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Na halve eeuw
eenzaamheid

Greta Garbo
overleden

VORK- Greta Garbo, eenan de beroemdste filmsterren~?it, is zondag op 84-jarige leef-Sjd in een ziekenhuis in New*°rk overleden. In de jaren
*6rtig vierde zij grote triomfen12et films als Mata Hari (1932),
£"e Painted Veil (1934), Anna

(1935) en Ninotchka«939).

pP het hoogtepunt van haarcarrière trok zij zich in 1941 te-|^g uit de filmwereld. Gehuld
5 1 hooggesloten mantels en
Orinebrillen meed de levendefe§ende vanaf die tijd alle pu-

"Juciteit. Zelfs een uitnodigingan de Amerikaanse president
°hnson voor een staatsdiner*iees de mensenschuwe Garbo

reta Garbo trouwde nooit,
?*aar had wel verschillende ro-mantische affaires. De laatsteII jaar van haar leven woonde
"'arbo alleen in haar Newyork-
j.e flat onder de naam Harriet
**rown. Ze vocht een levenslan-
?e strijd tegen een ongelooflij-te verlegenheid.

"Greta Garbo alsfilmster
in 1928.

het weer

V^HOUDEND BUIïG
S?Kaas is het wisselend be-lij.'^t met enkele buien, moge-
i>,j\ «iet hagel of onweer. De
(^dagtemperatuur wordt«JrVeer n graden. Er staat
ty0 batige zuidwestenwind.
\f eftsdag tot en met zaterdag:

e ZOn en *°* en me* on"Hjjjag nog af en toe buien. De
lopen opl|j^ 12 graden op woensdag tot

\ paden in het komendeV^einde.'feff actue'e informatie he-
ku,, ,ende het weer in Limburg
V,nt u bellen 06-91122346
4*DAAG:
C°P: 06.40 onder: 20.41
üjr^op: 03.27 onder: 10.47
CftGEN
C°P: 06.37 onder: 20.43

03.57 onder: 12.02

Spoed
PvdA-woordvoerder Melkert denkt
aan het laten betalen door het be-
drijfsleven van premie kinderbij-
slag, of aaneen verhogingvan de so-
ciale premies voor de werkgevers.
CDA-woordvoerder Terpstra ziet
veel meer in het verlagen van Subsi-
dies voor het bedrijfsleven.

De werkgeversorganisaties VNO en
NCW zijn nog lang niet zover. Vol-
gens VN O-voorzitter VanLede staat
nog lang niet vast dat de hogere
WIR-claims ook werkelijk zullen
leiden tot hogeren uitgavenvoor het
rijk. „Ik ben nog niet zover dat ik me
in paniek laat brengen door dit reu-
ze bedrag," aldus Van Lede in een
eerste reactie.

Zeker 13? doden
door treinbrand
en giftig voedsel

NEW DELHI - In Indiazijn in totaal
zeker 137 doden gevallen als gevolg
van een' brand in een trein in de
oostelijke deelstaat Bihar en voed-
selvergiftiging op een feest in een
dorp in de noordelijke deelstaat Ut-
tar Pradesh.

Zeker honderd mensen verbrand-
den gisterochtend-levend, toen een
gasfles van een van de passagier ex-
plodeerde en twee overvolle wa-
gons in lichterlaaie zette, zo meldde
het persbureau UNI. Dit gebeurde
bij Patna, de hoofdstad van Bihar.
Zeker 37 mensen stierven tengevol-
ge van voedselvergiftiging na een
Hindu-ceremonie op zondag in het
dorp in Uttar Pradesh, zo meldde
een ander persbureau in India, PTI.
Nog eens honderd mensen moesten
worden opgenomen in het zieken-
huis.

Meisje (19)
verongelukt

HUNSEL - De 19-jarige Liliane
Vorselen uit Ittervoort is gister-
avond rond half tien om het leven
gekomen toen zij op weg van Hun-
selnaar Weert van de wegraakte en
in een greppel terecht kwam. Lilia-
ne raakte ter hoogte van Eil naast de
weg, wilde dat corrigeren maar reed
daarbij aan de andere kant van de
rijbaan tegen enkele boompjes aan
en kwam tenslotte in de greppel te-
recht met het noodlottig gevolg.

'Koude oorlog'
Het conflict tussen Litouwen en
Moskou dreigt de relaties tussen de
VS en de Sovjetunie steeds meer te
belasten. Gorbatsjov had vorige

week al tegen bezoekende Ameri-
kaanse senatoren gezegd dat Was-
hington zich niet moet bemoeien
met interne Sovjet-aangelegenhe-
den. Zaterdag waarschuwde partij-
dagblad Pravda voor 'een terugkeer
van de koude oorlog.

Paus Johannes Paulus II heeft zon'
dag tijdens de jaarlijkse Paasbood-
schap de hoop uitgesproken dat er
tussen Moskou en de Baltische re-
publiek een dialoog tot stand zal
worden gebracht over de onafhan-
kelijkheid van Litouwen. Zaterdag
had de paus nog een ontmoeting
met een gezant van Gorbatsjov.

CDA en PvdA: bedrijfsleven moetgat in schatkist dichten

Opnieuw gigantische
overschrijding WIR

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - In politiek Den
Haag is gisteren geschokt ge-
reageerd op de gigantische
overschrijding op de investe-
ringspremie WIR. Uit een on-
derzoek van drie ministeries
blijkt dat nog 4,6 miljard gul-
den claims te verwachten is uit
de WIR. In de begroting was
slechts rekening gehouden
met 1,6 miljard gulden. De
claims kunnen zelfs oplopen
tot 5,9 miljard. Minister An-
driessen (Economische Za-
ken) wil zo snel mogelijk met
de werkgeversorganisaties om
de tafel gaan zitten om te be-
zien hoe de drie miljard extra
kan worden gecompenseerd.

Ook de regeringspartijen CDA en
PvdA vinden dat het bedrijfsleven
op een of andere manier moet bij-
dragen aan het opvangen van deze
nieuwe tegenvaller. VVD-leider
Voorhoeve wilde nog niet reageren.

De WIR, de Wet Investerings Rege-
ling, werd in 1988 door het kabinet
van de ene op de andere dag afge-
schaft, omdat het onbetaalbaar
dreigde te worden. Het bedrijfsle-
ven kreeg ter compensatie een ver-
laging van de vennootschapsbelas-
ting. De uitgaven van de WIR lopen
echter nog enige jaren door, omdat
de premie pas wordt uitgekeerd
wanneer de investering waarvoor
premie wordt verkregen, werkelijk
is gedaan.

Minister Andriessen legde er giste-
ren de nadruk op dater geen sprake
is van frauduleuze handelingen
door het bedrijfsleven. „Men heeft
van zijn rechten gebruik gemaakt.
Het enige datjekunt concluderen is
dat het een onmogelijke wet is ge-
weest," aldus Andriessen gisteren.

Wallonië in rep en roer

Jacht op Ufo's
levert niets op

n onze correspondente
LUIK - De jacht op Ufos, die de
jongsteweken in België is losge-
barsten, kende in het Paasweek-
einde een hoogtepunt. Het
hoofdkwartier van Sobeps, de
Belgische Vereniging voor de
Observatie van Ruimtefenome-
nen, werd overstelpt met tele-
foontjes van personen uit Wallo-
nië en Waals Brabant die een ge-
heimzinnig, lichtgevend drie-
hoekig tuig in de lucht hadden
gezien.

Op de radar was niets te merken
maar gezien het grootaantal mel-
dingen steeg om middernacht op
Bierset in Luik toch een vlieg-
tuig van de luchtmacht op voor
een verkenningsvlucht. Het
waarnemingstoestel had aan

boord een tiental wetenschap-
pers en Ufologen. Het toestel
voerde een lange verkennings-
vlucht uit in de buurt van onder
meerLuik en hetBelgische-Lim-
burgse Tongeren, maar de inzit-
tenden kregen niets speciaals te
zien. Het vliegtuig kwam na een
uur weer aan de grond. De mei-

dingen bleven echter binnen-
stromen.

Onderzoekers gaan er van uit dat
een aantal van de oproepen niet
ernstig te nemen zijn en te wijten
is aan een zekere psychose. Wel
ernstig genomen wordt een mel-
ding van een Waalse familie uit

de buurt van Marche. De vijf ge-
zinsleden zagen anderhalf uur
lang een groep lichtpuntjes in de
vorm van een driehoek. Weer
steeg een vliegtuig op, maar na
een vlucht van vijfuur was niets
gezien.

" Walen in de buurt van de observatiepost in Battice turen de hemel afom een glimp op te vangen van een Ufo.
Foto: WIDDERSHOVEN

Litouwen bereid tot snel
compromis met Moskou

Van onze correspondent
MOSKOU - Litouwen wil zo snel
mogelijk met Sovjet-president Gor-
batsjov overleggen over diens plan
voor een economische blokkade
van het land. Vooral wil het land we-
ten welke sancties Gorbatsjov van
plan is te nemen. De regering in
Viljnoes is ook bereid te onderhan-
delen over de voornaamste geschil-
punten. PremierKazamiera Rroens-
kiene zei gisteren na afloop yan een
crisisberaad dat Litouwen bereid is
tot een compromis met het Krem-
lin.

Gorbatsjov had de Litouwers vrij-

dag op straffe van een economische
blokkade twee dagen de tijd gege-
ven om wetten in te trekken die het
parlement had aangenomen nadat
op 11 maart eenzijdig de onafhanke-
lijkheid was uitgeroepen. Proens-
kiene zei gisteren dat er nog niets
was te merken van een blokkade.
Litouwen is voor de energievoorzie-
ning geheel van de Sovjetunie af-
hankelijk.
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Beelden
Intussen raakte ook bekend dat
een echtpaar uit Maaseik vorige
week woensdag een vreeemd
lichtverschijnsel in de lucht ont-
dekte. De videocamera werd er
bijgehaald en het echtpaar slaag-
de erin het voorwerp een kwar-
tier lang op band vast te leggen.
De beelden werden afgelopen
weekeinde in het journaalvan de
Belgische televisie getoond.
Vandaag wordt dewaarnemings-
campagne naar Ufos afgesloten.

Oost-Europa viert
in vrijheid Pasen

MOSKOU-BOEKAREST-SOFIA-B
ELGRADO - Honderdduizenden
Oosteuropeanen hebben voor het
eerst sinds jaren in vrijheid Pasen
gevierd. De Sovjet-televisie zond in
de Paasnacht de traditionele Paas-
mis in de patriarchale kathedraal in
Moskou uit. De Sovjet-tv zond de-
len van de Paasboodschap van paus
Johannes Paulus II uit, maar liet
zijn opmerkingen over Litouwen
achterwege.

Nog nooit werd er in de Sovjetunie
zoveel religieuze muziek op de tv
gebracht als dit Paasweekeinde.
Een Tass-commentator zag hierin
een teken van 'de innerlijke behoef-
ten van ons volk dat naar de ware
menselijke waarden hongert. In
'Vremja', het tv-journaal van de
Sovjetunie, sprak een nieuwslezer

de hoop uit dat 'Pasen ook het begin
van de opstanding van onze eigen
ziel zal zijn.

Feestdag
Op last van de nieuwe regering in
Roemenië werd Paasmaandag weer
als een christelijkefeestdag gevierd.
Onder Ceausescu was godsdienst-
vrijheid op papier althans gewaar-
borgd, maar kerkbezoek tijdens de
christelijke feestdagen was verbo-
den. In Bulgarije werd de Paas-
dienst in de Aleks^nder Nevskyka-
thedraal in Sofia op de televisie uit-
gezonden. Ook daar werd Paas-
maandag weer als een christelijke
feestdag gevierd.*
De Bulgaarse president Peter Mla-
denov richtte zich ter gelegenheid
van Pasen in een speciale bood-
schap tot alle gelovigen. De regeren-
de socialistische partij, de voortzet-
ting van de opgeheven communisti-
sche partij, adviseerde de aanhang
om de christelijke feestdag te ge-
denken.

Ook in Joegoslavië was de belang-
stellingvoor dePaasdiensten groter
dan in alle naoorlogse jaren. De tv
zond Paaszondag achtereenvolgens
de rooms-katholieke en de orthodo-
xe Paasvieringen uit. In Kroatië
werd de pauselijke Paasboodschap
rechtstreeks op de tv uitgezonden.

sport
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Man dood
aangetroffen

HEERLEN - Op het Ammonieterf
in de Heerlense wijk Rennemig is
gisteravond kort voor middernacht
het stoffelijk overschot gevonden
van een bij de politie bekende man.
De politie kon alleen vertellen dat
hij even te voren betrokken was bij
een ongeval op de verderop ge-
legen kruising Fossielenerf/Renne-
migerstraat. Het is een groot raadsel
hoe de man uiteindelijk op het Am-
monieterf terecht is gekomen. Over
de identiteit van het slachtoffer kon
de politie nog geen mededelingen
doen.

Dode bij
schietpartij
in Weert

WEERT - Bij een schietpartij op
Eerste Paasdag in Weert is de 46-ja-
rige Weertenaar H. Hölsken zo
zwaar gewond geraakt dat hij direkt
na aankomst in het ziekenhuis over-
leden is. De inzetvan de schietpartij
was onenigheid met de 44-jarige
Weertenaar F. R. over het aflossen
van een kleine schuld. Ook F. R.
raakte levensgevaarlijk gewond
maar is na een spoedoperatie buiten
levensgevaar.

Van de twee mannen die bij de
schietpartij waren betrokken, was
er vermoedelijk slechts één gewa-
pend. Wie van de twee is nog niet
bekend. Evenmin of de man op wie
in eerste instantie geschoten is kans
heeft gezien om zijn belager het wa-
pen te ontfutselen en daarna de
schutter onder vuur heeft genomen.
De schietpartij vond rond 21.00 uur
plaats in een café op de Biest. On-
middellijk werd het Recherche Bij-
standsteam ingeschakeld. Het café
is in verband met verder onderzoek
gesloten.
De politie kon nog geen mededeling
doen over de exacte toedracht van
de schietpartij.

" Zie verder pagina 5

»Benjij een Ufo?"

België speurt
naar Ufo's
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Musicus Pierre Colen
centraal bij INTRO

MAASTRICHT - Terwijl
de paasklokken zaterdag-
avond de blijdschap over
hun behouden terugkeer
uit Rome ook boven Maas-
tricht lieten weerklinken,
vond op het INTRO-po-
dium een concert plaats,
waarbij in feite Pierre Co-
len centraal stond: als uit-
voerend musicus, als com-
ponist en als arrangeur.
Voor een redelijk aantal
toehoorders bracht het Be-
nico Trio (klarinettist Har-
ry Beerts, pianist Gaston
Nicolaes en altviolist Pier-
re Colen) m.m.v. zangeres
Cecile Schouten, cellist
Gabor Bartos en 'spreker'
Janvan Kasteren werkvan
Matty Niël, Gordon Jacob,
Leos Janacek en Pierre
Colen..
Pierre Colen opende 'zijn'

concert met de eerste
openbare uitvoering van
de Sonate voor altviool van
de vorig jaar overleden
Maastrichtse componist
Matty Niël. Het stuk, uiter-
aard gebouwd op dodeca-
fonische principes, zit vol
muzikale tegenstellingen
en groeit hoorbaar naar
een climax toe. De altist
vertolkte de sonate voort-
varend, maar kon in zijn
spel toch niet verhelen dat
hij zowel technisch als mu-
zikaal met de complexiteit

van dit werk nog niet hele-
maal klaar is.

Zelf schrijft Pierre Colen
totaal andere muziek, dui-
delijk neo-romantisch van
karakter en met een illu-
stratieve functie. Dat bleek
uit de liederencyclus On-
kel Ede hat einen Schnurr-
bart, op teksten van Ber-
tolt Brecht en uit Aqua-
rium (voor klarinet 'en
spreekstem) op een onzin-
gedicht van Paul Haimon.
De subtiele humor die Cp-

lens muziek in zich draagt
kwam er bij de Brecht-cy-
clus niet helemaal uit;
daarvoor klonk de vertol-
king niet lichtvaardig ge-
noeg.

Vlot
Dat gold eveneens voor de
Kinderreime van Leos Ja-
nacek, op teksten uit de
Tsjechische volkslitera-
tuur. Deze cyclus werd uit-
gevoerd in een vlot lopen-
de voordracht van een
door Gerard Heystee ver-

vaardigde vrije Nederland-
se vertaling bij een passen-
de instrumentatie van
Pierre Colen. Maar ook
hier was de serieuze onder-
toon te nadrukkelijk aan-
wezig. Ik denk dat spelen
met een glimlach wonde-
ren kan doen.

Het meest glanzende paas-
ei van dit ruim twee uur
durende Colen-concert
was wel hetTrio voor klari-
net, altviool en piano uit
1969 van Gordon Jacob,
een werk dat gevat is in die
typisch Angelsaksische
stijl van dikke benen-ro-
mantiek. Het Benico Trio
voerde het vaardig en 'sen-
sitive' uit, maar zonder een
overdreven sentimenteel
gekleurd strikje.

peter p. graven

Max de Bruin en Els Eymael
geknipt voor Heijermans

SITTARD - Acteur Max de
Bruin van toneelgroep
Tong Geleen, liep er al een
tijd mee rond: de eenakter
Kwelling van Herman Heij-
ermans, geschreven in 1906,
trok hem aan. Hij zag zich-
zelf in derol van de blindge-
worden man en dacht aan
Els Eymael als zijn tonee-
lechtgenote. Regisseur Jos
Jonkers sprong hierop in,
maar breide er schertsend
een voorspel aan.

Het echtpaar in de dialoog van
Heijermans is al jarenlang ge-
trouwd. Tijdens de periode waar-
in de man verliefd was op de bes-
te vriendinvan zijn vrouw, wordt
hij plotseling blind. De vriendin
omgeeft hem met evenveel liefde
als zijn vrouw, maar plotseling
verdwijnt ze uit hun leven. De
blinde blijft de herinnering aan
haar echter koesteren.

Voor hem is die herinneringzoet,
voor zijn vrouw is ze zuur. Want
zij herinnert zich maar al te goed
hoe hij plotseling de hand van de
vriendin losliet, toen zij eens on-
verwacht binnenstapte. Boven-
dien merkt ze dat hij de foto van
die vriendin, welke hij met het
omvouwen van een hoekje her-
kenbaar heeft gemaakt, steeds
weer ter hand neemt, zelfs als zij
ze telkens op een andere plaats in
het stapeltje familiefoto's
schuift.

Achterdocht
Aan wie denkt de blinde als hij
woordeloos in zijn stoel zit te sta-
ren? 'Zij' kan haar gevoelens van
achterdocht en onvrede niet lan-
ger verzwijgen, zij wil dat haar
man, waarvan ze houdt en die ze
met liefde verzorgt, alleen haar
in gedachten heeft. 'Hij' voelt
zich bespioneerd, betrapt, en
scheurt tenslotte, om zijn vrouw
te plezieren, de gewraakte foto in
snippers. Maar onderhuids blij-

ven de kwellingen voortduren,
ze staan hun huwelijksgeluk in
de weg.

Het voorspel wordt gebracht in
de vorm van een hoorspel, dat
live in een Radio-opnamestudio

wordt opgenomen en uitgezon-
den. Daar spreken de bekende
artiest Caesare Wouters (Wim
Schutgens) en zijn vrouw Annie
Wouters-Snit (Ger de Bruin) de
rollen van het echtpaar. De
vriendin wordt vertolkt door Els

Eymael van Speelgroep Expres-
sie, Heerlen. In deze komische
scène wordt de volledige eenak-
tertekst op een eigen wijze 'voor-
gekauwd.
Max deBruin fungeert hierbij als
regisseur. De toeschouwer kan
de tekst bij deze schertsverto-
ning niet altijd plaatsen, maar hij
begrijpt er meer van als hij de
'echte' eenakter heeft gezien en
beluisterd. Zonder de overige ac-
teurs tekort te willen doen, mo-
gen we wel zeggen dat Ger de
Bruin als de debutante in het
hoorspel een opmerkelijk rol-
letje weggeeft.
In de eenakter spelen Max de
Bruin en Els Eymael het echt-
paar, de vriendin is imaginair
aanwezig. De Bruin speelde alsof
hij werkelijk stekeblind was, zijn
ogen staarden onafgebroken star
in de ruimte, zijn tasten in het
donker was tot in finesses bestu-
deerd. Zeer realistisch dus. Els
Eymael vertolkte Heijermans zo-
als deze het zich moet hebben ge-
droomd. Fijntjes, teder en inge-
togen. Met uiterste beheersing
houdt zij haar jalouzie in toom,
die zij, gekweld, tenslotte toch
nog, op beschaafde manier, naar
buiten brengt
Het stuk vraagt van de toeschou-
wer nogal wat geduld, want het
spel vordert traag, kent vele rust-
pauzen. Men moet zich vereen-
zelvigen met de belevingswereld
van mensen in het begin van
deze eeuw.
Volwaardige acteurs en een inte-
ressante regie deden Heijermans
alle eer aan. Daarbij wisten zij
het sentimentele element, aan
Heijermans eigen, te elimineren.
De dialoog, met de vraag-oproer
pende stilte aan het slot, werd
daardoor uitsluitend een con-
frontatie met een psychologische
probleemstelling, menselijk her-
kenbaar.

De eenakter, gezien in het LFA-
theater Sittard, wordt in septem-
ber weer opgepakt voor uitvoe-
ring in kleine theaters.

mya maas

Max de Bruin en Els Eymael in Kwelling.

