. 9. Vai
2.12.91, 11. Aaftink (Ned) 2.13.1
Voetelink (Ned) 2.17.19. Eindstand:
Börner 85 punten. 2. Moser 80. 3. 'meth 76. 9. Meijer 47, 10. Van Schie
11. Aaftink 41.13. Voetelink 35. 14. St»
(Ned) 34. 16. De Vries (Ned) 28, lü Z\M'
le (Ned) 20. :
3000 m: 1. Börner 4.31,15. 2. Kleemai,
4.33,91. 3. Belci 4.35.49. 5. Van SC
4.37.98. j
5000 m: 1. Kleemann 7.50.10. 2. Bóiy
7.52,28. 3. Schalling 7.54,27. 6. Va
8.02.02. 7. Meijer 8.19,72 Einds»
3000-5000 m: 1.Kleemann 97 punten..
Börner 80. 3. Schalling 77. 6. Van Ser*
60, 7. Meijer 56. 12. Stam 26,13. De VI» 1
25, 21. Voetelink 15. 28. Zwolle 5 >'

sportschieten
Pluim
Hoofdklasse
Raadhuis-Juliana 832-831
St.Lambertus-SyH 2 846-814
Missers-Diana 845-812
le klasse A
Vizier-Lee Enfield 831-826
Robin H-.Ouwe Mert 828-808
Sjeet-Keulsteeg 821-813
LukRaak-S VT 820-811
Juliana2-Nova 810-831
Diana-St.Lambertus 2 825-817
le klasse B
St.Hubertus-Sparta 823-815
Heros-Revanche 826-819
Missers 3-Centrum 2 805-803
Hattrick-Prins 825-819
Reunie-Trefpunt 829-826
le klusst* C
SVT2-Winchester 809-794
RWB-Fortuna 817-798
GluckAuf-Heros2 621-837
Meuser-Trepke 813-826
2e klasse A
Limburg-Hoensbroek 818-805
Merkelbeek-Missers 4 627-828
RKWBCM-Sjeet 2 813-807
Treffers-Robin Hood 2 814-810
Schutters-Oud Römpe 810-806
Lukßaak2-Reunie2 815-797
2e klasse li
Ouwe Mert 2-EHPS 804-806
Heros 3-Stadion 807-820
Keulsteeg 2-Höfke 2 804-826
Roos-St.Hubertus 2 819-605
2e klasse C
Prins 2-SVK3 809-794
SVT3-SVE 791-777
Emma Boys-St.Lambert.3

807-797
Missers 5-Boekaniers 791-778
Trianon-Raadhuis 2 811-793
3e klasse A
Corner-Juliana 3 816-759
Tjoba 2-Luk Raak 3 796-764
Op de Kamp-Hiltonn.uw
800-806
Valk-Heros 4 592-803
Diana2-St.Brigid2 825-792
3e klasse B
OudR.2-Trepke 2 788-789
Leeuw 2-Meuser 2 810-782
Sjeet 3-RKWBCM 2 811-786
Revanche 2-Robin H.3 799-786
Sparta 2-St. Hubertus3

795-583
3e klasse C
Palet 2-Trianon 2 767-783
Heros 5-Fransiscus 2 405-777
Rheingold-Sjeet 4 801-798
Lee Enfield 2-Vizier 2 788-771
4e klasse A
Nova2-Diana3 785-807
Wapen-Missers 6 803-805
Schutters 2-St.Brigid 3

801-784
4e klasse I_t
OudR.3-Hattrick 2 763-788
Tjoba 3-Stadion 2 797-797
SVE2-SVT4 767-785
Hoensbr.2-Ouwe Mert 3

765-765
4e klasse C
St.Hubertus4-Roos3 572-763
RobinH.4-GlückAuf2

771-769
Höfke 3-Op deKamp 2 802-767
Keulsteeg 3-Leeuw 3 760-787
Hunter-Prins 3 781-783
5e klasse A
St.Brigid4-T_ianon3 719-770
Boekaniers 2-Valk 2 787-721
Hiltönneke 2-Rheing.2

785-773
Lee Enfield 3-OudR.4 757-732
5e klasse B
Prins 4-Schutters 3 756-763
Sonja 8.-Treffers 3 737-747
RKWBCM 4-Emma B 3

741-760
Stadion 3-Tjoba 4 766-751
Trepke 3-Corner 2 750-779
kogel
Hoofdklasse
Limburg-St.Lambert.2

847-828
St.Lambert.-Grün 866-848

IJSHOCKEY
Promotie/degradatie Groningei 'Bosch 7-4 (2-1 3-0 2-3).
Play off kampioenschap, eersl
strijd uit serie van vijf. Rotterdan
megen 13-1 (4-1 6-0 3-0). Scheidsrecht
Engelsman. Toeschouwers: 1500
minuten Rotterdam: 14, Nijmegi
Scorers Rotterdam: Tijnagel 3. :
Vos 2, Richmond, Berteling, Wi
Van Wely. Herkenrath. Van Heui»!"
Nijmegen: Russell. L
.

tafelvoetbal
Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Driftwood-Petit B. '68 2 4-4
Petitß.'6B-Blue Angels 4-4
Eek '79-Kickereck 8-0
Smile 8.-Poortje 8-0
Kloppers-Scherp Vor 5-3
Bergzicht 8.-Nieuwenh. 4-4
le kiasse A
Mergelland 8.-Bergschot 4-4
Leeuw '80-Zinkviulke 3-5
Galouppe-Trappedoelies 5-3
Corner-Graeike 4-4
Brouwkeetel-Stampers 5-3
Scherp Vor 2-Torero 4-4
le klasse B
Meppers-OudeHeide 5-3
Olympia-Cartouche 8-0
Vogelzank-Smile 8.2 5-3
Striegiezer-Angie B. 4-4
Blue Angels 2-Stalletje 4-4
Nieuwenh. 2-Brugske 6-2
2e klasse A
Krutzke-Geulke ATB 8-0
Oriënt Boys 78-Zoeljes 4-4
Mechel-Nijswiller 2-6
2e klasse B
Candlelight-Paniekzaaiers 7-1
Poortje 2-Brouwkeetel2 2-6
Zoef.es 2-Eck '79 2 0-8
Nijswiller 2-Pipo Boys 0-8
2e klasse C
Veldhof-Bergzicht 8.2 2-6
Dug Out-Olympia 2 5-3
Kroon-Hopel 7-1
Bergschot 2-Kokkie B. 6-2
Pipo 8.2-Striegiezer 2 8-0
2e klasse D
Treffers-Galouppe 2 6-2
Kickereck 2-Watertoren 4-4
Torero 2-Krutzke 2 8-0
Olympia3-Driftwood 2 0-8

zaalkorfbal
Hoofdklasse
Swift-Rosolo 3-4
Overgangsklasse A
Oranje Wit-Swift 2 3- 4
Gazelle-Zigo 3-11
VVO-Stormvogels 9- 2
Vriendschap-Bio 4-10
Promotiewedstrijden
le klasse
BeQuick-Kraanvogels 4—3
Minerva-Olympia 4—5
Degradatiewedstrijden
le klasse
Concordia 2-Omhoog 2-4
Miko-Dis 4-3
2e klasse G
Viod-Kraanvogels 2 5-0