Duits-Nederlandse
Cultuurbeurs

KLEEF - De Duits-Nederlandse Cultuurbeurs
inKleef wordt dit jaar op 25 april gehouden. Het
is dezeventiende 'Markt derMuzen' in successie
die belangrijkeren groterwordt naarmate Euro-
pa naar elkaar toegroeit: een etalage van cultu-
rele activiteiten met Nederland en de Bondsre-
publiek als zwaartepunt.

Aangeboden worden produkties op tal van ge-
bieden als theater, cabaret, pantomime, gooche-
len, dans, muziek en cultuuruitwisseling. Op de
drie podia in de Stadthalle en op andere in de
naaste omgeving worden voorstellingen van een
kwartier gegeven door deelnemers aan de
beurs: meer dan 300 kunstenaars en groepen.

De Duits-Nederlandse Cultuurbeurs is georga-
niseerd door onder meer de Nederlandse am-
bassade in Bonn, de cultureleraden van Gelder-
land en Limburg en het Goethe-Instituut in ons
land.

Max de Lange
overleden

LEEUWARDEN - De Friese
schrijfster Max de Lange-
Praamsma is gisteren op 83-jari-
ge leeftijd in Leeuwarden overle-
den. Ze schreef ongeveer zeven-
tig boeken, aanvankelijk vooral
kinder- en meisjesboeken. De
grootste bekendheid verwierf ze
met „Goud-Elsje", twaalf boeken
voor meisjes van 12 tot 16 jaar.

de kleine postruiter

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s-Gravenhage

recept
Palatschinken
Benodigdheden voor 6 personen: 1
pakje instant bananenmousse, 50 g
zelfrijzend bakmeel, zout, 2 eieren, 1
dl kwarkm ongeveer 25 g boter, 1
banaan, poedersuiker uit een strooi-
bus.

Een heel eenvoudig en snel te ma-
ken nagerecht.
Maak de bananenmousse volgens
de gebruiksaanwijzing op de ver-

pakking.
Doe het meel in een mengkom.
Voeg een snufje zout toe. Maak in
het middenvan het meel eenkuiltje.
Breek daarboven de eieren en voeg
3 el water toe.

Roer het beslag goed door en voeg
daarna de kwark toe. Blijf zolang
roerentot er geen klontjes meel
meer in zitten.
Verhit een klontje boter in een
braadpan en schep daarin eenzesde

deel van het beslag.
Laat goed over de bodem uit-
vloeien. Keer het flensje zodra de
bovenkant droog is en bak het ook
aan de onderkant lichtbruin. Bak zo
de overige vijf flensjes.
Pel de banaan, snijd in plakjes en
schep deze door de mousse. Verdeel
de mousse over de flensjes en klap
ze dicht. Bestrooi ze daarna met
poedersuiker en serveer.

hub meijer

kunst/videospoor

videospoor
Van dinsdag 17 tot en met zondag 22
april 1990

Uw. alleen in zwart/wit

DINSDAG

FRÜHLING AUF IMMENHOF (1974 - D)
20.15-21.45 uur-90 min- Duitsland 2

Dalli is de eigenaresse van de Immen-
hof, een ponyfarm. Zij wil eigenlijk met
zaakwaarnemer Alexander Arkens trou-
wen, maar net als alles perfect in orde
lijkt te zijn duikt er een schuld op, waar-
over detwee mensen ruzie krijgen...

ENTER THE DRAGON (1973 - VS)
20.55 - 22.40 uur - 105 min - Veronique

Bruce Lee in zijn laatste filmrol als ex-
pert in de vechtkunst die infiltreert op
een als vesting bewaakt eiland waar
een vreemd soort toernooi wordt gehou-
den...

WOENSDAG
PARADISE TRAIL (VS)
15.50- 17.00 uur - 70 min - Nederland 1

De twee bandieten Dan en Morgan ne-
men een blinde dominee, zijn vrouw en
een Indiaans meisje gevangen. Dan is
verbitterd over de dood van zijn vrouw
en dochter, en Morgans broer is op de
vlucht om een doodvonnis te ontlopen.
Als de laatste trein in Cortez aankomt,
krijgt de gijzeling een verrassende en
onverwachte ontknoping...

Z/w: OSTRE SLEDOVANE VLAKY (1966- TSECH)
20.25- 22.00 uur - 95 min - Nederland 3

Het eerste baantje van de jonge Milos
als spoorwegbeambte op een klein sta-
tion in Bohemen laat hem zien wat het
echte leven eigenlijk is. Zijn idylle wordt
echter wreed verstoord dqpr de Tweede
Wereldoorlog...

OUT OF THE SHADOWS(GB)
20.40 - 22.25 uur - 105 min - Veronique

Hoofdinspecteur Michael Hayden van
Scotland Yard moet naar Athene om
daar vervolgens een aantal internatio-
nale kunstdiefstallen te onderzoeken...

THE QUIET EARTH (1983 - NW ZEE-
LAND)
22.40 - 00.10 uur - 90 min - Duitsland 2

De wetenschapper Zac Hobson wordt
op een ochtend wakker in een wereld
zonder andere mensen. Hij staat er al-
leen voor, er moet een verschrikkelijke
ramp zijn gebeurd. Plotseling ontmoet
hij toch nog een aantal andere overle-
venden...

DONDERDAG
FREVEL(I9B3-D)
23.00- 00.35 uur - 95 min - Duitsland 1

Recherchechef Lohmann heeft de
hoogste opsporingsresultaten van het
hele land. Vlak voor zijn vakantie wordt
hij geconfronteerd met een zaak die
hem totaal niet interesseert. Een moe-
der heeft haar kind vermoord. De zaak
wordt door Lohmann aan een collega
gegeven, een collega die hij niet mag.
Als hij de verdachte ziet verandert hij
echter van gedachteen kan de zaak niet
meer los laten...

'THE JEWELLERS' SHOP (1988-IT)
15.55- 17.30 uur - 95 min - Nederland 1

Een wondelijke en oude juwelier slaat
een groepje jonge mensen gade vanuit
zijn winkel. Hij heeft bijzonder veel inte-
resse in Andrej, Stefan, Teresa en
Anna. Hij weet dat hij ze terugziet voor-
dat de zomer voorbij is...

JAKUB(I976-TSECH)
15.55- 17.15 uur-80 min -Duitsland 1
Jeugdfilm met Filip Renc, Ladislav
Mrkvicka en anderen.

FIVE EASY PIECES (1970 - VS)
20.00 - 21.35 uur - 95 min - BRT 1

De getalenteerde concertpianist Robert
Dupea geeft zijn carrière op voor een
baan bij een oliemaatschappij... Met
Jack Nicholson en Karen Black.

REVENGE OF THE STEPFORD WIVES
(1980-VS)
23.00 - 00.40 uur - 100 min - Veronique

Een journaliste komt naar Stepford en
ontdekt daar het geheim achter het ro-
botachtige gedrag van alle vrouwen...

BAD TIMING (1980-VS)
23.00 - 01.00 - 120 min - BRT 1

De Amerikaanse psycho-analist Dr.
Alex Linden wacht op een bericht over
zijn ex-vriendin. Zij werd namelijk opge-
nomen in een ziekenhuis na een over-
dosis drugs...

STARTING OVER (1979 - VS)
23.25- 01.10 uur -105 min -Duitsland 1

Magazineschrijver Phil Potter wordt
door zijn carrièrebeluste vrouw Jessica
in de steek gelaten. Phil heeft inmiddels
nieuwe contacten gelegd, onder andere
met de jonge kinderverpleegster Mari-
lyn. Zij heeft de nodige relatieproblemen
achter de rug. Plotseling wil Jessica
echter haar man weer terug...

PERVOLA (1985-NED)
23.40- 01.20 uur-100 min - Nederland 1

De twee broers Hein en Simon van
Oyen maken een barre reis om hun va-
der te begraven in Pervola. Hein, een
succesvolle zakenman draagt een ge-
heim bij zich en Simon is een mislukte
cabaret-artiest...

ZATERDAG
CAPTAINS COURAGEOUS (1977 - VS)
14.20- 15.55 uur - 95 min - Duitsland 2

Avonturenfilm met Karl Malden, Jona-
than Kahn en anderen.

OLD YELLER (1957 - VS)
15.05 - 16.30 uur- 85 min - Nederland 1

Moeder katie woont met haar kinderen
Arliss en Travis op een boerderij, terwijl
vader op reis is. De kinderen vinden een
aandoenlijke bastaardhond en noemen
het beestje Old Yeller. De hond weet
alle harten te veroveren, bovendien
komt hij zijn baasjes te hulp in noodsi-
tuaties...

COPLAN: RETOUR AUX SOURCES
(1989-FR)
20.15 - 21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

' Agent Coplan komt met een gevaarlijke
klus naar Caracas. Hij moet in de hoofd-
stad van Venezuela namelijk onderzoe-
ken waar bepaalde informaties vandaan
komen. Die informatie zorgt na een
spectaculair krantebericht voor Interna-
tionale opschudding...

BILLIONAIRE BOYS CLUB 1 (1987
20.30 - 22.00 uur - 90 min - BRT 1
tweede deel zondag)

JoeHunt richt met een stel vriendi
clubje op. Het moet een soort
gingsclubje voorstellen en hij belo
vrienden dat ze snel en gemakkei
zullen worden... f

ALL THAT JAZZ (1979 - VS) *"22.10 - 00.15 uur - 125 min - Vero
Joe Gideon, een toneel- en filit
seur streeft kost wat kost de pa
na...

NEVER SO FEW (1959 - VS)
22.50 - 00.50 uur - 120 min -Duitsl

In Birma vechten inlandse strijde
der leiding van Amerikaanse en Ise officieren tegen de Japanse m
ters. De Amerikaanse kapitein Re 3
wordt verliefd op een jonge vrou*|

LAWMAN(I97I -VS)
23.25 - 01.00 uur - 95 min - Duitsl

Rancher Bronson en zijn mannen
gen een bezoek aan het stadje Ba
en laten dit achter als een ruïnd
oude man is gedood. Drie maand
ter komt de 'lawman' Maddox naa
nock om de woestelingen voor ft
recht te brengen...

ZONDAG
BIILIONAIRE BOYS CLUB(deel 2,ï
terdag) f
NOTRE DAME DE PARIS (1953 - FU
20.15 - 22.10 - 115 min - Duitsland

De gebochelde klokkenluider Qud
do wordt verliefd op de mooie Esf
da. Hij heeft haar van het schavot ■
en verbergt haar in de Notre C.
Daar wordt een groot conflict mee
roepen... |«

Oplossing zaterdag
Horizontaal: 1. spek; 4. knipcursu
looplamp; 9. naaste; 11. mallemolen
plat; 13. Knokke; 14. trapleer; 16.
prijs; 20. schots; 22. jade; 23. schrol
25. studie; 26. trekezel; 27. keukern
28. taks.

Verticaal: 2. profaan; 3. kapel; 4. Ki
heer; 5. canon; 6. uitgave; 8. palet; 1'
pel; 15. afstotend; 17. paartje; 18 twe
19. Schot; 21. telwerk; 23. steen
hoest.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. gegadigde; 4. bedekte ha-
telijke opmerking; 8. vertrek v.e. woon-
huis; 9. eetlust; 11. spijsverteringskanaal;
13. oude lengtemaat; 14. dieregeluid; 15.
motorvoertuig; 17. bijbelse naam; 19. man
van adel (historie); 21. opstandeling; 22.
wereldstad.

Verticaal: 1. hoogste vioolsnaar; 2
van de onderwerpen die worden beha
in een nieuwsuitzending; 3. heilig sy'
bij primitieve volken; 4. laag wagenl
deel v.e. boom; 6. plechtige verklarü
vluchtige schets; 10. mannetjeshon£
dier met een kort gewei; 15. noodsi!
16. lofdicht; 17. Engels biersoort; 18
gerei; 20. rivier in Spanje.
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KLEINE EN GROTE
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J genieten in deze
lasvakantie allerlei
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) de komende week zit u weer goed
als u in het bezit bent van de

I VRIENDENPAS. U weet wel die
Irdelige pas, die voor abonnees van

iet Limburgs Dagblad GRATIS af te
rfalen is bij een van onze kantoren.

IZowel voor onze grote als kleine
Jenden hebben wij een aantal prima
dingen in petto. Leest u maar mee:

"su
led
3.
rol
cm

k ] De bioscopen

MAXIM en RIVOLI
l in Heerlen

leven fikse kortingen op de entreeprijs voor:
★ DE REDDERTJES *★ YOUNG EINSTEIN ★

* LAMBADA *
2

i_De Sittardse M■■■■■■■Mi

stadsschouwburg
eft groot en klein reduktie op de entreeprijs

voor de jeugdmusical
„KIJK NAAR JE EIGEN"

Het Sprookjesbos ju
in Valkenburg qP

.; is ook van de partij.
i.i^ees aan de achterzijde van deze strook de

info over deze paasaanbiedingen,
Pedaal bestemd voor de Vrienden van het

Limburgs Dagblad!



THEATER HM
MAXIM, spf^ f

HEERLEN: '~^SÈk
Walt Dicnpv mMiat^a^mmk
presenteert: !t^% fc
DEREDDERTJES k«—""^ *

OP VERTOON VAN DE VRIENDENPAS GENIET U
DRIE GULDEN KORTIN*

OP DE ENTREEPRIJS VAN NEGEN GULDEN
De korting geldt voor de voorstellingen op 17-18-19 april 'om 14.00, 16.00 en 18.00 uur. jï

1*I

THEATER ÜHI l
RIVOLI, |»^l| |

■£-' > ' v-TH
HEERLEN: Kpl

YOUNG EINSTEIN mBSBH
Jï........

OP VERTOON VAN DE VRIENDENPAS GENIET U
VIJF GULDEN KORTIN<
0P DE ENTREEPRIJS VAN RESP. ’ 12,-, /’13,-// H

De korting geldt voor de voorstellingen op 17-18-19 april
om 17.30 uur. (

__^

TUCATCD I SET THE NIGHT ON FIREI nCA I En mSpl^1'"

RIVOLI, 'ii
HEERLEN: . t

M[.
■" \#nil\S I I^l#%^ wMAnivs. ntmnamitmuaiwi■turn; «jufflrr*tf/flwKUDH ■smbhixi -arrr mtsam-un tam-maatu

AMRADA ""Sïïti":~ ■ ,
*■#*■¥■ 1^#»"##!» | hi »*w »WK

"" OP VERTOON VAN DE VRIENDENPAS GENIET U
VIJF GULDEN KORTIN<
0P DE ENTREEPRIJS VAN RESP. ’ 12,-, / ’ 13,-/’ 14

De korting geldt voor de voorstellingen op 17-18-19 april
om 15.00 uur. #

"" """" """"""""""" """"":—-

-STAD- „Kijk naai
SCHOUWBURG \e eitfen"
SITTARD: J

Musical voor de jeugd
|mhm Stichting Jeugdkomedie

fJIU HETTY HEYTING
Met muz'ek van

fc^^^^fc" JOOP STOKKERMAN'

i-## ###'

OP VERTOON VAN DE VRIENDENPAS GENIETEN
KINDEREN ’ 1,50 en

VOLWASSENEN ’ 2,- KORTIW
OP DE ENTREEPRIJS VAN RESP. ’ 5,- en ’ 10,50
De korting geldt voor de voorstelling op woensdag 18 apr'1

om 14.00 uur. ~A

SPROOKJESBOS SaEST
VALKENBURG: korting

£* op vertoon van de ,
njr Vriendenpas, bij een bez°9

a^m^ aan het sprookjesbos
op woensdag

fSPRÜOKJESBOSI 18 april of
1 donderdag 19 april.

\

MLimourgsDagblad p
3 Edwin Leesgraag p

1_990_ _""'~_!ggp:]f.
Alle aangeboden kortingen gelden op vertoon van de vriendenp&

en zijn steeds van toepassing op max. 2personen.



Koning Nepal
buigt voor
oppositie

-Koning Birendra
„Nepal is gisteren als één van de
?te absoluut regerende vorsten"je wereld door de knieën gegaan
: de eisen van de oppositie. Hij
't de leidervan de oppositionele

(jSrespartij, Ganesh Man Singh,els een twee uur durend onder-
maandag gevraagd een voor-de coalitieregering te vormenv erkiezingen uit moet schrijven,

,Verklaarde Singh (75) na afloop
56tl de pers.

j^r maandag deelde Birendra
v^e radio mee dat hij, na twee"^den van protestacties waarbij
r dan 100 doden vielen, besloten

E *°t de invoering van een meer-
door de hoofdde-

len van het tot dusverpartijloze
/'ueke bestel in het land af te
affen. Birendra verklaarde ver-
gat parlement en regering zijn
jonden en dat premier Bahadur

N
n d zijn werk alleen maar zal

■ zetten tot er een andere rege-
ls getroffenwaag onderhandelde de koning
lw vertegenwoordigers van de op-
Sl ' terwiJ 1het gebouw waar hetief leg werd gehouden belegerd
tJ£ door 15.000 betogers. Een
tJf geleden hiefBirendra al ondery van wekenlang aanhoudende
6f
,§ingen het rond 30 jaar oude
°d op politieke partijen op.

Ministerie
afgebrand

Iiij^MARIBO - Het Surinaamse
i . scerie van Economische Zaken

afgebrand. De poli-
lojj^noedt dat de brand is aange-
eft en ze heeft inmiddels tweejokers aangehouden. De totale
l(j'nistratie van het ministerie is

vlammen verloren gegaan.
'typ.

o lWelcen gelec^en deden tot nunbekend gebleven personen al
«t P°ging tot brandstichting bij
*1 JJisterievan Economische Za-
Vht 6t ministel"ie was onderge-
%\lu n et z°genoemde Onafhan-
«f^heidshotel in Paramaribo dat

'5 werd gebouwd.

Bronnen
Dat geld wordt bij elkaar gehaald
uit drie bronnen. Braks zal op zijn
eigen begroting moeten bezuinigen
op andere posten om 'enkele tiental-
len miljoenen' bij elkaar te krijgen.
Naar verluidt gaat dat om veertig
miljoen. Bovendien komt er nog
een bedrag uit de EG-pot. Tenslotte
heeft minister Kok (Financiën) zich
bereid verklaard ook nogeen duit in
het zakje te doen. Hij heeft namelijk
een meevaller omdat hij enkele hon-
derden miljoenen guldens minder
hoeft af te dragen aan de EG.

Maar de akkerbouwers moeten niet
denken dat zij dat geld zomaar toe-
gestopt krijgen. „We gaan niet zo-
maar geld naar de boeren sjouwen,"

aldus een woordvoerder van minis-
ter Braks gistermiddag. De graan-
boeren moeten met een serieus plan
komen, hoe zij de graanteelt in de
komende vier jaar zullen inkrim-
pen. Bovendien moeten zij bekijken
welke andere produkten er geteeld
kunnen worden.

De boeren zelf vinden honderd mil-
joen gulden niet voldoende. Zij be-
cijferden dat de voorstellen van de
commissie onder leiding van oud-
minister De Koning, ongeveer 170
miljoen gulden zouden kosten. Ze
eisten twee weken geleden dat be-
drag dan ook op. Voor die eis krij-
gen ze echter geen steun van de po-
litiek. Beide regeringspartijen vin-
den honderd miljoen in de komen-
de vier jaar voldoende.

Acties
Als Braks vanmiddag geen overeen-
stemming bereikt met de vertegen-
woordigers van de akkerbouwers,
dreigen er opnieuw acties. Voor
donderdag staat al een demonstra-
tieve tocht naar het Binnenhof ge-
pland. Op die dag onderbreekt de
Tweede Kamer het Paasreces, om
over de voorstellenvan Braks te dis-
cussiëren.

Legertop VS: kwart
minder manschappen

Van onze correspondent

WASHINGTON - De top van de
Amerikaanse landmacht heeft mi-
nister Cheney (Defensie) voorge-
steld tot 1997 het aantal manschap-
pen met een kwart te verminderen.
Ook zouden 34 grote aankoop-plan-
nen moeten vervallen.

Volgens functionarissen van het
Pentagon heeft de legertop voorge-
steld het aantal manschappen in ac-
tieve dienst terug te brengen van
764.000 nu tot 580.000 in 1997. De
functionarissen wilden niet zeggen
welke aankoop-projecten mogen
worden geschrapt.

Het voorstel van de top is een reac-
tie op een verzoek dat Cheney een
paar maanden geleden deed. De mi-
nister vroeg toen de top van land-

macht, luchtmacht en marine te ver-
tellen, hoe zij de komende jaren
denken te kunnen bezuinigen.

De landmacht, zo blijkt uit de reac-
tie van de top, heeft gekozen voor
bezuinigingen die de omvang van
de landmacht zou doen afnemen,
maar tegelijk de overblijvende man-
schappen maximale flexibiliteit zou
geven.

Oost-Europa
Volgens deze militairen zal, door de
gebeurtenissen in Oost-Europa, het
eenzijdige accent op de verdediging
tegen de dreiging van het Sovjet-
blok worden vervangen door een si-
tuatie waarbij Amerikaanse militai-
ren overal ter,wereld snel kunnen
worden ingezet bij zogenaamde re-
gionale conflicten.

Nederland trok 830.000 buitenlanders

Drukste Pasen
sinds tijden

LEIDSCHENDAM - De Paasdagen
van 1990 gaan de geschiedenis in als
de drukste die de VW's zich sinds
tijden kunnen heugen. Er kwamen
weliswaar door het wisselvallige
weer iets minder buitenlanders dan
het Nederlands Bureau voor Toeris-
me (NBT) had verwacht, 830.000 in
plaats van 850.000, maar dat stak
toch met kop en schouders uit bo-
ven de 750.000 van vorig jaar. Ook
Limburg kende een grote drukte,
met name in Maastricht en Valken-
burg. De buitenlanders kwamen
vooral uit de Bondsrepubliek Duits-
land, Frankrijk en Groot-Brittannië,
direct gevolgd door België, de
Skandinavische landen en Italië.

Maar ook de Nederlanders lieten
zich niet onbetuigd. Er kwam een
kortstondige volksverhuizing op
gang toen een half miljoen Neder-

landers op stap ging voor een korte
vakantie in eigen land.

De piek lag op Goede Vrijdag. De
VVV's in de randstad konden toen
de vraag om logies niet meer aan.
Vrijwel alle grote steden in de kust-

provincies Noord- en Zuid-Holland
en Zeeland, de stad Utrecht en de
Waddeneilanden zaten tjokvol. In
Den Haag moest een beroep worden
gedaan op particuliere adressen.

In Amsterdam waren volgens een
woordvoerder van de VVV alle

28.000 hotelbedden (van vijfsterren
tot jeugdherbergen) al op de och-
tend van Goede Vrijdag bezet.

Grootste publiektrekkers het Paas-
weekeinde waren de in volle bloei
staande Keukenhof (100.000 bezoe-
kers), de Efteling (50.000) en Madu-
rodam (40.000). De dagattractiepar-
ken waarvan de meeste dit weekein-
de voor het eerst weer open gingen
kregen met name Tweede Paasdag
veel bezoek. Ook de dierenparken
noteerden behoorlijk wat bezoe-
kers.

De musea waren ook in trek. Dat
werd extra versterkt door de grote
Van Gogh exposities. Het Van
Goghmuseum in Amsterdam trok
31.000 bezoekers, Kröller Muller in
Otterlo op de Hoge Veluwe 14.000.

Harde opstelling Landbouwminister Braks:

'Alleen steun aan boeren
als graanteelt inkrimpt'

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - MinisterBraks (Landbouw) zal de noodlijdende
graanboeren alleen tegemoetkomen als ze bereid zijn mee te
werken aan de herstructurering van de akkerbouw. Zijn ze
daartoe niet bereid, dan zal Braks geen extra financiële steun
verlenen. Met deze harde boodschap zal Braks de boeren van-
middag benaderen.

Afgelopen weekeinde is koortsach-
tig overleg geweest tussen de minis-
teries van Landbouw en Financiën.
Vorige week donderdag gaf het ka-
binet minister Braks onder voor-
waarden groen licht om een rege-
ling uit te werken. Daarvoor is voor
de komende vier bij elkaar onge-
veer honderd miljoen gulden be-
schikbaar. Vandaag zal Braks zijn
plannen in een brief aan de Tweede
Kamer bekend maken.

binnen/buitenland

Rebellerende
gevangenen

stichten
Weer brand

- De opstand in de
in Man-

?\er ging gisteren met een grote
I d haar derde week in zondereen eind in zicht is. De brand
? aangestoken door de resteren-|{en opstandelingen en kon in de
P van zondag op maandag
*ts met moeite worden bedwon-
Qoor de brandweer.

.'ien blijken over grote voorra-. voedsel te beschikken dat werd
Semaakt in de keuken en maga-
etl van de inrichting. Keiharde*ek - van Richard Wagner tot
VV Metal, bedoeld om slapen on-wijk te maken - deert de rebel-
liet en noodt alleen maar tot
j*en op het dak.
*fen moesten drie muiters in
Ziekenhuis worden opgenomenerband met voedselvergiftiging.van hen verkeert in ernstige
Jand. De vergiftiging kan zijn
'aan door gebruik van door de

?}o nella-bacterie of zelfs dode
besmet water of voedsel, zeidirecteur van de gevangenis op

.Persconferentie.'
fdvoerder lan Lockwood vanSevangenis gaf gisteren voor het

~'oe dat ook een bestorming
het gebouw moet worden over-pn. Maar de gevangen hebben

Kens hem allerlei vallen opge-
ld, zoals van loodzware ijzeren
en, die kunnen neerstorten op

Aanvallers. Trappen in het bo-pe gedeelte zijn overgoten met
'en spijsolie.

Albert Heijn:
vier-daagse

werkweek onder
voorwaarden

UTRECHT - Albert Heijn wil met
de bonden praten over de mogelijk-
heid, een vierdaagse werkweek in te
voeren. Voorwaarde is dan wel dat
de supermarkten 's avonds tot half
zeven open blijven in plaats van tot
zes uur. Aldus woordvoerder E.
Muller van het Ahold-concern.

Hij zei dat een deel van de klanten
nu eenmaal wil dat de winkels lan-
ger open blijven. AH wil proberen,
de problemenvoor demedewerkers
zo klein mogelijk te houden. Door
verschuivingen in werk- en pauze-
tijden zou de werkweek tot vier da-
gen kunnen worden beperkt. Vol-
gens Muller is er de komende maan-
denruim de tijdvoor overleg met de
bonden, aangezien de wijziging in
de Winkelsluitingswet nog door de
Kamer moet worden behandeld. De
werkweek in de supermarkten is 38
uur. Woordvoerder A. van Winden
van de Dienstenbond FNV ziet in
het aanbod van Albert Heijn geen
'opening' in het conflict rond de
sluitingstijden: „We willen over al-
les praten als AH toezegt dat de win-
kels om zes uur dicht gaan."Morgen
worden de eerste stakingen van een
dag verwacht.

Minister wil in '92 spilsvignet invoeren

Maij: accijns moet
jaarlijks omhoog

DEN HAAG - De accijnzen op mo-
torbrandstofmoeten tussen 1991 en
1995 jaarlijksmet 5 of 6 cent per liter
duurder worden. In 1992 moet een
spitsvignet in de randstad worden
ingevoerd. Om te voorkomen dat de
collectieve lastendruk stijgt, moe-
ten andere tarieven, bij voorkeur de
BTW, dalen. Dat staat in voorstellen
die minister Maij (Verkeer) naar de
minsterraad heeft gestuurd. Het
gaat om aanpassingen van het
Tweede structuurschema verkeer
en vervoer, waarin het beleid voor
de komende 20 jaar is neergelegd.

De accijnsverhogingen en het spits-
vignet zijn nodig om de periode tot
1995 te overbruggen. In dat jaar
wordt het rekening-rijden inge-
voerd. Uit de opbrengsten van de
accijnsverhogingen en het spitsvig-
net kunnen investeringen in het
openbaar vervoer worden betaald,
aldus Maij.

Uit eerder bekend geworden ambte-
lijke stukken bleek al dat de inves-
teringen in het openbaarvervoer tot
2010 zullen stijgen van 12,5 naar 20
miljard gulden. De investeringen
aan autowegen worden terugge-
schroefd van 19 naar 15 miljard.

Maij wil verder 2 miljard uitgeven
aan maatregelen die een betere be-
nutting van de rijkswegen mogelijk
maken. Het gaat daarbij om banen-
voor carpooling, het doseren van
het invoegen via stoplichten en wis-
selstroken, die afwisselend door het
ochtend- en avondverkeer moeten
worden gebruikt. Verder gaat Maij
akkoord met het versneld uitvoeren
van het plan Rail 21 van de NS, dat
tot verdubbeling van de capaciteit
moet leiden.

Het spitsvignet wil Maij combine-
ren met de motorrijtuigenbelasting.
Wie tijdens de spits in de randstad
wil rijden, betaalt een toeslag op
deze belasting. Daarvoor krijgt hij
dan een vignet dat hij op zijn auto-
ruit moet plakken. De controle ge-
schiedt via camera's langs de weg,
evenals dat bij de motorijtuigenbe-
lasting het geval is.

Tunnels
De minsterraad spreektvrijdag over
deze voorstellen. Daarbij komt ook
debouw van vier tunnels in de rand-
stad ter sprake. Die zullen voor een
deel slechts toegankelijk zijn voor
openbaar vervoer, vracht- en zake-
lijk verkeer en carpoolers.

punt uit
Verkiezingen

De Westduitse minister van het
bureau van de bondskanselier,
Rudolf Seiters, gaat ervan uit
dat de eerste verkiezingen voor
een verenigd Duits parlement
volgens plan in de herst van
1991 zullen plaatsvinden. Dit
heeft de minister gezegd in een
interview met het weekblad
'Bild am Sonntag'. Seiters keer-
de zich in het vraaggesprek te-
gen suggesties van Otto Graf
Lambsdorff, voorzitter van de
Westduitse liberale partij
(FDP), de verkiezingen voor
het Westduitse parlement, de
Bondsdag, uit te stellen tot
1991. Het voordeel van uitstel
zou zijn dat niet binnen een
korte tijd twee maal gestemd
hoeft te worden.

Jeltsin
De hervormingsgezinde Boris
Jeltsin is zaterdag tijdens een
bijeenkomst van het blok De-
mocratisch Rusland binnen het
parlement van de Russische
Socialistische Federatieve Sov-
jetrepubliek genomineerd voor
het presidentschap van deze
grootsterepubliek in de Sovjet-
unie. Van de 200 leden van het
hervormingsgezinde Democra-
tisch Rusland, gaven 131 hun
stem aan Jeltsin. Op 16 mei
wordt door de Opperste Sovjet
(parlement) van de Russische
Socialistische Federatieve Sov-
jetrepubliek een nieuwe parle-
mentsvoorzitter gekozen die te-
vens president is van de repu-
bliek. De huidige president is
Vitali Vorotnikov.

Miss Universe
Miss Noorwegen is zondag in
de VS tot Miss Universe geko-
zen. De 19 lentes tellende rood-
harige Mona Grudt, maten 86-
-60-88, afkomstig uit de noorde-
lijke plaats Heil, verwees Miss
VS, Carole Gist, naar detweede
en Miss Colombia, Liseth Ma-
hecha, naar de derde plaats.

Slaven
Honderden, zo niet duizenden,
kinderen uit Sierra Leone zijn
als slaaf verkocht aan rijke fa-
milies in Libanon, Groot-Brit-
tannië en andere landen, zo
meldde hetBritse dagblad 'The
Independent' gisteren op basis
van eigen onderzoek. De kinde-
ren worden gewoonlijk op ba-
sis van een contract voor een
periode van vijfjaar 'gehuurd'
van de ouders voor een bedrag
van tussen de 16 en 160 dollar
plus de belofte dat het kind on-
derwijs ontvangten een bedrag
van vijf dollar per maand.

Botsing
Bij de noordelijke Portugese
stad Viseu zijn zondagavond
negen mensen om het leven ge-
komen toen twee vrachtwa-
gens met elkaar in botsing kwa-
men. De negen slachtoffers, ze-
ven mannen en twee vrouwen,
zaten in een kleinere vrachtwa-
gen die geramd werd door een
grotevrachtwagen die slipte en
op de verkeerde weghelft te-
recht kwam.

Onlusten
Bij onlusten in de Westafri-
kaanse staat Liberia zijn zeker
honderd doden gevallen. De
slachtoffers vielen nadat het le-
ger het vuur op rebellen had ge-
opend. Rebellen, die in decem-
ber een staatsgreep probeerden
te plegen, hebben in het noord-
oosten van het land meerdere
steden in hun macht. De op-
stand tegen de regering van
president Samuel Doe lijkt ech-
ter in een bloedige patstelling
te zijn verzand.

Vergiftigd
De afgelopen tien dagen zijn in
Marseille zes jonge heroïne-ver-
slaafden gestorven en vier an-
deren verlamd geraakt na het
gebruiken van vergiftigde her-
oïne. Persberichten suggereer-
den dat de heroïne mogelijk
was vermengd met strychnine,
omdat dat dodelijke gif uit een
apotheek in Marseille werd ont-
vreemd.

'Slangleiding'
De opening van de nieuwe
brandweergarage van het Aca-
demisch Ziekenhuis Utrecht
gaat zaterdag 21 april gepaard
met een poging in het Guiness
Book of Records te komen. De
brandweer van het AZU pro-
beert dan samen met 80 andere
bedrijfs- en gemeentelijke
brandweerkorpsen uit de regio
Utrecht de 'langste slanglei-
ding in gesloten aanjaagver-
band' te vormen. Het is de be-
doeling het huidige record, dat
op 17 kilometer staat, op 24 ki-
lometer en misschien zelfs op
48 kilometer te brengen.

Ongeluk
In de buurt van de Peruaanse
stad Huinco is zaterdag een
vrachtwagen van een bergweg
geraakt en in een 150 meter la-
ger gelegen rivier gestort. Vol-
gens de politie zijn ruim 40 van
de 70 passagiers van het voer-
tuig om het leven gekomen.

In een toespraak tijdens een
vijfuur durend popconcert dat
gisteren ter ere van hem werd
gehouden in het Londense
Wembleystadion, heeft ANC-
leider Nelson Mandela de we-
reld opgeroepen de strijd tegen
de apartheid voort te zetten en
de sancties tegen ZuidAfrika
niet te verzachten. Voor een ge-
hoor van 72.000 toehoorders,
die een grootaantal internatio-
naal bekende popsterren zagen
optreden, bedankte Mandela
de miljoenen mensen die hem
naar zijn zeggen hebben ge-
steund tijdenszijn 27-jarige ge-
vangenschap. Hij verwees in
het bijzonder naar het 'Mande-
la-concert' dat twee jaar gele-
den op dezelfde plaats in Lon-
den werd gehouden, als onder-
deel van een campagne voor
zijn vrijlating. De opbrengst
van het concei t van gisteren,
bedoeld als 'een internationaal
eerbetoon aan een vrij Zuid-
Afrika', wordt ter beschikking
gesteld aan een zestal liefda-
digheidsorganisaties. Het spek-
takel kwam in 35 landen recht-
streeks op de tv. Tot die landen
behoorde ironisch genoeg niet
Zuid-Afrika, dat nog altijd
mikpunt is van een culturele
boycot door de EG.
FOTO: Roek-fans zwaaien tij-
dens het 'Mandela-concert' in
het VJembleystadion enthou-
siast met de ANC-vlag.

V^ (ADVERTENTIE)

En wie zien ze als eerste?
| Geboorte. De sensatie van nieuw leven. Of een kind nu thuis of in het ziekenhuis ter
I wereld komt, er staat gelukkig altijd professionele hulp klaar Voor de moeder, voor

het kind.I En zonder het zelf te beseffen, ziet de nieuwgeborene als eerste de kraamhulp thuis

#of
de verpleegkundige in het ziekenhuis. En zo komt hij of zij heel natuurlijk van de

moederschoot in zorgzame, vertrouwde handen.

Veel mensen in de kraamzorg en in [
ziekenhuizen zijn lid van AbvaKabo, de | BON Stuur mij meer informatie over

I grootste bond in de collectieve sector. j AbvaKabo
I AbvaKabo is een sterke, levenskrachtige | Naambond die veel doet en bereikt voor zijn

I Persoonlijk, door advies en individuele Pr«:trnHp

ElCollectief, door het afsluiten van goede I Woonplaats. ~ Sp 'wê ~ .. , . I Naam werkgever
**- * ** AbvaKabo ziet het belang van het werk

m *r"ü ü-i van ziin leden- En dat is een a|gemeen i Stuur deze bon in een envelop zonder
■lil belang, want de collectieve sector is i postzegel aan: AbvaKabo, Antwoord-

-11 fW' onmisbaar in onze samenleving. i nummer 10018, 2700 VB Zoetermeer.
Wë AbvaKabo is niet partijgebonden, maar !

WÈ I beslist niet neutraal. En zeker niet kleur- '.saSSSS. x , -, , 5# I loos. AbvaKabo heeft een visie op de -=-m AbvaKabo §
samenleving. | _^="

\^-. ÉÊÊËÊÈI^mêr" "^i m Een visie hoe het anders kan. I — De vakbond die zorgt voor mensen

(ADVERTENTIE)

ELKE MAANDAG BIJ RTL-V

Diner-idee:
TARTAARTJES EN

BLOEMKOOL.
tartaartjes m qq

4 stuksa 100gram *^ j*
bloemkool -■ 'TQ

uit Frankrijk, per stuk J I /

NEEMMAARVAN MIJ AAN, DAT 'TVERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG. VERS VLEESAANBIEDING ALLEEN BIJ UW SUPER-SLAGER

Dinsdag 17 april 1990 "3iimburgs dagblad J



Geboren

Dochter en zusje van
Ineke en Theo

Ellenbroek-Vroemen
Dorien, Petra, Arme
6367 CL Voerendaal,

15 april 1990
Bongerd 9

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend
heeft, nam God heden, na een kortstondige ziekte
tot Zich, voorzien van de h.h. sacramenten der ster-
venden, in de leeftijd van 61 jaar, mijn goede
vrouw, onze dierbare moeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Angelina Hamers
echtgenote van

Jean Mohr
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Jean Mohr
Pierre Mohr
Jo Mohr
Familie Hamers
Familie Mohr

6369 VD Simpelveld, 14 april 1990
Oranjeplein 6
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 19 april om
10.00uur in deparochiekerk van deH. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdagavond om 7.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
„I g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Be-
zoekuur van 18.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Met droefheid geven wij kennis, dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Johannes Petrus
Kriechelberg

echtgenoot van

Maria Elisabeth Mobertz
Hij overleed, in de leeftijd van 75 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Kerkrade: M.E. Kriechelberg-Mobertz
Übachsberg: José en Jan

Emilda en Sandra
Beek: Kitty en Jo

Bert
Landgraaf: Hub en Thea

Ron en Ingrid
Familie Kriechelberg
Familie Mobertz

6461 VS Kerkrade, 14 april 1990
Fabritiusstraat 25
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 19 april a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op debegraafplaats te Chèvremont.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, woensdag 18 april om 18.30 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Op de avondvan Witte Donderdag nodigde de Eeu-
wige

pastoor
Harry Vredebregt

uit tot zijn opstanding in het Hemels Paasfeest.
» Schiedam, 23 augustus 1920

t Monschau-HöfenBrd., 12 april 1990
Hij stichtte saamhorigheid in de parochies waarin
hij leefde en was als een vriend met allen op weg.
Hij putte kracht uit zijn familie en wees ons door
zijn levenswijze op de wezenlijke waarden van het
leven.

Namens de familie:
Piet Vredebregt
Christine Claassen

Corr.adres: Hasselborngasse 2A
D-5108 Monschau-Höfen Brd.
De h. eucharistieviering wordt gevierd op donder-
dag 19 april om 14.30 uur in deparochiekerk van de
H. Michael te Monschau-Höfen.
Aansluitend op deze viering begraven wij hem bij
deze kerk.

In onze gedachten, voorbij vorm, voorbij geluid,
voorbij licht, voorbij tijd en ruimte.
Boven, achter, onder, rondom en er doorheen stro-
men onze gedachten.
Druppels in een eindeloze zee.
Het lied van de geest is oneindig.
Met groot verdriet geven wij kennis van het geheel
onverwacht overlijden van onze lieve zoon, broer,
zwager en kleinzoon

Lex van Dam
Alexander Christiaan

* 28 oktober 1956
Zijn ouders: Han en Vaas van

Dam-Groenendijk
Zijn broer en schoonzus: Joop en Elly

van Dam-Schaakxs
Zijn zus en zwager: Jenny en Jan

Quadvlieg-van Dam
En zijn grootouders

14 april 1990
Hoensbroek, Nieuwstraat 10
Corr.adres: Dirksstraat 13, 6367 HW Übachsberg
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len, op donderdag 19 april om 13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.

t
Zoals zij leefde is zij gestorven,
in alle eenvoud.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is op 1e paasnacht
zacht en kalm van ons heengegaan, gesterkt door
deh.h. sacramenten derzieken, in de leeftijd van 91
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Elisabeth
Dietzenbacher-Craenen

weduwe van

Piet Dietzenbacher
Mien Erens-Dietzenbacher t
Nicola Erens
JanDietzenbacher
Mien Dietzenbacher-Wachelder
Jo Dietzenbacher
Wiel Dietzenbacher
Lea Dietzenbacher-Lindelauf
Haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, Verpleegkliniek, 15 april 1990
Corr.adres: Soesterbergstraat 3, 6417 EW Heerlen
De plechtige eucharistieviering 2al gehouden wor-
den op donderdag 19 april om 11.00uur in de paro-
chiekerk H. Moeder Anna in Heerlen-Bekkerveld,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats Imstenrade.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, woensdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen aan de Grasbroeker-
weg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

I ~
In dankbare herinnering delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den, toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa,
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Frans Heinrich
Storms
weduwnaarvan

Hubertina Raaij makers
Hij overleed op 79-jarige leeftijd in het St.-Grego-
riusziekenhuis te Brunssum, gesterkt door het h.
oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Brunssum: Mia Storms
Brunssum: Frans Storms

Cissy Storms-de Jager
Brunssum: Hilde van den Heuvel-Storms

Johan van den Heuvel
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Storms
Familie Raaijmakers

Brunssum, 15 april 1990
Marebosjesweg 9a
Corr.adres: 6446 AA Brunssum
Marebosjesweg 9
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 20 april as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de St.-Barbara te Treebeek-Brunssum,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis, tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, donderdag 19april om 19.00 uur in de kapel van
de zusters in de Zonnestraat 3 te Treebeek.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een liefdevolle verpleging in de verpleegkliniek
te Heerlen, nam God heden tot Zich, na een kort-
stondige ziekte, voorzien van de h.h. sacramenten
der stervenden, in de leeftijd van 88 jaar, onze dier-
bare moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Boltong
weduwe van

Hary Hollanders
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Finy Meurers-Hollanders
Joep Meurers

Kerkrade: Piet Hollanders t
Elly Hollanders-Coenen

Kerkrade: Huub Hollanders
Niny Hollanders-Savelkoul

Simpelveld: Wiel Hollanders
Keetje Hollanders-Dautzenberg

Simpelveld: Jo Hollanders
Annie Hollanders-Snakkers

Simpelveld: Annie Kleijnen-Hollanders
Jo Kleijnen

Wijlre: Hein Hollanders
Maria Hollanders-Bertram
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Boltong
Familie Hollanders

Simpelveld, 15 april 1990
Corr.adres: Schiffelderstraat 18
6369 TK Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 19 april om
11.30 uur in deparochiekerk van de H. Remigius teSimpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdagavond om 7.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaardin het mortuarium van
„I g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Be-
zoekuur van 18.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van de heer

Hein Bemelmans
Gedurende de jaren dat hij bij ons bedrijf werk-
zaam is geweest, hebben wij hem leren kennen als
een gewaardeerd en sympathieke vriend, collega
en medewerker.
Wij zullen Hein in dankbare herinnering houden.