Klimroos 3-Webos . k
Vriendsch.2-Spaurakk. I
3e klasse A
Elsene-Amby's Korfke?)
Spaurakkers 2-Amby's ï(
Vitesse 2-EKC
Viod2-DKV Gazelle
3e klasse B i
Lottum 3-Oranje Wit 2
Maaskorf-KCHB2
Dis3-Peelkorf3
Amby'sKorfke.2-Odos 2I
Junioren A i
Spaurakkers-Amby's K- j
EKC-Gazelle 2 ;
Gazelle-Amby's K.2
Spaurakkers-Gazelle 2 1
Aspiranten .
Vitesse-Gazelle c
Pupillen
Viod-Spaurakkers
Amby'sK.-SpaurakkerS (
2e klasse H
Oranje Wit-Excelsior
NKV-Kido :
Klimop-GKV
Organon-Tilburg
3e klasse P 'Sirene-DOT
Trega-Oude Gracht
Ready-Geldrop
Fortuna-Boemerang
Res. 2e klasse P
Oranje Wit 2-Excelsior 2
Organon 2-P£V 3
Zuid 1
Heerlen-Deurne
Den Bosch-RWB
Wertha-Kanaries
Eymerick-Mariarade
Zuid res. le klas B
Sirene 3-RustRoes,t 5
SDO3-Organon 3
Zuid 2e klas A
Organon 4-Excelsior 4 ,
Fortuna 2-Jong Brabant'
Zuid 2e klas B
Sirene4-Excelsior 3
PSV 4-Kido 2
Zuid 3e klas A
Trega 2-Kido 4
Rust Roest 7-SDO 6
Zuid 4e klas A
Denßosch2-NKV4
Oranje Wit 4-Deurne 2
Zuid 5e klas B
Heerlen 2-Excelsior 5
Zuid 6e klas B
Fortuna 5-Kanaries 3
Wertha 2-Boemerang 4
Zuid 7e klas B
Wertha 3-Elsene
Heerlen 3-Deurne

IJSSPEEDWAY
ftiAssen, halve finales WK: Eind...

Soetsjov (Sov) 28 punten, 2. IvaJl
(Sov) 27. 3. Nitsjenko (Sov) 26. 4. FraHi
(Tsj) 24, 5. Lang (BrD) 21. 6. Seren
(Zwe) 20, 7. Dyk (Tsj) 14. 8. JohnSt,
(Zwe), 9. Doeplev (Sov) 13, 10. Mum"
com (Ned) 12. Munnecom als
naar Wk-finale. Eerste acht ge-plu*!
voor finale.
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Draver Yellowa
interkanipioen
WERSUM - De draver van het
.' 1989, Yellowa, wist gistermid-
f °P de drafbaan in Hilversum■ winterkampioenschap van Ne-
'and te winnen. Na een zeer goed
"feeld parkoers nam Ton Blok
t nog een halve ronde te gaan de

.lng over van medefavoriet
."id, waarna hij niet meer werd'reigd. De kilometertijd van Vel-
a bedroeg 1.16.5 minuten, wat
]r de afstand van 2440 meter een
f^ baanrecord betekent. De
waar verdiende met zijn zege
'"0 gulden. In het bijprogramma
8 de Schaesbergse trainer Piet
"t succesvol. Hij won nogal ver-
eend de Trinidad-prijs met Dali-
'Belvedere. Dank zij deze over-
jarig handhaaft Zandt zich in de
J tien van het nationale rij-
|sklassement, dat momenteel
V grote voorsprong wordt aange-
*rd door Hennie Grift.

Thomas Fuchs
sterkste in
Antwerpen

'^WERPEN - Thomas Fuchs
"'' zaterdagavond de Grote Prijs..Antwerpen, meetellend voor de
Ju om de wereldbeker, gewon-

" De Zwitserse topruiter drong
a's de Brit Michael Whitaker

ir de tweede barrage van defi-
r' Beiden bleven foutloos, Fuchs
È met Dollar Girl de snelste.

■ selectieve parcours in Antwer-
t] 2orgde ervoor, dat van de 42
'lerners er slechts twee tot de

" ste rondgang doordrongen. Def en de Zwitser waren ook daarin[j el aan elkaar gewaagd. Fuchs
Irt voordeel, dat hij als laatste

te- De tijd van Whitaker was.r. hem daardoor een gewillige
°'. 33,36 tegen 34,46.

; ti

ij ransman Yves Bost, die de ne-u^e plaats met de Spanjaard San-
Cj Aleman deelde, behield na
L kwalificatie-wedstrijden de lei-fiid et totaalklassement van de
r jüom de wereldbeker. Beste Ne-
'Mnder nierin is Jan Tops, die dejj5e plaats bezet. Tops werd met
j en in Antwerpen zevende, nae eerste barrage een springfout
ebben gemaakt.

. Lansink, tiende in de totaal-
sschikking, toonde zich zater-
jjj^eer eens de sterkste van de.e andse afvaardiging. De
rf "Jtenaar werd vierde, eveneens
~ l een fout in de eerste barrage
Hj uit de beslissende rondgang
_| gehouden. Lansink startte in
la

~*e met Libero H, zijn voor-
t t troef sinds de verkoop vanc°Ppaard Felix.

_(?en: Grote Prijs van Antwerpen.
1 ari"ages, meetellend voor strijd om>llj'*lrtbeker: 1. Thomas Fuchs (Zwi.
.r)T<Jlr' 0 - 33,36. 2. Michael Whitaker
V s Hanau 0 - 34,46, na één barrage
Ml f^hberghe (Bel) Queen Diamonds 4 -Pihln La nsink (Ned) Libero 4 - 33.62, 5.
Ke'"" 111 (Oos) Prinz Charm 4 - 34.95. 6.'

Ï«d,
JfBRD) Richard 4 - 35.35. 7. Tops

lfc0 4
reen 4 " 36-3 L 8- Philippaerts (Bel)

_(jj?" 36,31. 11. ex eaquo o.a. : Rayma-
-0 y Olympic Zamira. Hendrix (Ned)

Icie " allen 4 strafpunten in de eerste

■ _)g?er>t na acht wedstrijden: 1. Bost
«tön Punten, 2. Sloothaak (BRD) 47. 3.

' -(MBel> 43. 4. John Whitaker (GBr) en_ I,,ed) 41. 6. Mac (GBr) 40.

61 1-Sloothaak (BRD) Leonardo en

'<»« darm (Oos) Ever If Ever 0 strafpunten
de bagage; 3. Takashi (Jap) Papil-

"l)ort 40y <Bel) Rami;ls en Melliger (Zwi)
!* ttiM strafpunten. Wedstrijd voor rui-
'«rj <; 'wee paarden: 1. John Whitaker
JontU n S en Fonda 0 strafpunten. 90.50"1 0 n"' 2- Melliger(Zwi) Porter en Feuer-i "cc ï ' 15'3- Vangeenberghe (Bel) Kid el
H. J;n,,Zlona 0 - 92.86, 9. Zoer (Ned) Wa-. n Waliby 0 - 105,46.
_nte.wif," I*n 9 dstr'Jd: 1. Hendrix Decision 1320
st _tA Pr")ippaerts (Bel) Fidelgo 1250. 3.

v nans (Bel) Favorit 1210.