Staf en medewerkers
RSA Eygelshoven

I t
Met diepeverslagenheid, maar dankbaarvoor defijne jarendie wij samen
met hem mochten beleven, geven wij kennis dat geheel onverwacht van
ons is heengegaan, mijn lieve man, vader, zoon, onze schoonzoon, broer,
zwager, oom en neef

Jo Cox
echtgenoot van

Tonny Smeets
Hij overleed in de leeftijd van 51 jaar, voorzien van het h. oliesel.

Klimmen: Tonny Cox-Smeets
Mark
Familie Cox
Familie Smeets

6343 BW Klimmen, 13 april 1990
Platz 1
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 18 april
a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Klimmen,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene, dinsdag 17 april
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het geheel onver-
wacht overlijden van onze gewaardeerde collega

Jo Cox
Gedurende meer dan 25 jaar heeft de heer Cox deel uitgemaakt
van onze onderneming.

Direktie, hoofdredaktie en medewerkers van
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad 8.V., Heerlen

Het geheel onverwachte overlijden van onze gewaardeerde collega

Jo Cox
heeft ons diep getroffen.
Wij wensen zijn echtgenote en zoon heel veel sterkte bij dit plotselinge,
grote verlies.

Zijn collega's van
Eldee Offset

' I

f
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde enzorg waarmede hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden, geheel on-
verwacht, van ons is heengegaan, voorzien van het
h. oliesel, mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Guus Beks
echtgenoot van

Tiny Vanderheiden
op de leeftijd van 56 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Tiny Beks-Vanderheiden
Heerlen: Freddy en Sonja

Danny, Daisy
Heerlen: Rene en Jet

Familie Beks
Familie Vanderheiden

15 april 1990
Ferd. Bolstraat 12
6415 TS Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 19 april om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Geest te Meezenbroek-Heerlen, ge-
volgd door de begrafenis op de begraafplaats aan
de Kampstraat te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Woensdag a.s. om 19.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn zoon, onze broer, zwager, oom en neef

Peter Franssen
op de leeftijd van 41 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: H.E. Franssen-Simonis

Valkenburg: Anja en Sjir
Quaedvlieg-Franssen
Roger, Claudia

Kerkrade: Marjo en Piet
Schipper-Franssen

Herlen: John en Jolanda
Franssen-Jennes
Alissa

Heerlen, 13 april 1990
Silhof6
Corr.adres: Kampstraat 6, 6466 BV Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 18 april om 11 uur, in de parochiekerk
van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Hei-
lust-Kerkrade, gevolgd door de begrafenis op der.-
-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid totschriftelijke condoleances.
Dinsdag a.s. om 19 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Peter is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheid nemen heden dinsdag van 14-
-15 uur en van 19-20 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Geheel onverwacht, en met grote verslagenheid
hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
onze gewaardeerde collega en vriend

Peter Franssen
Zijn collegialiteit, maar vooral zijn vriendschap
zullen wij missen.
In oprecht medeleven voelen wij ons verbonden
met zijn moeder en familie.

Collega's Kondensation
Enka AG
Oberbruch Duitsland

Vervolg
familieberichten

zie pagina 6

Enige en algemene kennisgeving

t
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat heden van ons is heen-
gegaan, onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Johanna Broers-Keitner
weduwe van .

Johann Broers
op de leeftijd van 80 jaar.

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

Heerlen, 11 april 1990
J. Franklinstraat 30
Corr.adres: Sophiastraat 14
6433 JD Hoensbroek
De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaats gevonden.
Wij willen het verzorgend personeel van huize TerEijck te Heerlen en af-
delingB 2 van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum hartelijk bedan-
ken voor de liefdevolleverzorging die zij aan moeder hebben besteed. >,

-^ n

Enige en algemene kennisgeving
4-t t

Met diepeverslagenheid, maar dankbaarvoor defijne jaren die wij samen h
met haar mochten beleven, geven wij kennis, dat na een langdurige ziekte
is overleden, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe- |
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht ,

Dora Menten j
weduwe van

Toon Hopman
Zij overleed, in de leeftijd van 74 jaar, voorzien van het h. sacrament der f
zieken, na een liefdevolle verzorging in de Lückerheidekliniek.

Gracht: Rosalinde Schols-Hopman
Peter Schols

Schaesberg: Wiel Hopman 1
Riet Hopman-van der Schrier t
Thea en Albert
Jeffry ! ij

Hoensbroek: Paul Hopman l
Annie Hopman-Hinskens Q<
Tonnie en Cindy o

Kerkrade (W.): Martha Jaeqx-Hopman ti(
André Jaeqx ,
Desiré, Danny en Sissy t(
Familie Menten
Familie Hopman

Kerkrade, 14 april 1990 (
Corr.adres: Akerstraat 120, 6466 HN Kerkrade \
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 19 april
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Michael te Schaesberg-
Eikske, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. be-

i graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene, woensdag 18 april «
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarlum St. Pieterstraat
145, Chevremont-Kerkrade, gelegen op het terrein van de Lückerhei- f
dekliniek dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur. Ij

t
Weinet nicht an meinen Grabe
Gönnt mir doch die ewige Ruh
Denkt was ich gelitten habe
Eh ich schloss dieAugen zu.

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zus, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Straeten
weduwe van

JozefKlein
Zij overleed, in de leeftijd van 92 jaar, na een liefde-
volle verzorging in het bejaardenverzorgingstehuis
Firenschat.

Heerlen: Trautje Kuijpers-Klein
Albert Kuijpers

Schaesberg: Maria Reumkens-Klein
Felix Reumkens
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Straeten
Familie Klein

Kerkrade, 14 april 1990 - Schaesbergerstraat 25
Corr.adres: Wachtendonckstraat 8,
6371 VW Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 19 april as. om 10.30 uur in de kapel
van Huize Firenschat, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats te
Terwinselen.
Bijeenkomst in de kapel. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, woensdag 18 april a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Terwinselen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145, Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een kortstondige maar hevige strijd, is in het St.
Laurentiusziekenhuis te Roermond op ie paasdag
van ons heengegaan, voorzien van het sacrament
der zieken, mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke
dochter, schoondochter, zus, schoonzus, tante en
nicht

Uschi Wewers
echtgenote van

Leo Widlak
in de leeftijd van 26 jaar.

Roermond: Leo Widlak
Roermond: Lenie en Otto Wewers-Jacobs

Echt: Toos en Lei van Halbeek-Widlak
Roermond: Marcel en Marleen
Roermond: Nelly en Louis, Jessica

Familie Wewers
Familie Widlak

15 april 1990
Luifelstraat 308
6041 EK Roermond
De eucharistieviering zal worden gehoudenop vrij-
dag 20 april om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe
Munsterkerk te Roermond, waarna de begrafenis
op der.k. begraafplaats Tussen de Bergen.
Schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur in dekerk.
Donderdag tijdens de avondmis van 18.30 uur
wordt voor haar gebeden in bovengenoemde kerk.
Uschi is opgebaard in het Dela-uitvaartcentrum,
Olympialaan 2 te Roermond. Bezoek dagelijks van
18.00-18.45 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

I
Enige en algemene kennisgeviw E

t :
Consummatum <?s' I;

John. 19,3" |(
Met grote dankbaarheid voor wat hij voor ons free, ?
betekend, geven wij u kennis dat op Goede Vr'J fl
dag, gesterkt door het h. sacrament der zieken v^. 'c
ons is heengegaan, mijn inniggeliefde echtgeno",
onze lieve, zorgzame vader, schoonvaderen gro" l<
vader e

Johannes Emile
Viktor Linsen

tSr 31 december 1910 113 april 1990 \
echtgenoot van

Anny Hertzdahl
itHeerlen: A. Linsen-Hertzdahl

Heerlen: P.Linsen
Heerlen: F. Jacobs-Linsen

H.A.M. Jacobs
Paul, Peter, Anne-Marie

Oirschot: A.M.P. Linsen
M.Th. Linsen-Penning de Vr'p
Julia, Sam, Max, Jurriaan

Molenberglaan 19, 6416 EK Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begl'
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 18 april a.s- °. t11.00 uur in de dekenalekerk van St. PancratiuS'
Heerlen.
i,

Vóór aanvang van de plechtigheid is er gele|e" sheid tot schriftelijke condoleance. .
Avondmis dinsdag 17 april a.s. om 18.30 uur ' s
voornoemde dekenale kerk. j

'5
d

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde
ben jemoedig en dapper heengegaan.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft b^ J
kend, geven wij met droefheid kennis dat hed'L
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze ë° ..
en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
ger, oom en neef

Peter Bisschop
echtgenoot van

Riek Heitlager
Gesterkt door de h.h. sacramenten overleed hü 'de leeftijd van 71 jaar.

Hoensbroek: R. Bisschop-Heitlager
Heerlen: Peter

Horst: Fred en Ans
Treebeek: Martin en Trudy

en zijn dierbarekleinkindC*' ,
Familie Bisschop
Familie Heitlager

6431 NW Hoensbroek, Pius-centrum, 14 april l" ■Mettenstraat 2
De plechtige eucharistievieringzal worden gei-
den op donderdag 19 april om 14.00uur in de de",,
nale kerk St.-Jan Evangelist in Hoensbroek, W»*1
na om 15.30 uur de crematieplechtigheid in bes'
ten familiekring zal plaatsvinden in het crerrt 3'
rivm in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is'
schriftelijk condoleren.
Woensdag om 19.00 uur zal er in de avondmis
de dierbare worden gebeden in de kapel van *
Pius-centrum.
De overledene is opgebaard in het Uitvaart^
trum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag e
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge^'"J,. i,
te zenden, deze aankondiging als zodanig beseft 0
wen. .

Limburgs Dagblad Dinsdag 17 april 1990 "4



Gewapende
overval op
tankstation
tak ■ ~ BiJ een overval °P eenCk station aan de kruising Graaf-
?0 p Homelaan en Baroniestraat-Jselsbleek in Weert is gistermid-
Hjt een nog onbekend geldbedrag
fft §emaakt. De kassière werd door
lg °ngeveer 25-jarige man met eenbedreigd om geld los te krijgen.

de overval, gistermiddag rond
L°Ver drie,verdween de man per
L richting Roermondseweg-
J*sPoort. De buit had hij meege-

er> in een witte plastic draagtas.
'et ■$r ,Slgnalement van de man luidt
L,er: ongeveer 1.75 meter groot,i|6|serblond halflang vet haar, een
LX gaaf gezicht. Bij de overval
*bn eenkril met oPgezette zon-,bestuurster van een groene sta-
'Shfr die roncl het tijdstip van de
H:lrt twee pakjes sigarettenyi bij het tankstation, wordt
Hh nd verzocht zich met de poli-
!^ verbinding te stellen. Ook met
Hjt.re mogelijke getuigen wenst de

le in contact te komen.

DronkenRoemeen
leidt politie naar

geslachtschaap
|k Van onze verslaggever
su^EN - Een dronken automobi-
el u. eft de Geleense politie afgelo-
iri eekend op het spoor gezetvan.tr clandestiene slachtpartij. Een.ülUe hield de personenwagen
%\*n een Roemeen die tijdelijk
<iynt in het asielzoekerscentrum
kpeikhuizen. De man bleek te
.ftj aan Böcchus te hebben geof-

de
*w Vvagen vonden de agenten
lH sporen, die afkomstig waren
(sia eJ^ schaap dat kort tevoren was
&f, y^t en een flatwoning in Ge-
i ,as.binnengedragen. Hier trof
*dr e twee buitenlanders aan
sla k doende waren het schaap
H Onderzoek wees uit dat
H(j l?r was gestolen uit een wei-

" Het werd ter plekke gedood.

>L and met eze zaali beeft de
tv f| se politie vier buitenlanders
«[(j "jouden en in verzekering ge-
lig.. Oe eigenaar van het gedode
f is nog niet bekend.

Verbetering
De salarissen van alle 12.000 werk-
nemers bij DSM Limburg BV wor-
den fors verbeterd. Dit jaar gaan de
inkomens met terugwerkende
kracht vanaf 1 april met 3 procent
structureel omhoog en eenmalig
met 1 procent. Komend jaar zullen
de salarissen met 4 procent structu-
reel stijgen. De winstuitkering in
1990 blijft zoals eerder afgesproken
2,5 procent. Vanaf 1991 wordt het
plafond van de winstuitkering ver-
hoogd naar 5 procent.

Andere punten, zoals zwanger-
schapsverlof zonder korting van
vrije dagen en erkenning van sa-
menwonenden, komen nog in stu-
diecommissies ter sprake.

Hans van Winkel van de Industrie-
bond FNV kreeg zaterdag de com-
plimenten van het bondsbestuur,
omdat hij er in de onderhandelin-
gen zoveel had weten uit te slepen.
De districtsbestuurder wist pas za-
terdagochtend om 1 uur - een kwar-
tier voor het definitieve akkoord -
zeker dat er een CAO-overeenkomst
in zat. Vanaf's ochtends 10 uur was
er - bijna aan één stuk - onderhan-
deld. DSM Limburg BV-directeur
E.J. Rongen, bleef de hele dag pro-
beren de stakingen af te wenden
waarmee de industriebonden FNV
en CNV gedreigd hadden. Stakin-
gen op het chemiecomplex in Ge-
leen zouden immers al snelvele mil-
joenen guldens kosten. Het is een
fenomeen waarmee DSM nog nooit
te kampen heeft gehad. Uiteindelijk
zwichtte de DSM-directie daarom
voor een belangrijk deel van de
eisen van de bonden.

Bekoeld
Ook Frans Hol van de Unie BLHP
was na afloop een tevreden mens.
De Unie, die de eis voor arbeids-
duurverkorting eerder vorige week
had laten vallen, manifesteerde zich
vrijdag vooral door bemiddelings-
pogingen tussen DSM en FNV en
CNV en door vast te houden aan de
eisvoor een salarisverhogingvan 7 a
8 procent in een tweejarige CAO,
hetgeen uiteindelijk gelukt is. De
verhouding tussen de Unie BLHP
en de FNV is ondertussen echter be-
koeld. Gisteren verweet FNV-er
Van Winkel de Unie 'een uitermate
slappe houding' door de eis voor ar-
beidsduurverkorting zo vroeg te la-
ten vallen.

In asielzoekerscentrum Sweikhuizen
Gewonde bij
vechtpartij

Van onze verslaggever
SCHINNEN - De rijkspolitie van
Schinnen weet nog steeds niet wat
de oorzaak is van een massale
vechtpartij, die zondagavond rond
21 uur voor paniek zorgde in het
asielzoekerscentrum 'Moorheide' in
Sweikhuizen. Leden van diverse na-
tionaliteiten kregen het met elkaar

aan de stok. Hierbij vielen rake
klappen.

De rijkspolitie van Schinnen moest
assistentie vragen van manschap-
pen uit Beek, Voerendaal, Meerssen
en Valkenburg. Ook de koninklijke
marechaussee verscheen op het
strijdtoneel. Naar verluidt moest de
politie honden inzetten om de rust
te herstellen. Er viel tenminste één
gewonde (een vrouw) die werd afge-
voerd naar het ziekenhuis. In de
loop van de nacht werden zes perso-
nen overgebracht naar het asielzoe-
kerscentrum in Echt.

" De gewonde in het asielzoekerscentrum wordt naar het ziekenhuis afgevoerd.
Foto: PETER ROOZEN

Vertraging Intercity
door boom op rails

MAASTRICHT/MEERSSEN - Alle
treinverkeer tussen Sittard en
Maastricht is gisteravond uren on-
mogelijk geweest. Ter hoogte van
Bunde-Beek viel een boom op de
rails en de Intercity uit de richting
Roermond boorde zich in de voor-
avond in de boom en liep zodanige
averij op dat de trein niet op eigen
kracht verder kon rijden.

Omdat gisteravond rond half elfnog
niet duidelijk was hoe lang er geen
treinverkeer mogelijk zou zijn tus-
sen Sittard en Maastricht werden
bussen ingeschakeld om gestrande

treinreizigers van en naar Maas-
tricht te vervoeren.

De reizigers van de gestrande trein
konden hun weg toch vervolgen
omdat met een inderhaast opgeroe-
pen locomotief de Intercity naar
Maastricht werd gesleept. Onder-
zoek van beambten van de Neder-
landse Spoorwegen wees al snel uit
dat onder drukvan de stevige wind-
stoten van de laatste dagen een zie-
ke boom het loodje had gelegd en
op de rails was terechtgekomen.

Van opzet is zeker geen sprake, al-
dus de Nederlandse Spoorwegen.

Greta Garbo,
'De Goddelijke'

Vervolg van pagina 1
DEN HAAG - Greta Garbo, 'De
Goddelijke, zoals zij genoemd
werd, heeft het grootste gedeelte
van haar leven de mensen ge-
boeid door haar geheimzinnig-
heid. In 1941, zij was toen 36 jaar
oud, trok zij zich terug en hulde
zich in nagenoeg volledige afzon-
dering. De legendarische, in
Zweden geboren godin van het
witte doek, woonde alleen aan de
East Side van Manhattan, liet
zich weinig zien en gaf nooit in-
terviews.

De ster van tien stomme films en
14 geluidsfilms, waaronder
'Flesh and the Devil' (1927), 'Ma-
ta Hari' en Grand Hotel' (1932),
'Queen Christina' (1933), 'Anna
Karenina' (1935) en 'Camille'
(1936) bleef echter tot het einde
van haar leven tot de verbeelding
spreken.

Greta Garbo, die door haar be-
wonderaars een van de mooiste
vrouwen ter wereld is genoemd,
betoverde het filmpubliek van
beider kunne van het ogenblikaf
waarop zij in 1925 haar verlok-
kende ogen en spottende lippen
naar een filmcamera in Holly-
wood richtte. Met haar ijskoude
Noordse schoonheid, haar rijzige
figuur, haar fijn besneden gelaat-
strekken, hoge jukbeenderen,
doordringende blauwe ogen en

zwanehals leek zij een 'femme fa-
tale', een ongenaakbare vrouw
met intrigues.

Inzeepster
Greta Lovisa Gustafsson, zoals
zij werkelijk heette, werd op 18
september 1905 in Stockholm ge-
boren. Op 14-jarige leeftijd
kwam zij van school, ongeveer in-
de tijd dat haar vader overleed.
Eerst werkte zij als inzeepster bij
een barbier en daarna op de hoe-
denafdeling van een warenhuis,
waar zij af en toe ookzelf hoeden
ontwierp. Doordat zij in adver-
tenties van het warenhuis ver-
scheen kreeg zij een rol in een re-
clamefilm, wat weer leidde tot
een proefoptreden voor de film
bij de Zweedse regisseur Erich
Petschler. Zij kreeg een paar rol-
len in gooi- en smijtfilms.

De jonge Zweedse zag echter
meer in het serieuze werk en be-
sloot naar de Koninklijke To-
neelacademie in Stockholm te
gaan om het acteren grondig te
leren. Mauritz Stiller, een beken-
de filmregisseur, merkte Greta
op terwijl hij op zoek was naar ta-
lent voor zijn film 'De boetedoe-
ning van Gösta Berling' (1924).
Later vroeg men haar de hoofd-
rol te spelen in 'Die freudlose
Gasse' (de vreugdeloze straat) en
deze keer trad Stiller, die haar
toegewijde vriend was gewor-

den, als haar zaakwaarnemer op.
Het was Stiller die Garbo haar to-
neelnaam gaf. Toen Metro-Gold-
wyn Mayer hem een contract
aanbood voor Hollywood,, stelde
Stiller de voorwaarde dat de jon-
ge filmster met hem mee zou
gaan.

Garbo maakte bij deze maat-
schappij tussen 1925 en 1929 'the
Torrent', 'the Temptress' en haar
beroemdste stomme film, 'the
Flesh and the Devil'. Van haar
geluidsfilms zijn het beroemdst:
'Anna Christie' (1930), 'Queen

Christina' (1933), 'Anna Kareni-
na' (1935), 'the Painted Veil'
(1934), 'Marie Walevska' (1937) en
'Ninotschka' (1939).