Hoop
Met een kanjer van een flater be-
zorgde Bert Tuin in de laatste mi-
nuut DESK bijna alsnog het dessert
en een overwinning. Gelukkig voor
hem, zijn teamgenoten en de veelge-
plaagde trainer Mick Vliegen wisten
de bezoekers geen raad met dit ca-
deautje. Er is dus nog hoop aan de
Venweg, al zullen de realisten wij-
zen op het feit dat de blauw-witten
gisteren vijfentachtig minuten
machteloos waren en dat er grove
fouten gemaakt werden.

Nadat Maarten de Veer zijn ploeg al
in een vroeg stadium aan een voor-
sprong had geholpen (Rik Frolichs
kreeg de bal na een vrije trap niet

Hoensbroeks badmintonteam winnaar Limburg-cup

Victoria houdt
traditie in ere

HOENSBROEK - Afgelopen week-
einde werd voor de zevende keer
het badmintontoernooi om de Lim-
burg-cup verspeeld. Een teamtoer-
nooi dat door BC Victoria in het le-
ven werd geroepen en waarop de
sterkste teams in Limburg aanwe-
zig zijn. Een mooie gelegenheid
voor de spelers om eens in teamver-
band te spelen tegen opponenten
die men normaliter in de competitie
niet ontmoet. Bovendien hebben
zwakkere spelers ook eens de gele-
genheidom tegen de Limburgse top
te spelen zonder na een nederlaag
naar huis gestuurd te worden.

Victoria, winnaar van alle voorgaan-
de uitgaven, won ook nu weer. Met
een gehandicaptteam, drie invallers
van het derde, werd in de finale aan-
getreden tegen een compleet Uni-
ted Venlo. In die ontmoeting was de
heren-enkelpartij tussen Roger Da-
moiseaux en Thijs Fiers een van de
mooiste van de dag. Roger Damoi-
seaux trad aan tegen de finalist bij
de senioren. Hij speelde een over-
tuigende eerste set (15-1). In de
tweede set zette Fiers orde op zaken
maar in de derde set kwam Roger
Damoiseaux sterk en geconcen-

treerd terug. Onbevangen spelend
werd het een fraaie derde set met
lange rally's en een uiteindelijk ver-
rassende winnaar. Roger Damoi-
seaux trok verdiend aan het langste
eind: 15-11.

Victoria won uiteindelijk met 5-3. 's
Zaterdags werd het jeugdtoernooi,
dat komend seizoen ook acht deel-
nemers zal gaan tellen, verspeeld.
Bij de scholieren tot 15 jaar stonden
na de finale Victoria en United op
4-4. De gescoorde setpunten deden
de balans in het voordeel van Uni-
ted uitvallen. Bij de jeugd onder 18
jaarwerd het toernooi voor de vier-
de keer verspeeld. Favoriet Victoria
was zowel in de poule als in de fina-
le te sterk.

Uitslagen:
Senioren: 1.Victoria. 2. United Venlo, 3. BC
Geleen, 4. Victoria 11, 5. BC Weert. 6. ESPE,
7. KBC, 8. Roermond.
Scholieren: 1. United, 2. Victoria, 3. ESPE,
4. Stem. 5. Roermond, 6. Olympia.
Jeugd: 1. Victoria, 2. BC Roermond, 3.KBC,
4. United, 5. ESPE, 6. BC Stem.

"Rob Damoiseaux was goed op dreef tijdens deLimburg-cup. De finalepartij tegen Thijs Fiers
(op derug gezien) wist hij te winnen. Foto: WIM KÜSTERS

sport

toppers in
aalvoetbal
EERLEN - Voor de vierde
nde om de Nederlandse zaal-
'etbalbeker speelt Canton
fiss vanavond in sporthal de
&renbeuk in Heerlen om 20.30
lr tegen KW Tongelreep en
°et Sphinx Maastricht naarieren voor het duel tegen Van
pelt.
|°or de competitie in de lande-
ke klasse Zuid II wordt van-
zond in Nuth het duel tussen
e-A. Keelkampers en Haantjes-
»ubo gespeeld. Aanvang 20.00pr.
■

f' programma in de hoofdklasse"d luidt: BRUNSSUM (Bruna):
i 15 uur Egor-Laumen; BOCHOLTZ:
W uur Sportclub-Eijsden; HEER-
fN (Hadow): 20.00 uur Marathon-*ns Anders: HULSBERG: 20.30 uur
; Stap In-Brikske; MAASTRICHTbusselt): 20.15 uur Yerna-Bouw-

MAASTRICHT (De Heeg):
"00 uur Bastings 2-Cosmos.

Starmans en Zinken brengen Brunssummers van 0-2 naar 2-2

Limburgia, wat
een eindsprint!

BRUNSSUM-Wat zal hij spijt
gekregen hebben van zijn
voortijdig vertrek, de Limbur-
gia-supporter die om tien over
vier, „Weer niks" mompelend,
aan zijn wandeling naar huis
begon. De stand was op dat
ogenblik 2-0 voor het op be-
zoek zijnde DESK uit Kaats-
heuvel. Niet alleen hij veron-
derstelde dat de resterende
vijf minuten plichtmatig zou-
den worden afgewerkt; dat de
Brunssummers de zoveelste
nederlaag zouden moeten in-
casseren en daarmee opnieuw
de laatste plaats innemen.

Maar wat voor een ontknoping zat
er nog in het voetbalvat! Eerst lever-
de Frans Starmans, gisteren overi-
gens onder zijn niveau spelend, het
mooiste doelpunt van de wedstrijd
af (1-2), na bediend te zijn door Hub
Hofland, die een kwartier in de
tweede helft Theo van Hezik was
komen vervangen (Hub: „Ik kan
momenteel geen hele wedstrijd spe-
len. Het verhaal van mijn knie is nog
niet ten einde"). Na dit voorgerecht
kregen de zich geruime tijd twee
punten rijker voelende Brabanders
binnen een minuut het hoofdge-
recht geserveerd: Frank Zinken
ontfermde zich na een poeier van
Louis Muermans over de het veld in
springende bal en bracht met een
schuiver zijn ploeg op 2-2. Het was
de eerste treffer van de Sittardenaar
voor de blauw-witten. Mede als ge-
volg van een voor het begin van de
competitie opgelopen blessure
kwam hij nog maar sporadisch in
actie, en dan ook nog als wisselspe-
ler. Geen wonder dat zijn commen-
taar na afloop bestond uit de zin :„Ik
hoop dat er nu meer zullen volgen".

„klem"), freewheelde dc geel-blau-
we formatie ogenschijnlijk naar dc
volle winst, zeker nadat dezelfde

speler binnen een kwartier na dc
pauze een kapitale dekkingsfout in
dc Brunssumse gelederen had afge-

straft (0-2). Starmans en Zinken
toonden vervolgens dus aan, dat de
bal nog steeds rond is.

# Riek Frolichs, de
Limburgia-
doelman, kon zich
diverse keren
onderscheiden in de
wedstrijd tegen
DESK. Hier grijpt
hij opnieuw goed in.