" Greta Garbo met Roman Navarro in defilm „Mata Hari" (1931). Het was een van haar
'beroemdste rollen.

provincie

Forse loonsverhogingen in tweejarige CAO

DSM door de knieën
voor stakingsdreiging

Van onze redactie economie
**ËRLEN - DSM is door de knieën gegaan voor de stakings-
dag- De Industriebonden van FNV, CNV, Unie BLHP enI « hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag met vlag en
j-Jftpel de CAO-onderhandelingen bij DSM gewonnen. NaJuien uur aan een stuk onderhandelen kon een principe-
eenkomst voor een tweejarige CAO worden gesloten. Dei-u en werden op bijna alle onderhandelingsonderwerpen te-reden gesteld.

e. dat vanwege het late tijdstip het
yht over het akkoord niet in alle
5 'es van onze zaterdagkrant isyhenen, zetten we de belang-
jjj e punten nog even op een

% JS uiteindelijk akkoord gegaan
enrf- invoering van de vijfploe-
dfio lenst vanaf * Januari 1994-De
Om Werknemers die nu nog vol-

draaien, maken
j. en kortere werkweek die rich-
f I uur gaat, mede doordat ze
ij jL dagen arbeidsduurverkorting
ii Dat kost hen uiteinde-
LVanaf 1994 25 Procent van hun
jJSendiensttoeslag, die daarmee
j?11 van 31 naar 28,5 procent. De
J* a§ voor de ploegendienstwerk-e^ers die vanaf 1994 in dienst tre-t^1 zal rond de 25 of 26 procent

ornmelen, maar daar moet in een

studiecommissie nog verder over
worden gepraat.

Afvaloven
Weissweiler

geschrapt
INDEN/KERKRADE - De Duitse
actiegroepen tegen het Europees
vuilstortpark, dat langs de grens
met Zuid-Limburg is gepland, heb-
ben een eerste succes geboekt. In
een gesprek tussen een delegatie
van de bewoners van Inden en rege-
ringspresident Antwerpes in Keu-
len is meegedeeld dat een verbran-
dingsinstallatie voor speciaal afval
in Weissweiler niet doorgaat.

Zondag 13 mei zijn deelstaatverkie-
zingen. Dit is een belangrijke troef
voor de ruim 20 bewoners-actie-
groepen tussen Aken en Keulen.
Zoals bekend is dit gebied in han-
den van Rheinbraun, dat de bruin-
koolwinning wil uitbreiden met
vuilverbrandingsprojecten. Enige
tijd geleden nam de Landesregie-
rung de plannen over en wees tien
plaatsen aan voor de bouwvan vuil-
verbrandingsinstallaties en opslag-
plaatsen in het gebied.

Zowel aan Duitse als aan Neder-
landse zijde groeit het verzet tegen
die plannen, omdat grotere lucht-
vervuiling wordt gevreesd. Marian-
ne Muller van actiegroep Inden en
de Kerkraadse milieusympathisan-
ten Jo Bemelmans en Jo Hamers
meldden dit weekeinde de toezeg-
ging van Antwerpes om de oven in
het stadsdeel van Eschweiler niet te
bouwen.

Happart wil
achterstallig

salaris

Van onze correspondente

VOEREN - Tijdens een rumoeri-
ge gemeenteraadsvergadering
zaterdag in Voeren stemde de
Luiksgezinde meerderheid er-
mee in José Happart een achter-
stallig salaris van 300.000 Bfrank
toe te kennen voor zijn taak als
plaatsvervangend burgemeester
in de periode '87-'BB.

Wethouder Huub Broers verzette
zich tegen deze uitbetaling. Vol-
gens de Vlaamse fractie kan
Happart over genoemdeperiode

alleen aanspraak maken op een
achterstallig salaris als wethou-
der.

Zaterdagavond vernietigde de
gouverneur van Belgisch-Lim-
burg het besluit na samenspraak

met de minister van Binnenland-
se Aangelegenheden. De gouver-
neur beroept zich daarbij op de
taalwetgeving. „Happart was in
die periode als burgemeester ge-
schorst. Hij kende als plaatsver-
vangend burgemeester geen Ne-
derlands en kon dus die functie
niet uitoefenen", stelt de gouver-
neur.

Happart gaat daarmee niet ak-
koord en vindt dat alleen het col-
lege van de tien gouverneurs be-
voegd is. Happart gaat bij de
Raad van State in beroep tegen
de vernietiging van het besluit.

Beeltenis

Haar trouwe vriend Stiller keer-
de uit Hollywood naar Zweden
terug, waar hij in 1928 op 45-jari-
ge leeftijd overleed. Greta werd
rijk en beroemd, zo beroemd dat
haar beeltenis in mozaiek is ver-
eeuwigd als een van de negen

Muzen in de vloer van de foyer
Ivan de National Gallery in Lon-
den. Maar de dood van Stiller
i bleek haar enorm te hebben aan-
gegrepen.

Filmproducenten boden haar
nieuwe filmrollen aan, maar in
1950 maakte Garbo bekend dat
zij niet de moed had nog een film
te maken. Het jaar daarop werd
zij Amerikaans staatsburger. Zij
betrok een flat van zeven kamers
in New york. Zo nu en dan ging
zij heimelijk naar het filmmu-
seum om haar oude films te 7ipn

Ook op tweede vlucht hoge snelheden

Dautzenberg-Erven
met snelste duif

HEERLEN - Een duif van de Voe-
rendaalse combinatie Dautzenberg-
Erven maakte de hoogste snelheid
in de CLBvP-vlucht vanaf Bouillon.
Ook deze tweede vlucht van het sei-
zoen verliep zeer snel. Een uitblin-
ker was Guus Erkens in Nieuwen-
hagen met 1, 2 en 4. G. Stem stal de
show in het samenspel Hulsberg
met 1, 2 en 4. W. Cleuskens schitter-
de in Buchten met 1 en 3. C. Hal-
mans in Geleen met 1 en 3 en Hens
Hoffman in Waubach met 1 en 5. In
Vaals maakte A. Geelen een prachti-
ge uitslag met 1, 2 en 5. In de Phoe-
nix manifesteerde zich het duo
Vaassen-Claessen met 1, 3 en 4 in de
Maaskant. A. Extra won in de Ver-
enigde Vrienden voor de tweede
keer in successie de le prijs.

De uitslagenvoor zover gisteravond
bekend:

CLBvP Bouillon

Oude Mijnstreek: 1. Dautzenberg-
Erven 14.19 s. 27.97.14; 2. H. Her-
mans; 3. F. de Mas; 4. Weyers-
Schaefer; 5. P.Janssen en Zoon.
Heerlen: 1. gebrs.Schijnen 13.53 s.
26.88.63; 2. Jeuken-Pluymen; 3.
gebrs. Verwoerdt; 4. J. Donners; 5.
H. Crombach.
Roderland: 1. H. Hanneman 13.54 s.
27.32.83; 2. Langoor-Hochstenbach;
3. Hendriks-Degens; 4. Rouschen en
zoon; 5. G. Piranu.
Simpelveld: 1. W. Degens 13.49 s.
27.09.75; 2. J. Debets; 3 en 4. Frans
van de Weyer; 5. Wierts-Bauer.
Waubach: 1 en 5. H. Hoffmann 13.56
s. 26.94.91; 2. A. Jongboom; 3.
Weyers-Linssen; 4. K. Heidsra.
Nieuwenhagen: 1, 2 en 4. Guus Er-
kens 13.57 s. 26.66.56; 3. C. Boule-
bies; 5. L. Hanssen.
Middenrif: 1. H. Mengelers 14.10 s.
27.41.73; 2. Jan Mevissen 3. H. Ste-
vens; 4. J. Peters; 5. V. Zelissen.
Geleen: 1 en 3. C. Halman 14.11 s.
27.01.86; 2. gebrs. De Esch; 4. W. van
Eek; 5. H. Swinnen.
Beek: 1. Baltus-Soetermans 14.08 s.
27.18.73; 2 en 4. Wolters en zoon; 3.
S.v an Didden; 5. J. Janssen.
Buchten: 1 en 3. W. Cleuskens 14.07
s. 26.95.43; 2. H. Cobben; 4. J. Aerts;
5. J. Jasper.
Hulsberg: 1, 2 en 4. G. Steins 14.18 s.

27.74.47; 3. M. Krutzen; 5. P. Mul-
kens.
Valkenburg: 1. M. Crutzen s.
27.71.60; 2. W. Wetzels; 3. B. Brou-,
wers; 4. J. Vonken; 5. M. Stassen.
Maastricht: 1. M en R. Ummels; 2. A.
Muytjens; 3. M. Wolfs; 4. A. Kluter;
5. J. Smeets.
Het Zuiden: 1. J. Mordang en zoon
13.46 s. 27.74.47; 2. B. Gehlen; 3.
Vluggen-Stassen; 4. H. T. Vluggen;1
5. W. Eist.
Vaals: 1, 2 en 5. A. Geelen; 3. W.
Koonen; 4. P. Steins.
Eijsden: 1. Heijnen en zoon 13.59 s
27.11.00.
Sittard: 1. Zeegers-Mevis 13.43 s
26.72.72; 2. C. Gruyters; 3. W. Stel-
ten; 4 en 5. H. Hilligers.
Susteren: 1. P. Hendriks 13.50 s
26.13.51; 2. Schepers-Stevens 3. M
Timmermans.
Echt: 1. Dijks van Ooi 13.49 s
26.64.48; 2. T. Geilen 3. A. van
Lumch; 4. gebrs. Thoolen; 5. Crans-
sen.

Phoenix Chimay
C. Zuid: 1. S. Hanssen, Merkelbeek:!
2. Jo Haagmans; 3 en 4. J. Haan; 5. J
Hanssen.
Verenigde Vrienden: 1. A. Extra
14.59 s. 28.49.00; 2. H. Romer er
zoon; 3. W. Lauvenberg; 4. H. As-
pers; 5. R. van Roodselaar.
Maaskant: 1, 3 en 4: Vaassen-Claes-
sen 14.39,5. 29.16.02; 2. J. Westho-,
yens; 5. M. Jetten.

Rudolf Rolf
hoogleraar Open

Universiteit
HEERLEN - Dr. RudolfRolf (33) is
met ingang van 1 april aanstaande
aan de Open Universiteit in Heerlen
benoemd tot hoogleraar cultuurwe-'
tenschappen, in het bijzonder de
Kunstgeschiedenis. Hij studeerde
van 1965 tot 1972 kunstgeschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam
met als specialisatie Kunstgeschie-
denis van de Nieuwe Tijd. In 1986
promoveerde hij aan dezelfde uni-
versiteit aan de faculteit der Lette-
ren.

Dinsdag 17 april 1990"5
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In vol vertrouwen op Gods liefde is tot zijn Schep-
per teruggekeerd

Marinus Stuitje
hij werd 64 jaar
levensgezel van

Elisabeth Ritzen
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Nieuwenhagen: E. Ritzen
Heerlen: Armelies, Frans en Angel

Familie Stuitje
Familie Ritzen

6373 KV Landgraaf, 16 april 1990
Heigank 144
Wij gaan afscheid van hem nemen tijdens een
plechtige eucharistieviering op donderdag 19 april
om 10.00 uur, in de parochiekerk van het H. Hart
van Jezus te Nieuwenhagerheide.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De crematie zal daarna in stilte plaatsvinden.
Marinus zal woensdag bijzonder worden herdacht
in de avondmis van 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid om in derouwkapel aan deBeuteweg
32 te Nieuwenhagen afscheid van hem te nemen,
dagelijks van 19.00 tot 19.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

-
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, en behulpzaamheid, is heden geheel on-
verwacht, op 70-jarige leeftijd overleden, voorzien
van het h. oliesel, mijn goede en zorgzame vader

Stanis Zalik
weduwnaar van

Bertha Widdershoven
Brunssum: J.F. Zalik

Familie Zalik
Familie Widdershoven

6444 HH Brunssum, 14 april 1990
Ridder Hoenstraat 12
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake heden, dinsdag om 19.00 uur, in de
hierna te noemen kerk.
In de Fatimakerk, aan de Essenstraat te Brunssum,
zal de plechtige uitvaartdienst worden gehouden
op woensdag 18 april om 10.30 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Genieten van de kleine dingen,
dat is levenkunst.

Heden overleed geheel onverwachts, in de leeftijd
van 83 jaar, onze lieve moeder, oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht
Zij was een sterke vrouw.

Gertrud Plum
weduwe van

Peter Groteclaes
Vaals: Mevr. M. Scheffers-Groteclaes

Nijmegen: Lilian en Jan
Familie Plum
Familie Groteclaes

Vaals, 13 april 1990
Corr.adres: Pr. Bernhardplein 111, 6291 HA Vaals
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal worden gehouden op woensdag 18
april om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Jo-
zefte Vaals.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis wordt gehouden op dinsdag 17 april
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Na afloop van de avondmis is er gelegenheid tot af-
scheid nemen in de rouwkapel van de kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedig enwaardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden toch nog on-
verwacht van ons heengegaan, in de leeftijdvan 42
jaar, mijn lieve vrouw, goede en zorgzame moeder,
dochter, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Truus Smeets
echtgenote van

Rinus Joenje
In dankbare herinnering:

Sittard: M.C. Joenje
Angy en Jack
Familie Smeets
Familie Joenje

16 april 1990
Klimopstraat 41
6134 TS Sittard
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op don-
derdag 19 april as. om 14.00uur in crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve zoon en onze neef

Bert Kremers
Hij overleed in de leeftijd van 36 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Eygelshoven: E.G.J. Kremers-Haan
Familie Kremers
Familie Haan

6471 ES Eygelshoven, 14 april 1990
St.-Hubertusstraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 19 april as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Johannes de Doper te Eygelsho-
ven, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentievan onze dierbare overlede-
ne, woensdag 18 april om 19.00 uur, in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Het heeft de Almachtige behaagd in Zijn grote liefde
tot Zich te nemen, voorzien van het h. sacrament der
zieken, op de gezegendeleeftijd van 87 jaar,naeen lief-
devolleverzorging in hetbejaardencentrum Heereveld
te Waubach, mijn lieve schoonmoeder, onze groot-
moeder, overgrootmoeder, tante en nicht

Theresia Gollouch
weduwe van

Johan Peter Dickmeis
De diepbedroefde familie:

Landgraaf: M. Dickmeis-Simons
J.P. Dickmeis t
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Gollouch
Familie Dickmeis

Landgraaf, bej.centrum Heereveld, 14 april 1990
Corr.adres: 6374 GE Landgraaf, Schoolstraat 64
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, vindt plaats op donderdag 19 april a.s. om
10.30 uur in de St. Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk; geen condoleance.
Woensdag 18 april wordt de overledene bijzonder
herdacht in een gebedsdienst om 16.30 uur in de
kapel van het Bejaardencentrum Heereveld, Kloos-
terstraat 25 te Waubach.
De dierbare overledene is opgebaard in dè rouwka-
mer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32; bezoektfjd da-
gelijks 18.45 tot 19.00 uur.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen waarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten is, voorzien van het h. sacrament, op Goede
Vrijdag, van ons heengegaan, mijn dierbare echtge-
noot, vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Peter Joseph Spierts
echtgenoot van

Philomena Maria
Spierts-Visschers

Hij overleed op de leeftijd van 73 jaar.
Voerendaal: Philomena Spierts-Visschers
Voerendaal: Hubert Spierts

Bocholtz: John Spierts
Germin Spierts-Souren
Erwin en Etienne

Voerendaal: Wiel Spierts
Schimmert: Mia Spierts

Klimmen: Elly Valkenberg-Spierts
Piet Valkenberg
Iris en Gaby

Voerendaal: Sjef Spierts
Marij Spierts-Hazen
Nadine en Femke

Voerendaal: Pierre Spierts
Petra Spierts-Veldman

Voerendaal: Gonny Meessen-Spierts
Frans Meessen
Dominique en Naud

Klimmen: Yvonne Boosten-Spierts
Peter Boosten
Kander en Nanda

6367 AG Voerendaal, 13 april 1990
Heerlerweg 110
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 18 april om 11.00 uur, in deparochiekerk
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunra-
de, waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats te Voerendaal.
Paasdinsdag 17 april om 19.00 uur avondwake in
voornoemde kerk.
Geen condoleren.
Rouwbezoek is mogelijk dinsdag van 18.00 tot
19.00 uur op het Kerkplein 43 te Voerendal.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, willen zij deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven, persoonlijk en
in de vorm van kaarten, ondervonden tijdens het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der en mijn lieve opa

Giel Bemelmans
willen wij u hartelijk danken.

M.P.C. Bcmelmans-Collembon
Kinderen en kleinkind

Hengelo, april 1990

I
Wij zijn op aarde
om in de hemel te komen.

Heden geven wij kennis dat op 9 april toch "0t
plotseling is overleden

Martinus Versteeg
* 28-11-1921
A. Versteeg-Caspers
Rinske en Erwin
Inez
Moniek
Bernadette

Het was de wil van de overledene om de begrafë*
in besloten kring te laten plaatsvinden.
Heerlen, 14 april 1990
Burg. Waszinkstraat 93,
6417 CW Heerlen1
; '

Bent u gewoon overal te dik?
Hebt u alleen te dikke dijen, issß^billen of heupen? ffr^wZitten er wat hinderlijke 4lvTi ] *fcj
vetkussentjes hier en daar? h-i j^
Dank zij onze unieke vMZWITSERSE TFWI-WIETHODE lIMlr
slankt u af op volkomen B
natuurlijke en verantwoorde m.'^LW WM
wijze op die plaatsen waar dat y
nodig is. Ook u kunt net als lll^^ \B j
vele andere vrouwen een mooi, ;«^L \ tm
slank en jeugdig figuur krijgen. Lm
Onderzoek aan de Universiteit ■Limburg bevestigt dat onze Ililllllllß /Wpl-
TFWI-afslankmethode GOED en I /M
VEILIG werkt. Die zekerheid T j'M
heeft u alvast. Persbericht van J1B
dr. WI. Roede ligt in ons inst. m&AJJter inzage. .

Slank de zomer in begint met een simpel
telefoontje voor een persoonlijk gesprek en

gratis figuuranalyse. y

La Belle Helene
TFM-figuurcorrectie-instituut

Custerslaan 29, Landgraaf
54576 045-311490 j
; "
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Je huis in de krantbrengt mensen over de vlo*
Ende makelaar weet vanwanten enkranten.

Lepra zalons zeker
eenzorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden. Reden genoeg voor u
om nu donateurvan de NSLte
worden.

I Giro50500 I
1 Bank 70.70.70.929 |

Nf£?
Nederlandse Stichting
voorLeprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-938973.

Udraagt't
vooreen ander.

En een
ander draagt't

vooru.

HetDonor CodicitVan levensbelang
■

DIABETES
IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening die Roy

altijd en overal met
zich meedraagt.

w^?y% 3 . -w

e Ii». "" "mmm%Mm \mTI yim^Sk. JS_
___^l_m ** wmSwmr\' ■wPmw\w\

zijn eigen bloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Nietéén keer, maar de
rest van zijn leven!
De wetenschapprobeert
een oplossingte vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijk onderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
t.n.v. DFN. AMERSFOORT

——^—

Renault adviseert E!/oliën. Afgebeeld deRenault 19 Chamade TXE. 6 jaarplaatwerkgarantie.

l r óè^Ff '"^y^&^EwmVm Meestal gebeurt hetalsje het niet Aardig als je dan rond sluitings- tabelrustje meteen uitvan hetgeslen- Voor wie dat nog niet heeft ont-

ü muËW ®^ eens zo van plan was: een middagje tijd over een autobeschikt die de ter door de winkelstraten. dekt, staat de Renault 19Chamadebij
winkelen levert een reeks aankopen kersverse bagage even gastvrij ont- Dan ontdek je tegelijk dat de deRenault-dealerklaar voor een
op die je het gevoel geven alsof vangt als de passagiers. Renault 19Chamade in meer danéén proefrit. De Renault 19 Chamade is

\^ Sinterklaas,Kerstmis en jeverjaardag Zo temperamentvol als de rit opzicht alle ruimte biedt Om te leven verkrijgbaar vanaf f. 24.375,-*. *i

KCiJVIAULT op één dag vallen. naar huis vervolgens is, zo komfor- bijvoorbeeld. De Renault 19.Kracht metkarakter.
f(

* inkl. BTW exd. afleveringskosten. 'Prijswijzigingen voorbehouden. ._ , 6|
tt
\

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 -724200. {
Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424. Jv
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Arrestatie
in VSL-bus

KERKRADE - De Kerkraadse poli-
jl6 heeft zaterdagavond in een VSL-
"Us geweld moeten gebruiken om
[Jfcn te arresteren die kort tevoren

winkeldiefstal had gepleegd. De
rai}, een Duitser, bleek niet in het
fj^it van identiteitspapieren en was
D°vendien onder invloedvan verdo-
mde middelen. Hij werd overge-
legen aan de vreemdelingenpoli-
tie.

Schietpartij
bij Vossekuil

vEERLEN - Bij een schietpartij in
?e buurt van de flats aan de Heer-
'ense Vossekuil is maandagmorgen
j^l man geraakt in zijn bovenbeen.
Ue schietpartij ontstond tijdens een
lenigheid tussen een aantal man-
den over een drugdeal. Het slachtof- ,
jer moest zich in het ziekenhuis la-
*n behandelen.

'Zilver' voor zanger M. Haas
KERKRADE - Burgemeester Jan Mans van Kerkrade heeft gisterenaan de heer M. J. Haas de orde van Oranje Nassau in zilver uitge-
mikt. De heer Haas, geborenen getogen in Kerkrade, kreeg de onder-
Scheiding omdat hij al veertig jaar lid is van mannenzangkoor St.Jo-
2efuitKaalheide. Vanaf 1965 is de heer Haas penningmeester van het
2angkoor. Ook tal van andere verenigingen profiteren van de onbaat-
2Uchtige inzet van de heer Haas. Daarnaast was hij ook nog lid van
2angkoor Cresendo in Spekholzerheide, het Zonkoor van Chèvre-
mont en 25 jaar lang spelend lid van het Dominiale Mijnkorps en de
tanfare St. Barbara-Heilust.