Foto: WIM KÜSTERS

Coumans scoort twee keer legen De Baronie

Meerssen toont karakter
Van onze medewerker

HENK SPORKEN
MEERSSEN - Zondagmiddag
twintig over vier. Scheidsrechter
Borst uit Landgraaf fluit voor de
laatste maal. Een enorme feest-
vreugde breekt los. Meerssen heeft
het zeer belangrijke duel tegen De
Baronie met 2-1 gewonnen, en ver-
diend! Daarover zijn vriend en vij-
and het eens. De formatie van trai-
ner Piet van Dijk had met name in
de tweede helft een groot veldover-
wicht gecreëerd en met veel kracht
en bij vlagen goed spel het Bredase
doel bestookt.
Aldus hadden de toeschouwers - die
zich geen moment verveelden - van
een typisch Engelse wedstrijd kun-
nen genieten. Ook voor de pauze

was Meerssen sterker. Steeds op-
nieuw togen de geel-zwarte voor-
waarts. Kansen kwamen er ook. En
wel twee opgelegde. Doelpunten
bleven echter vooralsnog uit. Eerst
kopte Van Wijhe na een prima rush
van Kleinen diens voorzet over, ter-
wijl Coumans vijf minuten voor het
rustsignaal de bal van zijn voeten
liet springen, toen hij alleen voor
doelman Spoor stond.
Baronie kon gedurende de eerste 45
miuten slechts voor één wapenfeit
zorgen. Schlüter zag zijn prima vrije
trap echter net naast het doel ver-
dwijnen. Zoals reeds vermeld, na
rust deed Meerssen er nog een
schepje bovenop en kwamen de
gasten niet of nauwelijks in het stuk
voor. Toch duurde het tot de 75ste
minuut voordat het raak was. Ploe-

men stuurde Reinen in de diepte,
waarna Coumans de bal op een pre-
senteerblaadje kreeg gelegd: 1-0.

rien minuten later was het dezelfde
Coumans, hij viel 90 minuten lang
op door een enorme werklust, die
ook de tweede treffer aantekende.
Uit een vrije trap van Quesada ont-
ving hij de bal, passeerde drie te-
genstanders oprij en liet vervolgens
ook Spoor kansloos. Binnen 60 se-
conden was de spanning volledig te-
rug, toen Schlüter een voorzet met
het hoofd beheerst afrondde.De Ba-
ronie kon nu plotseling wel aanval-
len, in de stand kwam echter geen
verandering meer.

" MEERSSEN - Bij Meerssen ont-
brak tegen Baronie rechtervleugel-
verdediger Robert Smeets. Smeets
trapte tjdens de carnaval op een
stuk glas, dat zich door de schoen-
zool heen in zijn voet boorde.

Id-sterrenelftal
VELDMAN (4)

(EHC)
VAN DIJK (6)
(Meerssen)

ALFONSO (1) SCHEFFERS (4) E. SMEETS (1)
(Meerssen) (Meerssen) (Meerssen)

CRAEMERS (2) HOFLAND (3) QUESADA (8)
(Limburgia) (Limburgia) (Meerssen)
ZINKEN (1) R. COUMANS (3) BRANKAERT (5)
(Limburgia) (Meerssen) (EHC)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffen-
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

hoofdklasse in cijfers

LIMBURGIA - DESK 2-2 (0-1). 7 De Veel
0-1; 58. De Veer 0-2; 87. Starmans 1-2; 88.
Zinken 2-2. Scheidsrechter: Haak (Gor-
cum). Boekingen: Westphal en De Veei
(DESK). Toeschouwers; 200.
Limburgia: Frolichs 6; Van Hezik 6 (64.
Hofland 7); Koetsier 6; Tuin 5; Klein 6; Joos-
ten 6; Muermans 6; Starmans 6; Knol 5 (57.
Zinken 6); Craemers 6; Fijneman 6. Totaal:
77 (13).

TOP-EHC: 3-0 (0-0). 58. Spanjers 1-0; 59.
Toonen 2-0; 80. Outvorst 3-0. Scheidsrech-
ter: Van deBerk. Toeschouwers: 400.
EHC: Veldman 7, Janssen 6, Grassi 6,
Scheepers 6. Upelaar 6, Derrez 6 (86. Wij-
nen), Adam 5, Selder 6 (78. Bastings),
Loontjens 6, Duijf 5, Brankaert 6. (65/11).

MEERSSEN-BARONIE: 2-1 (0-0). 75. Cou-mans 1-0; 85. Coumans 2-0; 86. Schlüter 2-1.
Scheidsrechter: Borst. Toeschouwers: 300.
Boekingen: Piris en M. Ouwehand (beiden
Baronie).
Meerssen: Dusseldorp 7. Alfonso 7, V. Dijk
7, Scheffers 7, E. Smeets 7, V. Wijhe 6. Klei-
nen 7. Quesada 7. Reijnen 6. Ploemen 6.
Coumans 8. Totaal 75(11).

topscorers

1.De Veer (DESK) en J.Gabriëls (TSC) 10;
3. Voorbraak (Halsteren). Ploemen (Meers-
sen) en Schlüter (Baronie ) 8; 6. T. Boelaars
(Geldrop) en Th. Philipsen (Venray) 7; 8.
Van Nijnatten (Halsteren), A. Gabriëls
(TSC). Muermans (Limburgia), Romme
(Longa), Brankaert en Derrez (EHC) 6; 14.
Van Raak en Van de Laar (Baronie). Duyf
(EHC), Van Amelsfoort en Heyster (Gel-
drop). Bruynaers (Wilhelmina '08), Zwart
(Halsteren). Schenk (Vlissingen) 5.

Id-spelersklassement

1. Frolichs (Limburgia. 8412). Dusseldorp
(Meerssen, 112/16). Van Wijnen (EHC. 56 _)
en Poels (Venray, 112/16) 7.000; 5. Sangers
(Sittard, 55/8) 6.875; 6. Derrez (EHC. 103/15)
6.867: 7. P. Philipsen (Venrav, 96/14) 6.857; 8.
Veldman (EHC, 116/17) 6.823; 9. Van Dijk
(Meerssen. 109/16) 6.812; 10. Thewissen (Sit-
tard.88/13)6.769: 11. Jacobs (Venray. 101/15)
6.733; 12. Hofland (Limburgia. 94/14) 6.714;
13. Quesada (Meerssen. 114/17) 6.706.

en voorts

LONGA - TSC 1-1. Rust 0-0. 65. A. Govers
1-0, 86. E. Koreman 1-1. Scheidsrechter A.
de Munnik. Toeschouwers 600.

HALSTEREN- GELDROP 1-1. Rust 0-0. 65.
M. Boelaers 0-1. 80. K. Moerkens 1-1.
Scheidsrechter Koeyvoets. Toeschouwers
600.