" Burgemeester Mans speldt de heer Haas de versierselen
behorend bij de onderscheiding op. Foto: FRANS RADE

Sjef Huntjens onderscheiden
LANDGRAAF - Sjef Huntjens uit het Landgraafse Rimburg werd
2°ndag tijdens de hoogmis onderscheiden met de ere-medaille in
|Pud en de oorkonde van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging.

vierde zijn 50-jarig jubileumals zanger bij het Gregoriaanse koorvan de Drievuldigheidskerk in Rimburg. Ook maakte hij 40 jaar deel
H^ van de lokalezangvereniging Eendracht. Bij de huldiging door het
?erkbestuur werd ook zijn zus betrokken omdat zij voor het boeren-
bedrijfzorgde als Sjef moest zingen.

" Pastoor Frankort en SjefenLenie Huntjens.
Foto:MARCEL VAN HOORN

Confrontatie
De stichting bewonersbelangen
vindt dat de gemeente Heerlen zich
te veel richt op de financiële kant
van de zaak, zonder zich te bekom-
meren om de sociale kant van de
problematiek oftewel het wel en
wee van de bewoners. Zo roept de
belangenvereniging de gemeente
dan ook op zo snel mogelijk de ver-
huisplannen te inventariseren. In
ieder geval kan het college rekenen
op een behoorlijke confrontatie met
de ziedende bewoners van de Vos-
sekuilflats. Zo pikken ze het niet dat
er vanmiddag een persconferentie

Brand in
friture

BRUNSSUM - Een friture aan de
Trichterweg in Brunssum is in de
nacht van zaterdag op zondag flink
beschadigd door een brand. Bij het
opstarten raakte een van de ketels
zo oververhit dat devlam in de ketel
sloeg. Doordat een bezoekster op
dat moment binnenkwam, ontstond
er een enorme steekvlam. De
Brunssumse vrijwillige brandweer
had de vlammen snelonder contro-
le. Overigens vraagt depolitie de be-
zoekster contact met haar op te ne-
men.

Voorstraat
wilbloembak

VQ ERLEN — Bewoners van de
|v°rstraat en omgeving in Hoens-

s zullen zich vanochtend op
t(ton poten naar wethouder Bos
% n om hem handtekeningen
V&n *e bieden tegen het weghalen
l.v bloembak in genoemde straat,n Voor het paasweekend hoorde
fyg van de omwonenden dat de ge-
W^* van plan is die bloembak
f6r°te halen: Deze bak zorgt er al ja-
scu voor dat de Voorstraat ver-
kee^°nd blijft van doorgaand ver-
tw -De bewoners vrezen nu dat het
4t rust in de straat gedaan is en
V0jp Un kinderen gevaar lopen.
d 6 £ens de heer Claessens zijn er in
He Urt inmiddels honderd hand-

opgehaald.

oostelijke mijnstreek

Overvallers
op de vlucht

Landgraaf - Een 25-jarige man'"K Landgraaf is op Paaszaterdag
omstreeks 1.15 uur overvallen door
"vee gemaskerde mannen. Op het

tussen Op het Veldje eh
j^hterden Winkel bedreigden ze de.
{-^ndgravenaar met een mes en pro-
beerden hem van zijn geld te bero-
|*n. Het slachtoffer, dat lichte ver-
kondingen opliep, verzette zich zo

JJeviq dat de overvallers op de
sloegen. De politie zoekt ge-

pjgen.

Heerlen wil probleemflats in maart '93 slopen

Bewoners 'Vossekuil'
dreigen met anarchie

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het college in
Heerlen gaat de gemeenteraad
voorstellen de Vossekuilflats
in maart 1993 te slopen. De ge-
meente wil daarvoor een be-
drag van circa tien miljoen
gulden uittrekken, uitge-
smeerd over een periode van
vijftien jaar.
Ook stelt het college voor de
ondergrond van de flatblok-
ken over te nemen tegen de
boekwaarde. Die miljoenen
komen trouwens niet uit het
Stadsvernieuwingsfonds,
maar uit de pot voor nieuw be-
leid. De bewoners zijn furieus
dat de plannen zijn uitgelekt.
Zij hadden een afspraak met
de gemeente lopen dat infor-
matie prudent zou wórden be-
handeld. „De Vossekuil is
blijkbaar toch een vogelvrij
verklaarde zone", vindt de
Stichting Bewonersbelangen
Vossekuil en Nicolaas Beets-
straat. De stichting liet gister-
avond weten dat de bereidheid
om huur te weigeren groot is.
Zoals bekend zijn de bewoners niet
tegen de sloop van hun flatwonin-
gen maarvinden wel dat 1993veel te
laat is. „We zitten al zo lang in de
problemen", zei een van de woord-
voerders. De bewoners vinden in
ieder geval dat de huur verlaagd
moet worden.

is gepland over de sloopplannen,
zonder dat zij, ondanks afspraken,
daarvan op de hoogte zijn.
Overigens draagt de Woningbouw-
vereniging bijna vijfmiljoen gulden
bij, het Centraal Fonds en het Rijk

de rest. Ook vraagt het college de
raad een machtiging om de gemeen-
telijke bijdrage bij te stellen indien
noodzakelijk. De totale sloopkosten
worden geraamd op dertig miljoen
gulden.

Hulpgoederen vandaag naar Polen

Een wagen vol
voor 'Karlino'

Van onze correspondent
SCHINVELD - Ruim 35 kubieke
meter hulpgoederen, verpakt in
honderden dozen en geladen in een
grote truck, vertrekken vanochtend
vanuit Schinveld naar het Poolse
plaatsje Karlino.

Zaterdag werden de goederen bij
het Schinveldsepolitiebureau en de
brandweerkazerne ingeladen door
het Schinveldse Hoej-Hoej-Comité,

dat de afgelopen weken een grote
inzamelingsactie onder de Schin-
veldse bevolking heeft gehouden.
Voor de rit naar Polen heeft chauf-
feur Herman Bosch vrijaf genomen
bij zijn werkgever C & S te Geleen.
Die firma heeft op haar beurt geheel
belangeloos de trekker ter beschik-
king gesteld, en oud-Schinvelde-
naar Tristan Prissing zorgde, even-
eens belangeloos, voor de oplegger.
De goederen, variërend van ge-

bruikte kleding en grote dozen was-
middelen tot voedselpakketten en
speelgoed, worden woensdag in het
Poolse dorpjeKarlino afgeleverd en
door een delegatie van het Hoej-
Hoej-Comité overgedragen aan het
Charitatieve Comité van Karlino.
In Domacyno, een gehucht van Kar-
lino, landde twee jaar geleden de
Schinveldse 'Hoej-Geet mit cc gesj-
trikt udder'. Ze werd gevonden
door WaldemarFlorczyk, die Schin-
veld vorig jaar op uitnodiging van
de Hoejers bezocht. Er is toen een
speciale band ontstaan tussen de
Pool en het Schinveldse Comité
met als gevolg de inzamelingsactie.
Intussen heeft ook burgemeester
Ritzer van Onderbanken aangekon-
digd vriendschapsbanden aan te
knopen met Karlino. In een brief,
die hij aan de Hoejers heeft meege-
geven, doet Ritzer daarover voor-
stellen aan de burgemeester van
Karlino, een plaats van vijfduizend
inwonersop dertigkilometer van de
Oostzee.

" Hulpgoederen voor het Poolse dorpKarlino worden door leden van het Hoej-Hoej-Comité in-
geladen bij het Schinvelds politiebureau. Foto: christahalbesma

Toekomstige expositieruimte van twee miljoen

Maastricht wil eigen
kunstwerken uitlenen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De gemeenteMaastricht
wil de beeldende kunstwerken die zij in
de loop der jaren heeft verworven door de
BKR-regeling als ruilobjecten inbrengen
bij de stedelijkekunstuitleen. De gemeen-
te beschikt over ongeveer 8.700 bruikbare
kunstwerken - schilderijen en grafiek -
waarvan een gedeelte een vaste plaats
heeft binnen de gemeentelijke gebouwen
en voor derest ligt opgeslagen in depots.
Door aanwending van het BKR-bezit op
deze manier worden baten verworven die
de gemeentekan spenderen aan projecten
van kunstbeleid. Het eerste jaarverwacht
men een opbrengst van ongeveer 100.00
gulden, maar na enkele jaren zal dat be-
drag naar verwachting het half miljoen
overschrijden.

Een andere inkomstenbron die de' ge-
meente wil stimuleren, en wel om gelden
te verwerven voor haar opdrachten- en
aankoopbeleid, is het consequenter door-

voeren van de 1%regeling, waarbij 1%van
het investeringsvolume bij gemeentelijke
bouwprojecten in het betreffende fonds
dient te komen. Die 1%-potjes zijn dik-
wijls gesneuveld, veelal omdat er bezui-
nigd moest woren, hetgeen te koste ging
van de artistieke verfraaiing. 'Alleen bo-
men, dat is geen kunst', luidt nu het mot-
to.
Ook wil de gemeente in de toekomst een
permanente expositieruimte creëren

waarvoor zij een bedrag van ’ 2 miljoen
wilreserveren. Ook kunstenaars uit de re-
gio moeten van die accommodatie ge-
bruik kunnen maken.

Deze maatregelen maken deel uit van de
veelzijdige aanpak waarmee de gemeente
Maastricht haar beleid op het gebied van
de beeldende kunsten meer dan in het
verleden wil gaan afstemmen op het brede
publiek en op het welzijn van de kunste-

naars. Daarbij zal de diversiteit van de
kunststromingen voorop moeten staan.
Om dit beleid in concrete banen te leiden,
zal de gemeente enerzijds ondernemen
waartoe zij in staat is door eigen activitei-
ten en anderzijds een stimulerende rol
spelen. Ook is een financiële structuur uit-
gezet waardoor gelden beschikbaar ko-
men om het gemeentelijk beeldende-kun-
stenbeleid een groeiende gestalte te ge-
ven.

Een en ander wordt uitvoerig uiteengezet
in de discussienota over deze materie, die
wethouder Gerard Peters van onder ande-
re cultuur gisteren heeft gepresenteerd.
Zoals bekend treedt Peters af als wethou-
der van Maastricht. Met het uitbrengen
van deze nota wil hij het door hem in gang
gezette beleid, dat culmineerde in de lijvi-
ge cultuurnota van verleden jaar, met
name op het gebied van de beeldende
kunsten nader afstemmen op de toe-
komst.

Schinveld klaar
voor dennestrijd

Van onze correspondent
SCHINVELD - Met een aantal
fikse bijlslagen in de stam van
een vijftien meter lange den gaf
meikoningin Nicolle Damhuis
aan, dat de meimaand voor de
deur staat.
Dat betekent in Schinveld een
wekenlange strijd tussen de

Jonkheid en de 'Getrouwden'
om het bezit van de Mei-den, die
uiteindelijk op Koninginnedag
op het Wilhelminaplein zal wor-
den geplant.

Zaterdagavond rond kwart over
zeven moest de denneboom het
ontgelden, nadat de kapploeg
van de Jonkheid onder leiding
van kapitein Ron Vromen het
werk afmaakte, waartoe de mei-
koningin had opgeroepen. Tradi-
tiegetrouw werd de den ontdaan
van haar kruin en op een tractor
via het grensgehucht De Hering
naar de dorpskern van Schinveld
gereden. Daar mocht iedereen
nog even kijken, voordat het
door de Jonkheid in de Schin-
veldse bossen werdverstopt. Het
spel kan beginnen.

" De Schinveldse
Jonkheid is
startklaar voor
de dennestrijd,
die de komende
weken in de
Schinveldse
bossen zal
woeden. Foto: FRANS RADE

Activiste
op de bon

BRUNSSUM - De Brunssumse po-
litie heeft in de nacht van vrijdag-
avond een fietster aangehouden
omdat zij zonder licht reed. De 47-
-jarige vrouw uit Geldrop torste op
haar fiets onder andere twee em-
mers met lijm en een stapel pamflet-
ten mee. Volgens deplaatselijke po-
litieverordening is dat verboden. Zij
kon met twee processen-verbaal te-
rugkeren naar het vredesactie-
kampje in Brunssum.

Disco-gangers
kregen klappen

KERKRADE - Zes jongeren uit
Kerkrade hebben zaterdagavond,
losvan elkaar, bij de politie aangifte
gedaan van mishandeling. Een
groep jongeren viel op de Hoofd-
straat disco-gangers lastig. Enkele
disco-bezoekers werden geschopt
en geslagen. De politie stelt een on-
derzoek in.

Hoffelijkheid
wordt knaapje

bijna fataal
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Het vrijwel
vlekkeloos in praktijk brengen
van de verkeersregels van een
automobilist en de 8-jarige Dar-
win uit Landgraaf is het jongetje
zaterdagmiddag bijna fataal ge-
worden. Het knaapje stond met
zijn kinderfietsje in de hand keu-
rig te wachten voor het zebrapad
bij de kerk van Nieuwenhager-
heide in Landgraaf, tot hij kon
oversteken. Een uit de richting
van Übach over Worms komen-
de automoblist zag de jongen,
stopte en gebaarde dat Darwin
kon oversteken. Wat beiden niet
hadden gezien was dat uit de
richting van Schaesberg een

automobilist naderde. Deze
schepte dan ook het fietsje van
de 8-jarige. Het jongetjezelf bleef
ongedeerd. De bestuurder reed
door zonder snelheid te minde-
ren. Omdat getuigen het kente-
ken van de doorrijder noteerden
kon de Landgraafse politie enke-
leuren later de 28-jarigeautomo-
bilist uit Landgraaf aanhouden.
Aanvankelijk ontkende hij, maar
de schadeaan zijn auto en het re-
laas van de getuigen deden hem
later toch maar besluiten de
waarheid te vertellen. De man zal
zich te zijner tijd moeten verant-
woorden bij de rechter.

Een nacht eerder wist de Land-
graafse politie twee 22-jarige
Duitsers aan te houden die ach-
ter elkaar met 110 kilometer per
uur over de Pasweg scheurden.
Beide automobilisten passeer-
den bovendien de vluchtheuvel
aan de linkerzijde. De politie
heeft beide auto's in beslag geno-
men.

Dievegges
opgepakt
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Vrijdagavond
vlak voor sluitingstijd zijn in het
filiaal van Vroom en Dreesmann
drie vrouwen aangehouden we-
gens winkeldiefstal. Na een tip
van het personeel kon de politie
het drietal op de Kerkstraat
staande houden. Niet alleen had-
den zij gestolen goederen ver-
stopt in hun kleding en de auto,
maar ook in de kinderwagen
waarin een acht weken oude
baby lag. Later vond de politie in
Brunssum, Hoensbroek ■ en
Landgraaf, nog meer gestolen
spullen in de woningen van de
drie vrouwen. Het drietal werd
ingesloten en pas op paaszondag
vrijgelaten. Nadat het kind op
het politiebureau een flesje melk
had gekregen werd het opge-
haald door de vader.

Feestdag
rond OLS

LANDGRAAF - De sectie PR van
de stichting Oud Limburgs Schut-
tersfeest in Landgraaf houdt op za-
terdag 5 mei een informatiemiddag
over het OLS dat op 1 juliin Schaes-
berg wordt gehouden. Rond het
raadhuis is die dag van alles te doen.
Zo zullen de Bussenschutten van
Broederschap St. Martinus uit Neer
een demonstratie vendelzwaaien
geven. De drumband van OLS-win-
naar St. Hubertus zal een optreden
verzorgen. De schutterijen St.Hu-
bertus en St.Joris Wessem geven
voorts nog demonstraties van exer-
cities. In het raadhuis wordt een
tentoonstelling van schuttersmate-
riaal ingericht.
De Landgraafse jeugd kan deelne-
men aan een kleurwedstrijd. De te-
keningen kunnen tot 1 mei worden
ingeleverd (bij de VW of St.Huber-
tus) en moeten te maken hebben
met de schutterij.

Overvaller pakt
vrouw auto af

HEERLEN - Een vrouw uit Lan-
graaf is maandag in Heerlen haar
auto kwijt geraakt nadat zij door een
nog onbekende man met een mes
werd bedreigd. De Landgraafse
stapte uit haar auto op de parkeer-
plaats bij het klooster 'Huize de
Berg' aan de Gasthuisstraat toen de
man haar het mes op de keel zette.
Hij vroeg om geld en haar sleutels.
Om zijn eiskracht bij te zetten sleur-
de hij de vrouw aan de haren uit de
auto en gooide haar op de grond.
Vervolgens pakte hij de sleutels en
reed met de auto, een witte Citro.ën
BK, weg. De politie zoekt getuigen.

Hond gered
HEERLEN — Buren van een pand
aan de Markgravenstraat in Hoens-
broek hebben afgelopen zondag een
hond weten te redden uit een bran-
dend huis. De brand woedde in de
keuken en dewoonkamer en kon de
brandweer vrij snel geblustworden.
De bewoner was niet thuis. De re-
cherche zal naar de oorzaak van de
brand een onderzoek instellen.

Dinsdag 17 april 1990"7flimburgs dagblcn__________________________________________________________________________



Limburgs Dagblad Dinsdag 17 april 1990"8

AUPING
A U R O N DE

i i JsK. JL
, , , i i IL f JU Wg ____¥

WÊCTWW^WHWW^MWHWÊHWWWI^m JHr J<3r
wéiÊHÊtmmmmwiKÊKiÊÊÊÊKf^mW $£#&*&■*? j»'3£k MWÊ

Ook leverbaar in t^x^y^mmmm\ mÊÊgBmuuumm ___%

ziß^km M- WÊÊ

Wm^' " ' *»» RftBBpMlllillïïlfllwl ;!x SBSÉ^^^^^^l9H Jm

mwk\ aSpl;:ï;v Jsfi

Behalve deze spektakulaire "mwtf^^^^^ __t
aanbieding vindt u in de 1 - - - : ■ ....-a. A

slaapkamerspeciaalzaak van

Enkele voorbeelden: Moderne slaapkamer met vriendelijke ronde De Minerva-lijn: flexibel design in slaapkom- Romantisch grenen slaapkamer die de sfeer
hoeken. fort .De bedbodem is in hoogteverstelbaar. ademt van een Engels landhuis.

8 speciaalzaken onder één dak;
Internationaal Design " y—^^ry'^^T*^^^ " Eiken

Eigentijds Klassiek " m " i IZLI —J k1 " SieMatic Keukenstudio
Modern " kMLLJHHiaHiJLJ " Optima Woontextiel

'Slaapland' " g=ï " Projekten.
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Maandag gesloten. Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. za. 9.30 - 17.00 uur. do. koopavond.
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Jack met zig-zag sierstiksels. Jackmet meerkleurig tricot. Sportieve parka. Polyester/katoen.
'Polyester/katoen. Kit/rood, marine/ Polyester/katoen. Ecru/rood, écru/ Ecru/marine en marine/écru.

kit en kit/marine. Normaal 149- groen en lindegroen/lila. Normaal 159- Normaal 179-
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Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaarweet van wanten enkranten.
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Mode
krijgt weer swing

capuchon IL Blazer fcj
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Wj 45% katoen, 55% linnenoranje/mintgroen/roze/ Mt* wit/kit en camel vanpaars en wit \ IjLisj 0
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Hennes&Mauritz mode waarinje jezelfherkent. S»~_, JII
Met deze week nog eens 30%korting op linnen
blazers, printed denimjacks, korte gabardinejasjes,geruite
jassenen trenchcoats voor vrouwen in de nieuwste modekleuren.
Let op dekortingslabels en wees er snel bij. Want de aktie duurt maar van
17t/m 21 april. >

HENNES &MAURITZ
Saroleastraat 14, Heerlen, tel. 045-716908.
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Vrouwenorganisaties

£i&Down richtte zich tot diverse
rouwenorganisaties en kreegJJlt het hele landveel reacties. De°°gst bedroeg 160 adhesiebetui-

gingen van organisaties uit alle
lagen van de bevolking, waaron-
der ook de NOS en de KRO.
Daarnaast kreeg Pin Down nog
380 handtekeningen op persoon-
lijke titel, waarbij 75 persoonlij-
ke brieven.

Hieruit blijkt dat veel vrouwen
zich gedwongen voelen om mee
te kijken uit angst voor preuts en
ouderwets te worden versleten.
„Veel vrouwen", vertelt Arlet,
„krijgen concrete problemen
door Pin Up. Variërend van
angst, herbeleving van traumati-
sche ervaringen tot hernieuwd
seksueel geweld".

Pin Down heeft zich met de re-
sultaten niet gericht tot Veroni-
ca. „Dat heeft totaal geen zin.
Daar kijkt men alleen naar de op-
brengst. Wat levert het op. Die
mensen lopen met oogkleppen
voor".

Eén ding
Pin Up, zo vinden de Nijmeegse

vrouwen, geeft een verkeerde
voorstelling van de vrouw. He-
leen: „De vrouw wordt gepresen-
teerd als een ding. De suggestie
wordt gewekt alsofze op elk mo-
ment van de dag besprongen wil
worden. Ze is dan een produkt.
Dat druist in tegen de mensen-
rechten, tegen het humane. De
vrouw wordt misbruikt in een
spel van mannen. Het is dan ook
geen wonder dat velen zich ge-
discrimineerdvoelen, gekwetst".