Id-clubklassement

I.EHC 6.513
2. Venray 6.489
3. Meerssen 6.459
4. Limburgia 6.316
5. Sittard 6.182
6. Wilhelmina'oB 6.103

Hoofdklasse C
Venray-Vlissingen afg.
Halsteren-Geldrop __i
Limburgia-DESK 2-2
TOP-EHC 3_o
SV Meerssen-Baronie 2-1
Wilhelmina '08-Sittard afg
Longa-TSC ' i_i

TSC 17 11 5 1 27 30-12
Geldrop - 17 10 43 24 34-13
Venray 16 8 4 4 20 27-20
DESK 17 7 6 420 20-17
Longa 17 5 9 3 19 20-17
Halsteren 17 6 5 6 17 29-23
TOP 17 5 7 5 17 21-25
Vlissingen 16 5 6 5 16 18-17
EHC 17 5 6 6 16 20-21
SV Meerssen 17 5 5 7 15 21 -28
Baronie 17 3 7 7 13 28-29
Wilhelmina "08 16 3 5 8 1120-36
Limburgia 17 2 6 9 10 15-31
Sittard 16 1 7 8 9 13-27

Programma:
Sittard-SV Meerssen
Baronie-TOP
EHC-Limburgia-
DESK-Halsteren
Geldrop-Venray
Vlissingen-Longa
TSC-Wilhelmina '08
Tweede periodestand:
TSC 7 5 2 0 12 12- 4
Geldrop 7 4 1 2 9 13- 5
Longa 7 3 3 1 9 9-5Venray 6 3 2 1 8 8-4
DESK 7 3 2 2 8 11- 7
SV Meerssen 7 3 2 2 8 9-10Halsteren 7 2 3 2 7 13-10
Limburgia 7 2 3 2 7 9-8
EHC 7 3 13 7 5-8TOP 7 3 0 4 6 8-13
Baronie 7 13 3 5 10-11
Vlissingen 603334-9Wilhelmina '08 6 114 3 4-14
Sittard 6 0 2 4 2 4-11
TSC kampioen eerste periode

trainerscarrousel

MAASTRICHT - Sjeng Vroegop
van WW heeft bijgetekend, hij be-
gint aan zijn vierde seizoen. Sjef
Arieüs is aangesteld als assistent.

MELICK - De huidige trainer van
EMS uit Roermond, Willy Driessen,
traint met ingang van het nieuwe
seizoen het Melickse Vesta, dat
eveneens uitkomt in de eerste klas-
se van de afdeling Limburg.

ROERMOND - André Hofman uit
Roermond en de vierdeklasser VOS
uit Venlo zullen ook in het seizoen
1990-1991 blijven samenwerken.
Hofman begint dan aan zijn vierde
seizoen als trainer.

oefenvoetbal

RKONS-Hopel 1-0
VKC'B9-Wijnandia 2-1
SV Treebeek-Corio valium 2-1

Bob Krui na 3-0 nederlaag: 'Het leek nergens op'

EHC speelbal voor TOP
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

3SS - Het enige positieve in de
wedstrijd TOP-EHC waren de drie
doelpunten die de club van Bram
Braam tegen EHC scoorde. Het was
onthutsend te zien hoe de Hoens-
broekenaren, na twee punten uit
even zoveel wedstrijden tegen kop-
loper TSC, er tegen TOP totaal niets
van bakten. Dat EHC voor één punt
was gekomen, was voor rust duide-
lijk te zien. Veelvuldig terugspelen
op doelman Dick Veldman en het in
eigen ploeg houden van de bal door
EHC, brachten TOP in verlegen-
heid. Toen Groenendijk na twintig
minuten de EHC-verdediging in
verwarring bracht redde Veldman
subliem,

In de 30e minuut speelde Brankaert

op Adam maar zijn schot verdween
rakelings over de kruising. Bran-
kaert en Duijf deden het even later
nog even dunnetjes over, maar
TOP-doelman Buuts redde prima.
Ook na de pauze beproefde Bran-
kaert Buuts maar zonder succes.

Het kruit was voor EHC op. TOP
kreeg wel degelijk kansen en in de
60e minuut was het raak. De Vrije
trap van Groenendijk op Spanjers
was perfect: 1-0. Binnen de minuut
was EHC knock-out. Toonen ging
op de solotoer; Grassi en consorten
stonden erbij en keken ernaar. Toch
kwamen er kansjes voor EHC maar
Brankaert, invaller Bastings en
Duijf waren te verrast om het tij
voor EHC te doen keren.

In de 85e minuut de beslissing. Van

Outvorst ging nog een keer op her-
haling en Veldman had het nakij-
ken. Commentaar van EHC-trainer
Rob Krul: „We hebben bijna alle
persoonlijke duels verloren. Het
leek vandaag nergens op. Voor de
pauzekonden we op voorsprong ko-
men maar we kwamen in alle duels
tegen TOP net een stap tekort. We
hadden vandaag een totale off-day
en dat moeten we zondag tegen
Limburgia recht zetten".

" MAASTRICHT - Het vijfde team
van WVV'2B heeft deelgenomen aan
het programma 'Prijzenslag' van
RTL/Veronique. Op 6, 13, en 20
maart (steeds tussen 18.20 uur en
18.40 uur) zijn de activiteiten van de
Maastrichtse voetballers op de buis
te zien.

amateurprogramma voor zondag
Hoofdklasse C
Sittard-SV Meerssen
Baronie-TOP
EHC-Limburgia
DESK-Halsteren
Geldrop-Venray
Vlissingen-Longa
TSC-Wilhelmina '08

le Klasse E
Rood Wit W.-Alliance
ESV-Roermond
WSC-Schijndel
Wilhelmina-Gemert
De Valk-BVV
ODC-Hapert

le Klasse F
Volharding-Leonidas W.
Almania-SVN
Heer-Parmingen
FC Vinkenslag-Caesar
Born-Waubach
RKONS-SCG

2e Klasse A
Geleen-Hopel
Heerlen Sport-Eijsden
RKVVL-Voerendaal
Chevremont-SV Heerlen
MKC-Miranda
RKVCL-Obbicht

2e Klasse B
Moesel-Blerick
IVO^MVC '19
Belfeldia-Vitesse '08
De Ster-Tiglieja
Helden-Haslou
Venlosche 8.-Veritas

3eKlasse A
Polaris-Kluis
RKVVM-Willem I
Bunde-RKHSV
RVU-SV berg '68
SVE-LHBMC
SC WW '28-Scharn

3e Klasse B
SVM-Heilust
RKBSV-Kolonia
Heksenberg-Bekkerveld
Vaesrade-Schuttersveld
SV Treebeek-Minor
Wit Groen VC.-Groene Ster

3e Klasse C
Crescentia-FC Oda
Eindse B-Armada
Brevendia-Megacles
Lindenheuvel-Merefeldia
PSV '35-Susteren
Swift '36-EVV

3e Klasse D
Reuver-Excelsior '18

RKDEV-RKMSV
Ysselstevn-Sc Irene
Wittenhorst-FCV
Stormv. '28-Sparta '18
GFC '33-VW '03

4e Klasse A
St. Pieter-Standaard
Banholtia-MVV '02
Keer-RKBFC
GSV '28-Mheerder B.
SV Hulsberg-Schimmert
SVME-SC Caberg

4e Klasse B
Walram-lason
Klimmmania-Vilt
RKMVC-Vijlen
RKASV-SV Nijswiller
SV Itteren-Sportclub '25
4e Klasse C
Laura-SVK
RKHBS-KVC Oranje
RKSVB-Abdissenbosch
Waubachse 8.-FC Gracht
Centrum 8.-Rimburg
Weltania-Simpelveld

4e Klasse D
Langeberg-FC Hoensbroek
Helios '23-VKC '89
IVS-DVO
Coriovallum-RKDFC

Sanderbout-KEV
Mariarade-RKSNE
4e Klasse E
Maasbracht-Linne
St. Joost-Walburgia
FC Ria-Buchten
Roosteren-Vlodrop
Holtum-GVCG
Stevensweert-Urmondia
4e Klasse F
DESM-RKSVO
SVH '39-SC Leeuwen
Thorn-RKVB
Nunhem-Leveroy
Heel-SVVH
Victoria R.-RKESV