Met deprotesten, die uiteindelijk
moeten leiden tot het einde van
Pin Up, wil Pin Down zich niet
presenteren als strijdster voor
kuisheid. „We hebben niets te-
gen bloot, sex of erotiek. Ook
niet dat dit op tv vertoond wordt.
Maar het gaatom devorm waarin
het gegoten wordt, die vernede-
rend is voor de vrouw. Het is de
presentatie van de droom van de
man. Oké, vrouwen spelen een
rol inPin Up, maar ze zijn slechts
pionnen. De mannen maken de
droom, zij bepalen in welke pose
de vrouw zich moet presenteren.
Zij bepalen de spelregels".

Het verwijt dat Pin Down man-
nenhater zou zijn, leggen de Nij-
meegsen naast zich neer. „Daar
gaat het niet om. Het is geen
kwestie van vrouwen tegenover
mannen. Het gaat ons om goede
relaties tussen beiden seksen.
Zeg niet dat feministen de man
niet serieus nemen. Wij eisen een
rol van de man, te weten als
iemandnaast devrouw," legt He-
leen uit.

Amerikaanse kerk:
meer ruimte vrouwen

rT Amerikaanse bisschoppen
wUlen meer ruimte voor vrou-
jj'eri in de rooms-katholieke
*erk, maar blijven bij hun afwij-
lng van de vrouw in het prieste-

rambt. Een grondige studie overJ? mogelijkheden van de wij-
Qlng tot diaken vinden zij wèlWenselijk.

kerk mag de voortuitgangvan vrouwen niet in de weg. .aan, zo schrijft de Amerikaanse
oisschoppenconferentie in een
Bstorale brief over de vrouw.J;et betreft hier eert tweede ont-werp waarop de bisschoppen de

maanden kritiek kun-
JJen leveren. In het najaar wordt,
"a zeven jaar voorbereiding, de
Qefinitieve tekst vastgesteld.

Ve kerk zal met het oog op deeelname van vrouwen haar
.lgen 'praktijken, machtsstruc-
jjren en levensstijl' kritisch
?°eten onderzoeken. Een aantal
*erkelijke normen' zal moeten

worden bijgesteld, bijvoorbeeld
waar het gaat om toelating van
meisjes als misdienaar en vrou-
wen als lector.

De bisschoppen veroordelen de
'zonde van het seksisme' die in
'het weefsel van onze bescha-
ving' is doorgedrongen. Deze
zonde heeft niet alleen economi-
sche en politieke systemen in
haar greep, maar ook maatschap-
pelijke en kerkelijke structuren.
De economische achterstand van
vrouwen wordt in het document
veroordeeld, evenals de uitbui-
ting van vrouwen in prostitutie
en pornogafie.

Bijzondere waardering hebben
de bisschoppen voor de bijdrage
van christelijke feministen. Te-
gelijkertijd waarschuwen zij ech-
ter voor 'de afwijkingen van en-
kele radicale groepen die godin-
nen vereren, hekserij propageren
en abortus voorstaan.

Groen links
Deze week presenteerde Pin
Down zich tijdens een debatvan
Groen Links onder het motto
'Vrouwenbeeld in de media. Wie
verwachtte dat Heleen en Arlet
daar met open armen werden
ontvangen en alom begrip kre-
gen voor hun initiatieven, slaat
de plank mis. De vrouwen die-
nen maar nee te zeggen tegen de
seksueleeisen van de mannen en
Pin Down moet ophouden 'te
zeiken' over Pin Up, was een re-
actie van een extreem radicaal
feministe. Een aantal kamerle-
den van Groen Links ontbrak,
omdat ze het onderwerp achter-
haald vonden. „Het was een
schertsvertoning", vindt Heleen,
„Vrouwen verzetten zich tegen
vrouwen. Erg jammer. Misschien
hebben sommige vrouwen de
strijd al gestreden, maar dat
geldt niet voor ons en voor allen
die op onze oproep hebben ge-
reageerd".

De tien Nijmeegsevrouwen gaan
zich binnenkort beraden over
verdere stappen. „We hebben
veel reacties ontvangen en bezit-
ten veel adressen. We weten dat
we op steun kunnen rekenen en

zullen daarom doorgaan met
onze strijd tegen mannen als Pm
Up-programmamaker Jef Rade-
makers".

Relatie-therapeute Willeke Bezemer wil taboe doorbreken

'In therapie gaan is niet eng'
Ai
j

skind van eenjaarof zes wilde
arts worden. Ook al had ze

ink 11 benul wat dat nou eigenlijk
jeltlleld. Ze volhardde haar hele. uSd in dat idee. Toen ze een-
val medicijnen ging studeren,

f.'Jd ze er niets aan. Een regel-
ig011 te ontgoocheling. „Maar als
y goeder in je jeugd heel vaak
Ijf* is en je ziet dat de dokter
(} ar beter maakt, wil je zelf ook- «ter worden. Zo verging het
tyJ tenminste".

Bezemer. Uiteindelijk
J?l^ ze psycholoog, werkt in de
LpSuologische hulpverlening
|J de Rutgersstichting en be-
d ort al weer enige tijd vooral
■K°r de KRO-televisieserie 'In
j/Jerapie' tot de categorie 'be-

Nederlanders. DaarnaastL^ijft ze in Ouders van Nu,
?*t een rubriek in deLibelleen

t^ypzij en publiceert van tijd tot
lil\ ln deVrouwelijkePatiënt. Of
ie ais ze zelfzegt: „Ik heb altijd al
h^lVan een zendeling in me ge-
Ip "<j£ drie series van 'In Therapie',
i^b^illeke Bezemer samen met

Han van der Meer
0 haar collega Annette Heffels
sc l Senteerde, is ze even van het
tle erm verdwenen. Of er nog
V 6 er van dergelijke informatie-
VQ>eri begrijpelijke programma's
"»i ef^n> gewijd aan veelvoorko-
M Problemen in de relatio-
% e sfeer, is op dit moment nog, e«er.

in elk geval nog ge-
üc,B leuke dingen in petto, die
h^f 1 uitstekend lenen voor be-
ltle^eling op de televisie. Zoals

?manie, de homoseksuele
VS(\] 'n- e* huwelijk, medicijn-
W; aying, de gezinsproblema-
v bij ethnische minderheden",

somt ze op onder het koffie in-
schenken.
Willeke Bezemer en Annette
Heffels wilden allebei in 'In The-
rapie' definitief afrekenen met
het idee, dat psychologenvan die
zweverige types zijn. En verder
wilden ze taboes doorbreken.
Dus niet: 'Als jenaar een psycho-
loog gaat, ben je gek. Maar:
'Mensen, die in therapie gaan,
hebben vaak problemen die
iedereen kunnen overkomen.
„Het is ook niet zo, dat iedereen
die een dierbare, heeft verloren,
of slachtoffer is geworden van
een seksueel delict, in therapie
hoeft. Pas wanneer je onder zo
iets gaat lijden, als het je leven
gaat beheersen, je het gevoel
hebt kopje-onder te gaan in een
moeras van problemen, wordt
dat anders."

Waardering
Hoewel de drie televisieseries,
waarbij 19 problemen en evenzo-
vele oplossingen werden aange-
dragen, nu niet direct tot het top-
punt van uitbundige pret kon-
den worden gerekend, scoorden
de twee eerste een gemiddelde
kijkdichtheid en een opvallend
hoge waardering. Met de laatste
uit de reeks was dat anders. Toen
moesten ze opboksen tegen
Rons Honeymoonquiz op het
pretnet, waarbij devoorkeur van
de doorsnee-kijker uitging naar
het familievermaak op de vrij-
dagavond.
Willeke Bezemer, knus in een
hoek van de bank gekropen en
cirkeltjes met haar wijsvinger op
de stoffen bekleding draaiend als
ze het juiste woord zoekt: „Lo-
gischook, want wie zit er nu aan

het begin van het weekeinde te
wachten om ongevraagd te wor-
den onthaald op een stel proble-
men. Wachten op een eventuele
betere programmering is dan
ook de voornaamste reden, waar-
om het programma is gestaakt.
En het is op dit moment nog on-
zeker of de serie wel wordt ver-
volgd".
Ingegeven door haar 'zendelin-
gen-mentaliteit' - „Ik ben een ge-
boren hulpverlener" - zou ze dat
graag zien. Ook omdat ze weet,
dat het geen water naar de zee
dragen is.
„Onze hoofddoelstelling was om
aan te geven dat het niet eng is
om in therapie te gaan en dat
vaak in een korte tijd vrij concre-
te hulp kan worden geboden. Je
mag dat - laten we daar gewoon
eerlijk over zijn - gerust ook zien
als een beetje reclame maken
voor het vak. Uit ervaring weet
ik, dat mensen nog dikwijls
woeste voorstellingen hebben
van psychologen en psychiaters.
Alsof die dwars door je heen
kunnen kijken. Of die je ten min-
ste boos toespreken, omdat je
niet met je problemen kunt om-
gaan. Dat soort dingen".
„Dat maakt ook, dat velen de uit-
eindelijke stap naar professione-
le hulp maar moeilijk kunnen
zetten. Pas als ze helemaal vast
zijn gelopen, verschijnen ze op
het spreekuur. En dan nog in de
hoop, dat ze na één of twee ge-
sprekken de afgebroken draad
zonder verdere hulp of begelei-
ding zelf weer kunnen oppak-
ken".

Worstelen de mensen van van-
daag de dag vaker en met meer
problemen dan vroeger?

Willeke Bezemer: „Er worden te-
genwoordigveel hogere eisen ge-
steld aan een relatie. Je moet el-
kaar steunen, bemoedigen, el-
kaars creativiteit stimuleren,
seksueel mag je niet falen en ga
zo maar door. En in dat alles mag
jevooral niet mislukken".
„Vroeger lag dat anders. Als je
kinderen schoon en heel waren,
was dat genoeg. En als je als
vrouw geen gat in je hand had en
als man keurig netjes je loonzak-
je af gaf, was er verder niets aan
de hand. Aan de buitenkant zag
het er tenminste allemaal mooi
uit, maar wat er binnenin ge-
beurde, was vaak niet zo fraai.
Seksuele mishandeling en in-
cest; daar hoorde je nooit van".
„Als er al problemen waren, kon
je ook veel snellerterugvallen op
netwerken als je familie, de pas-
toor of de dominee. Daar kon je
troost en begrip vinden. Een
schouder om uit te huilen; een
arm om je heen geslagen. Die tra-
ditionele hulpbronnen rondom
hetkerngezin - man, vrouw, kin-
deren - zijn tegenwoordig zo
goed als opgedroogd. Het is op-
vallend, dat er ineens zoveel op-
hef is gemaakt van de plotseling
ontstane mensvriendelijkheid
bij die storm van onlangs. Daar
had je vroeger geen natuurramp
voor nodig. Als bij wijze van
spreken de melk overkookte,
stond er wel iemand klaar om het
fornuis schoon te maken. Maar
de maatschappij is in de loop der
jaren op alle fronten verhard".
De hulp in ons land voor wie
door welke oorzaak dan ook
spaak loopt in zijn geestelijk wel-
bevinden is volgens de psycholo-
ge goed geregeld. Althans stuk-
ken beter dan in het buitenland.

Ook al puilen de wachtlijsten bij
de Riaggs uit en is een half jaar
wachten eer je met jeproblemen
geholpenkunt worden, geen uit-
zondering.

„Zo iets is heel jammer, want
iemand die hulp zoekt, is in de
regel in acute nood. Anders
neem je zon stap niet. Daarom
zie je dat de privé-praktijken,

waar je vrijwel direct aan de
beurt bent, de laatste jaren zon
vlucht hebben genomen. On-
danks dat dieconsulten niet wor-
denvergoed door de ziekenfond-
sen en doorgaans ook niet door
de particuliere verzekeraars. Wie
geld heeft, kan zich de luxe per-
mitteren bij dat soort gekwalifi-
ceerde hulpverleners aan te
kloppen".

" Willeke Bezemer: „De maatschappij is verhard."

vrouw

Nijmeegse Pin Down strijdt tegen'vrouwonterende'programma's

'Pin Up en Verotique
lokken geweld uit'

De actie van Pin Down slaat in als een bom. De
groep, bestaande uit tien Nijmeegse jonge vrou-
wen, krijgt uit alle delen van het land steun bij
het initiatief af te rekenen met 'vrouwonterende'
Programma's als Pin Up en Verotique, waarvan
de laatste inmiddels van het beeldscherm is ver-
dwenen.
j;in Down is opgericht toen Ve-

ronica in januari overging tot een
!*[ekelijk.se uitzending van Pin
rs> dat als erotisch magazin
"ordt aangekondigd. „Voordien
jjaalden we de schouders op.
**aar opeens kwamen er tweeacrgelijke programma's, Pin Upen Verotique, per week op televi-e- Dat is te erg, te grof. Het was
Set meer onschuldig," vertelt«eleen van Pin Down. „Het
*?!eek dat er meer vrouwen zijn
■J le hiermee moeite hadden en
pt er echt iets aan gedaan moe-
"retl worden". De Nijmeegse
stoep vindt dat de vrouw weer inac duistere tijden van voor de
feksuele revolutie gedrukt
Wordt.

Aletta
Jacobsprijs

voor econome
Minister D'Ancona heeft de eer-
ste Aletta Jacobsprijs uitgereikt
aan econome drs Bruyn-Hundt.
Ze kreeg de prijs omdat ze een
belangrijke rol heeft vervuld op
het gebied van de emancipatie.
De onderscheiding bestaat uit
een bedrag van vijfduizend gul-
den en een oorkonde.

De Aletta Jacobsprijs is inge-
steld door de Rijksuniversiteit
Groningen en zal iedere twee
jaar worden toegekend aan een
vrouw die een voortrekkersrol
heeft vervuld op het gebied van
emancipatie. Voorwaarde is dat
ze een binding moeten hebben
met een universiteit. Bruyn-
Hundt is als onderzoeker ver-
bonden aan de vakgroep macro-
economie van de Universiteit
van Amsterdam. Ze was er te-
vens enkele jaren universitair
hoofddocent.

Drs Bruyn-Hundt heeft veel ge-
publiceerd op het gebied van
vrouw en arbeid met als centraal
thema de economische zelfstan-
digheid van vrouwen. Ze werd
bekend door haar pleidooi voor
een huisvrouwenloon. Later
kwam ze daar op terug en be-
pleitte het blijven werken van
gehuwde vrouwen en de gedeel-
de verantwoordelijkheid van
mannen en vrouwen voor betaal-
de arbeid en gezin.

Bruyn-Hundt was lid van de
emancipatieraad en bestuurslid
van het maandblad Opzij. Ze is
momenteelredacteur van het So-
ciaal Maandblad Arbeid.

Dag en nacht
kinderopvang

bij politie
Bij de Haagse politie gaat de eer-
ste professionele 24-uurs kinder-
opvang van start. Deze voorzie-
ning maakt het mogelijk dat poli-
tievrouwen met kinderen ook
onregelmatige diensten kunnen
draaien. De Haagse politie hoopt
hiermee de uitstroom van agen-
tes tegen te gaan.
In het rapport '24-uurs opvang-
modelontwikkeling' is uiteenge-
zet hoe zon opvang eruit moet
zien. Het gaat uit van een cen-
trum met twaalf dagplaatsen en
acht 24-uursplaatsen voor de
Haagse politie. De overige zes-
tien 24-uursplaatsen zijn be-
schikbaar voor anderen.
Het Haagse 24-uursdagverblijf
bij de politie is het eerste in Ne-
derland. In totaal wil de 24-uurs-
dagopvang bij de Haagse politie
zeven professionele beroeps-
krachten in dienst nemen. De
werkschema's worden afgesteld
op die van de politievrouwen, zo-
dat een kind zo veel mogelijk de-
zelfde begeleidster krijgt.
Het ministerievan Binnenlandse
Zaken heeft een startsubsisidie
van 300.000 gulden toegezegd
voor een experiment van twee
jaar. Voor overige kosten wordt
het project gesteund door Haag-
se gemeente en politie. Verwacht
wordt dat de 24-uursopvang in-
het ngjaar van 1990 in gebruik
kan worden genomen.

Onderzoek naar
medicijngebruik
in de menopauze

De gynaecologen van
het Academisch Zie-
kenhuis Dijkzigt in
Rotterdam gaan ver-
gelijkend onderzoek
doen naar de effecten
van de verschillende
hormonale behande-
lingen die vrouwen in
de overgang voorge-
schreven krijgen.

Daarvoor roepen ze
vrouwen tussen de 45
en 65 jaar op om mee

te werken aan het on-
derzoek.

De onderzoekers zijn

vooral geïnteresseerd
in de positieve neve-
neffecten die hormo-
nale behandeling kan

hebben, zoals voorko-
ming van botontkal-
king en blaasstoornis-
sen.

Mogelijk voorkomt
een hormonale behan-
deling ook hart- en
vaatziekten. De vrou-
wen die aan het onder-
zoek meewerken on-
dergaan een bestaan-
de effectieve therapie,
en krijgen daarnaast
uitgebreide controles.

" De onderzoekers
van Dijkzigt in
Rotterdam roepen
vrouwen tussen de
45 en 65 jaarop om
mee te werken aan
het onderzoek, dat
inzicht moet geven
in het
medicijngebruik
tijdens de
menopauze.

Flessehals
Ze zou het, om de flessehals in de
geestelijkehulpverlening te kun-
nen verwijden, van ganser harte
toejuichen als er van rijkswege
meer geld beschikbaar wordt ge-
steld om de indrukwekkende
wachtlijsten bij de Riaggs te
slechten.
„Als er maar een fractie van de
bulk geld wordt aangewend, die
jaarlijks bij voorbeeld naar de
hartchirurgie, het vruchtbaar-
heidsonderzoek of andere me-
disch-technische zaken vloeit,
zou dat al een heleboel uitma-
ken".
Daar staat tegenover, dat er men-
sen zijn die psychotherapie zien
als een soort luxe. Zeker als je
het afzet tegen wat zich in Ethio-
pië afspeelt. Of elders in de we-
reld.
„Dat is hetzelfde als appels met
peren vergelijken. Een dergelij-
ke vergelijking tussen honger en
dood enerzijds en psychothera-
pie anderzijds verdraagt zich
niet. Het is nu eenmaal zo, dat
problemen mensen heel erg kun-
nen hinderen en de kwaliteit van
het leven ernstig kunnen aantas-
ten".
Elke dag te worden geconfron-
teerd met de sores van anderen;
word je daar niet ontzettend de-
pressief van? „Je moet er wel
voor oppassen, dat je inderdaad
niet uit balans raakt. Maar om
dat te voorkomen, heb ik een
aantal vriendinnen, ook vakge-
noten, om me heen verzameld.
En van tijd tot tijd zeggen we aar-
dige of ook wel pinnige dingen
tegen elkaar. Je moet ook voor
een juistemix van de problemen
zorgen, die jeberoepshalve op je
bord krijgt. Ik heb het wel eens
door een verkeerde inschatting
meegemaakt, dat ik teveel
slachtoffers van seksueel geweld
tegelijk had. Zo iets kan je als
therapeute behoorlijk uit je
evenwicht brengen".

rob hirdes
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y£^ Modehuis Baks
Éi^njT-X Uw adres voor exclusieve damesmode

fSSBF Onze voorjaarscollectie
is binnen voor

communie- en feestdagen.
Onze collectie bestaat uit o.a. mantels, pakjes, japonnen met jasjes,

blazers etc.
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806.

ÏC\STOF k
M rosé, paars, lilla, blauw, „j gm. |-f| V

geel, roestbruin, | M DU K'
150 cm breed | m\\ m p. mtr

M BEDRUKTE VISCOSE B
marinelook, nopjes "VQC ___rjl de mooiste dessins «13 &
150 cm breed § ■ p.mtr.

1 KATOENEN TRICOT M. E
unie en bedrukt U«7ü WM 150 cm breed %J ■ p.mtr. V

o.a. velours, mohair, wol, gobelin E
voor bankstel, caravan of boot

vanaf donderdag 19 april

1 mmL}lüf mifff i i7??JJ?— Iwwwm^wr'
i
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Wacht
met

Henk

zeggen

als

Me- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Datver-
mindert al gauw de
spanning. Zo Icomt een
gesprek vlotter op
gangen gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(jeef stotteraars

even t/e lijd.
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" NIEUW I 5N2002KUNSTVEZEL

" Kleurecht en vormvast kwallteltshaarwerk voor
dames en heren.

Kaalheid hoeft niet!!!
" Door de nieuwste bevestigingssystemen een

ideaal draagcomfort, ookvacuüm.

" Levering via alle ziekenfondsen.

" Reparatie en verzorging van alle haarwerk.

" Bel voor Informatie, 's Maandags gesloten.
MÊÊt
W0emile haarstijl
Stokstraat 16, MaastrichtTel. 043- 212767

IK HOU VAN
KLARE TAAL ;

aperassen ? Daar heb ik-
een broertje aan dood. Ik

ben al blij als ik in mijn eigen
administratie iets terug kan
vinden. Toen een van m'n
vrienden laatst over een le-
vensverzekering begon, zag

y ik het alweer helemaal vóór

lar^ .^t Buil ï&Jiv voor me verzorgd. "Geen on-

_£__lr klare taal".