4e Klasse G
Bevo-Venlo
FC Steyl '67-VOS
RKSVN-HBSV
Roggel-KVC
Baarlo-Swalmen
VCH-Egchel

4e Klasse H
SSS '18-Melderslo
Geijsteren-SV Meerlo
Resia-Montagnards
RKDSO-Wanssum
Achates-Meterik
Leunen-EWC

s^ (ADVERTENTIE)

6 SQUASH
BANEN
in Sportcentrum _^^

T^th)(§](Q]#wHlrf
H^eVerweg 29
'nf0 'en -Noord (Passart)
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het weekeinde van Omloop Het Volk
door wiel verheesen

GENT - „Rik, ik leg de lunchpakketten in de kofferbak".
Rik (van Looy, de meervoudigewereldkampioen en keizer
van het peloton in vervlogen jaren)grinnikt. „Oké", zegt hij
tegen zijn medepassagier. Vervolgens opent hij het portier
van de auto. Hij doet het met een lichte buiging en een
glimlach. Zelfs als voormalig wielerheld krijg je niet iedere
dag de premier van België in je wagen. Van Looy neemt
plaats achter het stuur. Premier Martens is de eregast. De
Omloop Het Volk, de openingsklassieker van het Belgi-
sche wielerseizoen kan beginnen.

Het is zaterdagmorgen twintig
voor twaalf aan de Watersport-
baan in Gent. Van ambiance, zo-
als men die in een binnenstad
aantreft, is geen sprake, maar de
renners hebben aan dit alles
geen boodschap. Voor de ruim
honderdzeventig profs uit
drieëntwintig merkenploegen
(maximaal acht, minimaal vijf
man sterk) staan andere belan-
gen op het spel. Vijf minuten die
aan de start vooraf gaan, kunnen
in zon situatie een eeuwigheid
duren.
Is het versnellingsapparaat in
orde? Zijn de tubes zoals ze zijn
moeten? Blijft het droog? Een
schot uit een pistool maakt aan
de vragen een einde. Bijna twee-
honderd kilometer en ruim eem
dozijn Vlaamse hellingen liggen
voor de wielen. Het waait in
Vlaanderen en de temperatuur is
allesbehalve zonnig. Toch zijn de
omstandigheden, vergeleken
met de storm en hagel waarmee
het peloton een paar dagen eer-
der in de openingskoers van het
Nederlandse seizoen (GP Wieier
Revue in de Achterhoek) werd
geconfronteerd, zeker ' niet
slecht.

Stijn Streuvels
Deerlijk, Vichte, Ingooigem, Tie-
gem, Kaster, typisch Vlaamse
stadjes en dorpen in het land
waar Stijn Streuvels destijds De
Vlaschaard tot leven riep, zien
een bont, maar vooral gezapig
peloton passeren. De kasseistro-
ken van de Oude Kwaremont in
de omgeving van Ronse, na 72 ki-

lometer, brengen geen schifting
teweeg, ofhet zou de achterstand
moeten zijn voor een paar Span-
jaarden, die zich waarschijnlijk
al enige tijd hadden afgevraagd
waarom men in de hoofdmacht
zo aan het dringen en duwen is
geslagen. Wisten zij veel, datjein
Vlaanderen altijd met de eersten
op de stenen moet arriveren, wil
je niet autoanatisch voor eeri
hoofdrol woraen uitgeschakeld?

Op de Muur van Geraardsber-
gen, de bedevaartplaats van het
cyclisme nog voordat er van
mondialisering sprake was, is
het rennersveld nog altijd om-
vangrijk. Honderdelf van de cir-
ca tweehonderd kilometer zijn
dan afgelegd. „Een plezierritje
was het zeker niet", zei Adrie van
der Poel naderhand. „Ik kreeg in
de buurt van de Muur te kampen
met een defect versnellingsappa-
raat. De inspanningen, die ik mij
moest getroosten óm weer in het
voorste gelid plaats te nemen wa-
ren niet gering. Zij speelden mij
uiteindelijk zelfs parten toen wij
in de laatste kilometer van de
wedstrijd waren gearriveerd."

Frans Maassen, de Nederlandse
kampioen in de kleuren van
Buckler, alsook Ad Wijnands,
zijn Limburgse collega die dit
jaar in het door Hennie Kuiper
geleide Team Stuttgart de kost
verdient, handhaven zich op de
hellingen in het voorste gelid.
Maar zelfs met de eerste koers-
helft achter de rug hebben zij
nog altijd meer dan honderd-
twintig medestrijders aan hun

zijde. Met andere woorden: het
blijft een lotery.
Frans Maassen: „Het bleef bo-
venal een wielerwedstrijd. Re-
gelmatig vond een scheuring in
het peloton plaats, maar telkens
bespeurde je toch ook een angst-
gevoel om na zon breuk voluit
door te gaan. Het waaide blijk-
baar niet hard genoeg en ieder-
een speculeerde daarom toch op
de slotfase."

Zowel Maassen als Wijnands
zouden in de finale geen rol van
betekenis meer spelen. Het was
een schrale troost, dat zij ter gele-
genheid hiervan in het gezel-
schap waren van tientallen ande-
ren voor wie geen roem te beha-
len viel. Maassen: „Op de Muur
van Geraardsbergen kwam ik
nog bij de eerste tien boven. In
de laatste veertig kilometer ging
het beduidend minder. Ik ver-
schuil mij niet achter ploegen-
spel of iets dergelijks. Als ik
sterk genoeg was geweest om de
koers naar mijn hand te zetten,
zou ik het gedaan hebben. In dat
geval hadden mijn ploegmak-
kers zich zeker voor mij opgeof-
ferd". Commentaar van Ad Wij-
nands aan de finish in Gent:
„Tussen meerijden en een opval-
lende rol spelen ligt een groot
verschil. Zie ik er desondanks
nog niet afgepeigerd uit? Schijn
bedriegt. Ik ben echt op. Hope-
lijk kan ik komende week (Ad
Wijnands neemt vanaf gisteren
tot zondag 11 maart deel aan Pa-
rijs-Nice, red.) een beter resultaat
neerzetten".

Solo Solleveld
John Talen uit de Panasonic-
ploeg van Peter Post is, met Ger-
aardsbergen achter de wielen,
heeleven de voorbode van de ka-
ravaan. Een andere Nederlander,
maar dan uit de formatie van Jan
Raas, neemt de rol over: Gerrit
Solleveld.

Zeker dertig kilometer draait en
zwoegt hij, al naar gelang de
wind in zijn voor- of nadeel
blaast, richting Gent. Hij ver-

overt een minuut voorsprong,
naderhand bijna het dubbele.
„Allicht", aldus de Westlander,
„datje in zon situatieaan het sla-
gen van de onderneming begint
te denken. Eén minuutje meer
voorsprong en je bent wellicht
buiten schot, spookt het door je
hoofd."

Gerrit Solleveld redde het niet.
Zijn Belgische ploegmakker Ed-
wig van Hooydonck, die op de
Bosberg na 116km zó verschrik-
kelijk hard omhoog was gegaan,
dat het menigeen in het peloton
zwart voor de ogen werd, zou
evenmin de hoofdprijs bemach-
tigen. Van Hooydonk was wél
present toen zich in het laatste
koersuur, na Solleveld solo, de
kopgroep formeerde waaruit de
winnaar tevoorschijn zou ko-
men. Johan Capiot, Claude Cri-
quielion, Johan Lammerts,

Brian Holm Sörensen en Edwig
van Hooydonck waren de eerste
demarranten. Belgisch kam-
pioen Carlo Bomans, Eddy
Planckaert, Etienne de Wilde,
Mare Sergeant, Erie Vanderaer-
den, Adrie van derPoel en Johan
Museeuw sloten aan. Sprinters
in overvloed, maar ook renners
uit een en dezelfde ploeg: Planc-
kaert en Sergeant namens Pana-
sonic; Criquielion en Museeuw
namens Lotto; Sörensen en de
winnaar van vorig jaar,De Wilde,
in dienst van Histor; Vanderaer-
den en Van Hooydonck in de
kleuren van Buckler; Van der
Poel en Bomans namens Wein-
mann en zowel Lammerts (Z-
-ploeg) als Capiot (TVM) in de rol
van eenling. Capiot kreeg pech,
maar behield zijn tegenwoordig-
heid van geest. Hij wachtte op
ploegleider Priem en nestelde
zich vervolgens weer in de spits.

Tien kilometer voor het einde
volgde in de kopgroep de split-
sing, die niet meer ongedaan ge-
maakt zou worden. Zeven man
vochten het even later in de
sprint uit. Johan Capiot won.

" Zwoegen op Vlaamsekasseien. Erie Vanderaerden(links) en Eddy Planckaert weten er allesvan.
Foto: DRIES LINSSEI*

Revanche
Planckaert

ST. TRUIDEN - Eddy Planckaert
nam in de Ronde van Limburg re-
vanche voor zijn nederlaag in de
Omloop Het Volk. Maar hij had er in
de gebruikelijke massasprint in
St.Truiden wel de hulp van de jury
voor nodig. Planckaert kwam al op
een paar honderd meter van de
streep op kop, en moest zich toen
letterlijk in alle bochten wringen
om zich de opdringende Scan Kelly
van het lijfte houden. Kelly - pas va-
der van een tweeling - protesteerde
nog, maar er volgde geen diskwalifi-
catie van de Panasonic-sprinter.

De Ronde van Limburg werd lang
door Frank Kersten beheerst. De
Brabander ontsnapte in de beginfa-
se en. bouwde een voorsprong van
zes minuten op. Pas bij het binnen-
rijden van St. Truiden greep het pe-
loton de coureur uit de PDM-ploeg
van Jan Gisbers terug.
Kuurne-Brussel-Kuurne leverde
een zege op voor de Belg Hendrik
Redant, die zeven seconden eerder
dan Jelle Nijdam de finish passeer-
de.

Ton Akkermans
ster in Zwolle

ZWOLLE - Tonnie Akkermans
hoopt dit seizoen definitief door te
breken bij de amateurs en er een
profcontract aan over te houden. De
coureur uit Zevenbergen onder-
streepte zaterdag zijn ambities met
een overwinning in de Ster van
Zwolle, de traditionele seizoensope-
ning voor de amateurs. Akkermans
bleefin de sprint Erie van derHeide
en Limburger Rob Mulder net voor.

Reservewiel
„Ik wilde het wiel van de neutrale
materiaalwagen niet aannemen,
omdat de daarop gemonteerde ver-
snellingsblok niet deugt voor mijn
" nze fietsen zijn met het hy-
perglide-systeem van Shimano uit-
gerust. Wij rijden daarom met acht-

in plaats van de gebruikelijke ze-
ven-pionnen. Dat wil zeggen dat op
de versnellingsblok acht tand-
wieltjes zijn gemonteerd. De afstan-
den tussen die tandwieltjes zijn
kleiner dan die op een zeven-pion.
Met een wiel van de neutrale mate-
riaalwagen wist ik daarom van tevo-
ren dat ik problemen met mijn ket-
ting en versnellingen zou krijgen en
in de sprint geen schijn van kans
zou hebben," verklaarde Capiot zijn
lange wachten op ploegleider
Priem. „Een wiel met eenzelfde
pion was derhalve noodzaak. Bo-
vendien wist ik dat ik terug zou ko-
men, want ik reed heel sterk. In de
kopgroep werd ook niet hard door-
gereden."

De gok van Johan Capiot bleek de
juiste. Ondanks zijn reputatie als
sprinter was zijn zege in de 45e cdi-

tic van de Omloop Het Volk een ver-
rassing. Johan Capiot had in de
voorbije voorjaarskoersen immers
nog niets van zich laten horen. Ca-
piot: „Ik bereidde in de Ronde van
Sicilië de Omloop Het Volk voor. Ik
heb in Italië afgezien als een paard.
Dat zal ook wel weer in Tirreno-
Adriatico het geval zijn. Maar het
loont. Ik moet het van de voorjaars-
koersen hebben. In regen en kou
ben ik op mijn best. Vorig jaar reed
ik goed in de klassiekers. Ik werd
twaalfde in de Ronde van Vlaande-
ren, elfde in Het Volk en Gent-We-
velgem, veertiende in de Wincanton
Classic en vijfde in Parijs-Brussel.
Leuke prestaties, maar geen over-
winning. Ik wil nu beter doen en
ben uiteraard blij met dit succes.
Ook voor de ploeg, want TVM had
zon overwinning nodig. Onze ploeg
kan nu naast vele andere topteams

gaan staan. Wij zijn niet de minde-
re."

" Johan Capiot juichtna zijn overwinning inde klassieke openingskoers. Edwig van Hooydonck, JohanMv seeuw, Eddy
Planckaert en Etienne de Wilde (vlnr) hebben het nakijken. Foto: DRIESLINSSEN

De champ
Johan Capiot heeft in het verleden
nooit een blad voor de mond geno-
men. Naar aanleiding van zn ge-
durfde uitspraken werd hij vaak
door zijn collega's spottend 'de
champ' genoemd. Zaterdag snoerde
de sympathieke Belg, die vaak het
missen van de juiste instelling werd
verweten en vorig jaarop de tweede
Tourdag in de ploegentijdrit al naar
huis werd gereden,zijn critici op ge-
paste wijze de mond. „Ik heb afgelo-
pen winter heel hard getraind aan
de hand van schema's van Ludwig
van de Putte," verklaarde JohanCa-
piot zijn metamorfose. „Ik denk nu
ook meer na over mijn beroep. Ik
ben getrouwd, heb een nieuw huis

in Rijkhoven gebouwd en ben enke-
le weken geleden vader geworden
van een dochtertje, Chloé. Ik weet
dus waarvoor ik fiets."

Dankzij zn overwinning in de Om-
loop Het Volk en de daaraan ver-
bonden 80 FICP-punten maakt Jo-
han Capiot een flinke sprong op de
individuele wereldranglijst. Met een
totaal van 253 punten neemt de
Limburger nu de veertigste positie
in. „Ik ga niet hard van stapel lopen
met dit succes in de Omloop Het
Volk," relativeerde Johan Capiot.
„Ik wil meer presteren. Vooral in
grote koersen als de Ronde van
Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Met
uitzondering van de Waalse Pijl en
Luik-Bastenaken-Luik liggen alle
voorjaarsklassiekers me goed."

Wieleruitslagen zie pagina 14

Vanderaerden
„Ik voelde mij al de hele dag niet
honderd procent", aldus Erie
Vanderaerden. „In ieder geval, ik
kon geen vuist maken, maar ik
moet ook bekennen, dat ik een
fout maakte door niet meteen te
reageren toen Sergeant in dienst
van Planckaert opeens voor een
breuk in de kopgroep zorgde",
Etienne de Wilde zei: „Eenmaal
met zeven man van zeven ver-
schillende ploegen op kop,
kwam ik met Planckaert overeen
om mekaar niet in de wielen te
rijden. Wij zouden om beurten

achter demarranten aangaan <het onderling in de sprint U
vechten".

Hoe weinig sommige afsprak^
kunnen betekenen werd op M
aankomstparcours duidelijk. Ni
dat Johan Lammerts tot twd
keer toe ('detweede keer was cd
wanhoopspoging') had aangeva
len, raakte Planckaert alle geve*
voor richting kwijt. In ieder g<
val, De Wilde werd 'netjes' naA
de kant gedrukt. „Dank je wel]
zei Capiot. De Belgische Limbu'
ger uit de ploeg van Cees Prief
dook in het gaten won vóór Val
Hooydonck. „Echt iets voor O
piot", aldus Vanderaerden. „D
ene dag wordt hij uit de wiele
gereden, de andere keer, zoal
een paar jaar terug in de BrJ
bantsePijl of dezekeer in de On1
loop Het Volk, maakt hij het kal
wei af. Je moet het kunnen."

'Ik denk meer na over mijn beroep en weet nu waarvoor ik fiets'
De metamorfose van Johan Capiot

door bennie ceulen
GENT - Gaat Johan Capiot eindelijk doorbreken? Een vraag
die velen afgelopen weekeindeheeft bezig gehouden. De 25-ja-
rige belofte uit het Belgisch-Limburgse Rijkhoven, die ooit
door zijn mentor Lomme Driessens met veel trompetgeschal
de profcategorie werd binnengeloodst maar tot dusver met
twee achtereenvolgende overwinningen in de Brabantse Pijl,
enkele leuke prijzen in klassiekers en een aantal ritsuccesjes in
kleine etappekoersen genoegen moest nemen, heeft de start
van zijn vijfde profseizoen in ieder geval veelbelovend ingezet.

De manier waarop de oud-amateur-
kampioen van België de Omloop
Het Volk won maakte grote indruk,
ook al werd geopperd dat Johan Ca-
piot zijn succes voor een groot ge-
deelte aan de schuiver van het kib-
belende duo Eddy Planckaert en
Etienne de Wilde had-te danken.

„Misschien is die manoeuvre van
Planckaert en De Wilde ook wel
mijn geluk geweest," gaf Johan Ca-
piot na zijn succes in de ope-
ningsklassieker grif toe. „Maar ik
zat op het vinkentouw. Ik had het
wiel van De Wilde gekozen. Op het
moment, dat hij door Planckaert
naar de linker weghelft werd ge-
drukt, kreeg ik vrij baan. In een
eindsprint weetje tevoren, dat zon
situatie kan ontstaan. Ik maakte er
op het gepaste moment gebruik van
en won."
Een triomf, die hij allerminst gesto-
len had. Op weg naar Gent was Jo-
han Capiot een van de uitblinkers.
Vooral doorzijn toedoen was op een
van de laatste heuvels van de
Vlaamse wegkoers, door de interna-
tionale profwielrenunie in de eerste
categorie geplaatst, de beslissende
vlucht tot stand gekomen. Een kop-
groep waarvan in de slotfase uitein-
delijk Lammerts, Planckaert, De
Wilde, Van der Poel, Van Hooy-
donck, Museeuw en Capiot overble-
ven. „Vanaf dat moment zag ik mijn
kansen op de overwinning groeien,"
aldus Capiot. „Omdat elke koploper
een ploeg vertegenwoordigde. Toen
we met zn twaalven waren voelde
ik me een eenzaat tussen al die
duo's."

Niettemin leek JohanCapiot op een
bepaald momenteen kruis over zijn
winstkansen te kunnen maken,
toen hij door een lekke band moest
afhaken. De TVM-renner verbaasde
volgers en tv-kijkers door een reser-
vewiel van de neutrale materiaalwa-
gen te weigeren. De vloekende en
tierende Capiot vervolgde zeker ge-
durende twee kilometer op het ver-
nielde bandje (het TVM-team rijdt
sinds dit jaar op draadbandjes in
plaatsvan de traditionele tubes) zijn
weg vooraleer ploegleider Cees
Priem met een nieuw achterwiel uit
de achtergrond opdook.

Moreau verrd
in proloog

Parijs-Nice
PARIJS - De eerste confroij
met alle groten - Le Mond, FiéJRoche en Delgado - uit de wj
sport, maakte Vjatsjeslav Eki
gisteren letterlijk sprakeloos,
va' kon geen woord uitbrengt
de 7 kilometer lange proloog
Parijs-Nice, waarin hij als twaj
eindigde. Ruim 25 seconden 3<j
de verrassende Franse wil
Francis Moreau.IVerontschuldigend weefe Ek"
naar zijn keel. „Een ontstel^piepte hij. „Daar heb ik altijd,
van na een korte inspanning."?
kon hij niet uitbrengen op de fl
d'ltalie, waar de vedetten ïl
(3e) en Le Mond (16e) een \
heenkomen zochten in de plo*j
dersauto's. Delgado .was inni^al lang naar zijn hotel vertrok
Hij raakte ruim een minuut 3'j
op Moreau.
De enige die met een stralen]
zicht uitgebreid verhaalde oV|i
proloog was Stephen Roche. ÖJmaakte een ontspannen indru'
twee mislukte seizoenen wil $
jaar zijn naam en faam weer *maken. Roche liet gisteren dej
de tijd afdFukken, op 14 seCI
van zijn ploegmaat Moreau.

Meijs win!
trainingsril

GELEEN - Het wielerseizoe',
Limburg werd gisteren officie1'
opend. In afwachting van \ie
mende wielergebeuren vond ov
parcours in Geleen, een van de
trainingsritten plaats. De b«'
stelling was redelijk. Aan de
verschenen 178 renners, te we^nieuwelingen, 55 liefhebber*
ranen, 43 juniorenen 58 amat 1̂'
Omdat in ons land en België h^zoen reeds van start is gegaan,/
men zich in Geleen af of het ni*
ter was geweest eerder met de
ningsritten te beginnen. Men v'
immers dat een groot deel v3^Limburgse rennerskorps de vö
de trainingswedstrijden in 0&,
en Heytheysen links zal laten ll*om in België te gaan koersen-

Raymond Meijs uit Valke^mocht zich alvast eerste v__
noemen in de amateurcategor'
klopte in de sprint nieuwkorr»^ger Vaesen uit Meers, die daa'
voren een juniorenwedstrijd *,
Belgische Nandrin op zijn
had geschreven.

Neerbeek
De Ronde van Neerbeek, dJe
vankelijk niet op 1 april do°(
gaan, wordt alsnog op die "'verreden.
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