HBoerenßond
Verzekeringen

% BETER VERZEKERD DOOR lE/WAND VAM BIJ ONS
y ,

: J\

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 12-
-04-1990 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1a TISACO BV, Prins Hendriklaan 124, 6441 AC

Brunssum/Thermiekstraat 6, 6361 HB Nuth, te-
vens h.o.d.n. TILLMANNS met vestigingen te
Geleen en Beek (flnr. 13781)

b TILLMANNS BOUWSERVICE BV, Prins Hen-
driklaan 124, 6441 AC Brunssum (flnr. 13782).
Rechter-Commissaris: Mr. RJ. van Boven. Cu-
rator: Mr.F.M.H. Thuis, Tempsplein 21-22, 6411
ET Heerlen. Tel. 045-719005.
De aan voornoemde vennootschappen voorlo-
pig verleende surséances van betaling zijn bij
voormeld vonnis ingetrokken.

2. J.W.G. DEBIJE, Fredericusstraat 16, 6191 SP
Beek (L), v/h h.o.d.n. J.W.G. DEBIJE. Rechter-
commissaris: Mr. R.J. van Boven. Curator: Mr.
G.A.J.M. Niederer, Agnes Printhagenstraat 2,
6161 EK Geleen. Tel. 04490-56000 (flnr. 13783)

3. BOUWBEDRIJF COMBI BV, Neerbeekerstraat
57, 6191 HK Beek (L). Rechter-Commissaris:
Mr. R.J. van Boven. Curator: Mr. H.G.M, van
Meel, Mauritslaan 41, 6161 HR Geleen. Tel.
04490-55993 (flnr. 13784)

4. J.H. GULIKERS, Mevr. v. der Meijstraat 22,
6243 AP Geulle. Rechter-Commissaris: Mr. R.J.
van Boven. Curator: Mr. J.J.M. Goumans, Vrijt-
hof 50, 6211 LE Maastricht. TeL 043-218141
(flnr. 13785) *

B. GEËINDIGD DOOR HET VERBINDEND WOR-
DEN VAN DE SLOTUITDELINGSLUST d.d. 05-03-
-1990.
BV LIMBURGSE VLOEREN- EN HANDELS-
MAATSCHAPPIJ, Mauritslaan 82 (Beek (L), (flnr.
13460)
C. SURSEANCE
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d.
12-04-1990 is VOORLOPIG surséance van beta-
ling verleend aan:
AANNEMERSBEDRIJF GEBRS. PETERS BV,
Biesstraat 2, 6442 AZ Brunssum. Rechter-Commis-
saris: Mr. R.J. van Boven. Bewindvoerder: Mr. G.J.
J. Nijsten. Postbus 189, 6130 AD Sittard. Tel.
04490-24100.
Bij het verzoekschrift is een ontwerp van akkoord
gevoegd.
Bij voormelde beschikking is tevens bepaald dat:
1. De schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de

surséance van betaling werkt, uiterlijk op 14 mei
1990 bij de bewindvoerder voornoemd moeten
worden ingediend:

2. over het aangeboden akkoord ten overstaan
van de rechter-commissaris zal worden geraad-
pleegd en beslist op 29 mei 1990 te 14.00 uur in
het gerechtsgebouw te Maastricht, Minderbroe-
dersberg 4 (Rep.nr. 90/5427).

ZEPVICE PUBRIEK

FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers voor
grote en kleine waterpartijen, lil
alsmede vijverfolie, filters, 'SSfesSSÉÉÉSbkoppelingen, slangen en verlichting
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Kies voor 'n vak.
Dan kom je betet aan de bak.

I met de afdelingen:
S G B K " bouwtechniek

elektrotechniek
SCHOLENGEMEENSCHAP installatietechniek

BEROEPSONDERWIJS mechanische techniek
KERKRADE motorvoertuigentechniek

bedankt namens haar leerlingen onderstaande bedrijven voor hun medewerking
tijdens de stageweek van 2 tot en met 6 april

Aannemersbedrijf Jongen Landgraaf Electrotechnisch Installatie Bedrijf
Aannemersbedrijf Wullenweber B.V. Kerkrade G. Boermans Undgraaf

Autobedrijf W. Beckers Undgraaf Electrotechnische Installaties
Autobedrijf Biermans Berg en Terblijt Paul Kersten Kerkrade

Autobedrijf Hanneman Kerkrade G.K.P. B.V. Kerkrade
Autobedrijf Hanssen Kerkrade Hellebrekers Bouwbedrijf B.V. Kerkrade

Autobedrijf Jurgen B.V. Kerkrade InstallatiebedrijfWierts Landgraaf
AutobedrijfKlankstad Landgraaf Intertherm Landgraaf
Autobedrijf Jac Klijn Kerkrade Intram Kerkrade B.V.
Autobedrijf Kozole Landgraaf I.T.H. Heerlen

Autobedrijf Kuklinski Kerkrade Jongen Electrotechniek B.V. Landgraaf
Autobedrijf Van Leeuwen Kerkrade Krill Electro B.V. Kerkrade

AutobedrijfLoven Kerkrade B.V. Laura Metaal B.V. Undgraaf
Autobedrijf J. Osojnik Kerkrade Lips HeerlenB.V. Hoensbroek

Autobedrijf T. Quadflieg Landgraaf Meubelfabriek Wetzels B.V. Hoensbroek
Autobedrijf Vaessen Heerlen Neon Janssen Heerlen

Autobedrijf Veneken B.V. Heerlen Simons Simpelveld B.V.
Autoschade Bartels Kerkrade St. Jozef Ziekenhuis Kerkrade
Bouwbedrijf Diels Kerkrade Stork Kerkrade

C.M.F. Janssen Heyen Timmerbedrijf L. Voncken Kerkrade
Derksen Bouw B.V. Kerkrade Timmerbedrijf P. Willems Kerkrade

Dols B.V. Aannemersbedrijf Kerkrade Verwarmingsbedrijf Hajnadi B.V. Kerkrade
Electro Bemelmans Heerlen B.V. Verwarmingsbedrijf Ploum B.V. Kerkrade

Electrotechnisch Bedrijf Vogt MetaalbouwB.V. Simpelveld
Scheppers B.V. Kerkrade WPM Beitel Heerlen

DAKS OF LONDON

blazers, rokken, blouses

I £sQ 11
KERKRADE
Einderstraat 44 fjwimAZ.
Tel. 045-452600
Voetgangersdomein Jkr «/ij ijcu

-I i—— .———.

SPORTIEF DAMES VLECHTSCHOENTJE SPORT- EN VRIJETIJDSSCHOEN JIn de kleur BLAUW In de kleurenkombinatie jrtTTÏTaïTTTTfTjaI

SLECHTS EEN VOORBEELD.... \j^^^
Uit onze uitgebreide linnen kollektie Uj? m%yf^^~^^^^Jj\
is deze prachtige KASHMIR print J 1fI J I JJ.\ I IJMF v^w,^ j

"■lli ,^®*"
# VAALS Maastrichterlaan 7 " VALKENBURG Dr. Erensstraat

(voormalig pand Edah) " MAASTRICHT Tongerseweg 57
Wk 16/90 " MAASTRICHT ENTRE-DEUX Helmstraat 3 J

. _ J

Je huis in dekrant brengt mensen over devloer.
En de makelaarweetvan wanten en kranten.

I | /

Limburgs Dagblad



Nederland 2
sio i] 3"05 Nieuws voor doven en

Tfj-Jrhthorenden.

D
' ° Belfleur. Gevarieerd middag-

-5 °9ramma. Presentatie: Nelleke van
1707 °9t en Wilbert Gieske.

'"' Het erfgoed Guldenburg. Duit-
BaiKerie" AfL 26: De 9rote show- Kittya|oeck probeert de ondertekening

van het contract te verhinderen. De
eerste modeshow van Evelyn vindt
plaats.

17.50 Het luchtruim overwonnen.
14-deligeEngelse serie over de lucht-
vaart. Afl. 12: Helden boven zee.

18.50 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 30.

18.55 Kijk tv. Populair-wetenschap-
pelijk magazine. Presentatie: Wubbo
Ockels.

19.20 Kieskeurig. Consumentenpro-
gramma. Presentatie: Wim Bosboom
en Mireille Bekooij.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 TROS Filmcyclus. Amerikaan-

se speelfilm uit 1983 van Sergio Leo-
ne in twee delen. Deel 1. David
.Noodles' Aaronson, lid van een
jeugdbende, pleegt een aantal kleine
misdaden. Naarmate hij en zijn vrien-
den ouder worden, worden echter
ook de misdaden ernstiger.

22.34 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.35 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

23.09 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

23.10 Te kunst en te keur. Program-
ma over kunst en kunstenaars. Pre-
sentatie: Armemarie Oster.

00.10-00.15 ""Journaal.

"Robert de Niro in 'Once upon a time in America'. (Neder-
land 2 - 20.27 uur)

Duitsland 1
08'o, Heute.

» 3 Unter der Sonne Kaliforniens.J"enkaanse serie. Afl.: Der Tod
09 n|r Sangerin. (Herh.).

n'p a Sport treiben - fit bleiben. Chi-
lOnn6 hei|gymnastiek. Afl. 13
10n° Heute.
j ° Gesundheitsmagazin! Medizin

Küh en- Presentatie: Antje-Katrin
,i; nriemann en Winfried Göpfert.

10sn h-)-
-ü?° Mosaik-Ratschlage. Vandaag:

11 n« Slchert man sein Erbe.i!S "eute-
* i-antomas. Serie naar de ro-

«iins van Pierre Souvestre en Marcel
( uain- Afl. 3: Ein Toter mordet nicht.

lj^ urnschau.
I*s ARD-Sport extra. WK ijshoc-
J:West-Duitsland - Rusland, vanuity Allmend-stadion te Bern. Com-

-15 3J?taar: Fritz von Thurn und Taxis.
j ° Wie sich die Zeiten andern.
t 6re over de veranderende gewoon-
*ch!" andaag: Krawattèn, over de ge-
'6on enis van de stropdas.
le'n, Ta9esschau.
lij J Das Recht zu lieben. Brazi-anse serie naar een roman van Ja-

'« 3n Clair- AfL 56-
-'iln? Die Trickfilmschau. Teken-

e
d ° Spass am Dienstag. Kinder-l?°9ramma.]hl la9eschau.Ia9eschau.
l/ï* Trickparade.

J $._ Simon & Simon. Serie. Afl.:

18.52 1
ler und Heute. Actualiteiten.

ha| Serie ver-

'B.sg n' Vandaag: Terminprobleme.
Programma-overzicht.

r :

20.00 Voetbal. De wedstrijd tussen
AC Florenz en Werder Bremen. In de
pauze Tagesschau.

21.50 Kontraste.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Der Dokumentarfilm. Thrash,

Altenessen, documentaire over jon-
geren in Altenessen, een wijk in het
noorden van de industriestad Essen
in het Ruhrgebied en hun voorliefde
voor Trash-muziek.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-

rie portretten van Oost-Duitsland.
Vandaag:Die Saaie - An den Quellen
der Romantik. (Herh.).

14.15 Schaufenster 3sat. Met o.a.
Hromadka in gesprek met Wemer
Kaltefleiter. (Herh.).

15.15 Max H. Rehbein. Action. Van-
daag: Wettlauf mit der Zeit, documen-
taire over de reddingshonden die hel-
pen bij het opsporen van mensen die
door een lawine onder de sneeuw be-
graven zijn. (Herh.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Wicki... und die starken Men-

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Das Geis-
terschiff.

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

16.35 Minty in der Mondzeit. Jeugd-
serie naar het kinderboek Moondial
van Helen Cresswell. Afl. 6.

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

17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine
met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Pension Corona. Serie. Afl.:
Morgenstund hat Gold im Mund.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Diagnose: Aus-

zehrung, documentaire over de
slechte toestand van de Oostduitse
gezondheidsdienst, die een groot te-
kort heeft aan zowel materiaal als
personeel.

20.15 ooFrühling auf Immenhof.
Westduitse speelfilm uit 1974 van
Wolfgang Schleif over de liefdesperi-
kelen tussen Dalli, de eigenares van
Immenhof en haar rentmeester Ale-
xander Arkens.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Richtung Deutschland.
23.10 Das kleine Fernsehspiel. Das
Lied der Steine, Israëlische tv-spel
van MichelKhleifi over de herontmoe-
ting tussen twee geliefden na een 16
jaar durende scheiding. (Originele
versie met Duitse ondertitels.).

00.55 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
Voo '" en CAI-abonnees:
"°' kanalen zie schema exploitant

% * zwart/wit programma
j

Q * stereo geluidsweergave
■f® = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
C6rland 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

I'^'Oo '' — —
Dg. Samson presenteert. My little
/\fl Amerikaanse tekenfilmserie.
51.' 5: Opstand in ponyparadijs. Aan-

-1?-30 c?' in de diepte-
'"et 'a Mosa- Braziliaanse serieI>,S 'Lucelia Santos. Afl. 162.

l8 0n ï'euws.l6'05 likTa- Animatieserie. Afl. 232.
Ge „ 'ons. Afl.: Plons en het vreem-

-0pt Het station. Kindermagazine.
! ste nedens van Carloconi (mimekun-
i v6rt aar) en de Crècheband, en de

&ntr Uwde onderdelen Duif, Spreuk-

' W6'n en Spoorspel.
B'<s norte ,ilm"
% Op het terras. Seniorenmagazi-

J i.)' ü°ud en zilver op het terras (deel

9en t-°tto-win"naars. Mededelin-
gen' ?r°9ramma-overzicht.<0.00 ie"ws.
ti6d/"°eders mooiste. Engelse co-

>^QeXSerie- AfL 3- Frank doel alle
| 0m een dokter te vinden.

'o°ds over de v,oer- Vanuit
V <^44 van fort ste Edegem praat
Hs eur met uitvinder Jef Hen-JQV °Ver een alternatief voor de
,'IS 't-

-3 v|a ■ ten voor taal. Taalstrijd tussen

'SS iSeren en Nederland.

*"6ker^biele mensen ■ auto- Twee-
Auto. s programma. Vandaag:

|| n|euws; Nieuws: ALfa 33: Reoor-

tage: In Limburg bouwt men Marcos.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Aan de rand van de ijsvelden.

Canadese natuurfilm van William
Hansen.

23.40-23.45 Coda. Improvisatie opus
21, nr. 1, Kabalevsky, uitgevoerd
door Jenny Spanoghe, viool en Da-
niel Blumenthal, piano.

%'My little Pony. (Bel-
gië/TV 1 -16.00 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
15.05 (TT)Slapen kun je leren. Voor-

lichtingsprogramma.
15.15 De sterren. Geboorte, leven en

dood. Les 2.

15.45-16.15 Schrijven. Een cursus
schriftelijk formuleren. Les 8.

17.50 Nieuwsvoor doven en slecht-
horenden.

18.00 Informatie voor Italianen. In
Nederland, afl. uit de serie Medelan-
ders Nederlanders.

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

gramma.
19.10 Wildspoor. Deel 1: Overleven

op het ijs, over de poolvos en zijn ja-
gers op Spitsbergen.

20.00 ""Journaal.
20.20 Staatsloterij. 2e en 3e trekking

van de 804de Staatsloterij.
20.33 Sport studio.
21.04 De dienstuitgang. Blik achter

de schermen van diverse musea.
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.

Presentatie: Maartje van Weegen.
22.45 Klassieke mechanica. Les 23.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 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)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 114.

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
334.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 lemandsland. Toeristisch ma-

gazine met als hoofdthema: Rioja
(Spanje). Verder nog een kleine re-
portage en informatie uit de wereld
van reizen en toerisme.

20.40 Een computer ook in jouw
klas. Afl. 7: Gebruik van computers in
het onderwijs.

21.10 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 13: Aus eine nahere
bekanntschaft.

21.40 Programma. Van de Liberale
Radio- en Televisie-Omroep.

22.25-22.55 Huizen kijken. Veertien-
daagse reeks over bouwen, verbou-
wen en wonen.

Duitsland 3 West
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg II Cursus wiskunde.
Les 1.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en spon
(19.43-19.58 Raamprogramma's var
de regionale studio's).

20.00 Auslandsbericht. Mem Riga.
20.15 Weltweit.
20.45 Donneriippchen. Quiz. Presen-

tatie: Jurgen von der Lippe. (Herh.).

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Gestern und heute. Die

Grosskliniken Aachen und Munster,
documentaire over de in de jaren 6C
gebouwde grote ziekenhuizen in
Aken en Munster.

22.45 Drei vor Mitternacht.
00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

zwo.

" Patricia Munira Fugger, Ur
'Pension Corona. (Duitsland 1

België/RTBF 1
14.00-16.20 Schooltelevisie. 16.55 Va-
caturebank. 17.10 Nouba nouba, kin-
derprogramma met de tekenfilms Le li-
vre de la jungle en Kimbo. 17.35 Papa
Bonheur, Amerikaanse serie, Afl.: La
pillule. 18.00 Baby boom, serie. Afl.: Le
syndrome en xylophone. 18.30 Jamais
deux sans toi, magazine. 18.53 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.20 Uit-
slagen Lotto en Joker. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Actualités a la
une. (Herh.). 20.10 Doublé sept, spel-

programma. 21.30 Planète des hom-
mes, etnografische reportages, van-
daag: La première lune, over de Chine-
se nieuwjaarsviering; Tarahumaras,
over de paasviering bij de Tarahuma-
ras-indianen. 22.30 Livres propos, lite-
rair magazine. (Herh.). 23.00 Laatste
nieuws en weer. 23.25-23.30 Bourse,
beursberichten.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les chance aux chansons.
17.45 Gourmandises. 18.00 Des chif-
fres et des lettres. 18.20 Recreation.
19.00 Territoires. 19.30 TVS Infos et
météo. 19.40 Papier glacé. 20.00 Teil
quel. 20.30 Telescope. 21.00 Sports.
22.00 Journal Télévisé et meteo. 22.30
Ciel Mon Mardi. 00.30-01.00 Santé Vi-
sions.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
06.30 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Afwisselend ont-

bijtprogramma. Presentatie: Catheri-
ne Keijl en Mare Jacobs. Nieuws en
weer: Jan de Hoop.

09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 Text.
14.30 Matinee Met om:
14.35 Edge of the Night. Feuilleton.
15.10 As the world turns. Feuilleton.
16.00 Télékids. Jeugdprogramma ge-

presenteerd Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer. Presenta-
tie: Viola van Emmenes.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko-

medieserie. Afl.: Goodbye, Mr. Bear.
19.25 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Dertiendeiige Ne-

derlandse dramaserie, e.a. Afl. 9:
Kerstmis.

20.55 Enter the Dragon. Amerikaan-
se actiefilm uit 1973 van Robert Clou-
se. Bruce Lee in zijn laatste filmrol als
een expert in de vechtkunst die infil-
treert op een als vesting bewaakt
eiland waar een vreemd soort toer-
nooi wordt gehouden.

22.40 Major Dad. Amerikaanse come-
dyserie. Afl.: Discipline.

23.10 Journaal.
23.20 Monsters. Serie. Afl.: The Vam-

pire hunter.
23.45 Bonjours les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 26.
08.30-09.00 Telekolleg 11. Cursus wis-

kunde. Les 1. (herh.).
14.50 Vorwiegend heiter. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1955 van Gene
Kelly en STanley Donen. Drie oor-
logskameraden spreken met elkaar af
elkaar na tien jaar weer op dezelfde
plek te ontmoeten. Wanneer zij elkaar
zien, zijn ze echter uit elkaar ge-
groeid. Dit verandert wanneer het
drietal in een rechtstreekse tv-uitzen-
ding terechtkomt.

16.30 Die neue Welt aus Kirche und
Conguista. Afl. uit de serie Die Chris-
ten.

17.00 Roll on.:, in die 90er. Rockmu-
ziek van 1976 tot nu.

"sela Monn en Toni Berger in
-17.45 uur)

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 1. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Welt der Tiere. Vandaag: De

struisvogel. (Herh).
18.53 Kinder-Verkehrsspot. An der

Ampel 11. (Herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Vierlandereck. Programma

over West-Europese jointventures
met Oost-Duitsland.

20.15 Cinématographe Lumière. Die
Geburt des Kinos, documentaire.

21.00 Südwest aktuell.
21.15 Der Engel, der ein Teufel war.

Franse speelfilm uit 1956 van Julien
Duvivier. Restauranteigenaar André
Chatelin krijgt op een dagbezoek van
Cathérine, de buitenechtelijke doch-
ter van zijn ex-vrouw. Wanneer hij
hoort dat deze gestorven is, besluit hij
haar bij zich te houden. Cathérine
blijkt echter niet zo aardig te zijn, als
zij zich voordoet.

23.05 ... Wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie in het ka-
der van Kooperation Bildung. Afl. 6:
Da mussen wir darm eben auch not-
falls Gesetze übertreten - Christen
setzen sich für Flüchtlinge ein.

23.35 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Les organisations patronales, E
sociaal economisch magazine. 19.30 E
Journaal, met simultaanvertaling in ge- E
barentaal, weerbericht. 20.00 Ciné- E
Club: Americain eighties: Wanda's ca- ==feé, Amerikaanse tv-film uit 1985 van as
Alan Rudolph. 21.45 Nieuws, weerbe- =richt en beursberichten. 22.15-23.35=Théatre-Club: Appel a témoins, toneel- §
stuk van Witold Gombrowicz.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 M/V-Magazine. 11.07 Scho-
ne Kunsten. 12.07 Echo-magazine
(12.30 Nws). 12.55 Meded. t.b.v.
Land- en Tuinb. 13.10 Echo-maga-
zine. 14.06 Nieuwsradio. (17.30
Nw5).19.03 Sportradio. 21.03 Dê
plantage, met om 21.03 De radio-
vereniging. 22.03 De Vlaamse
Connectie. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders. 2.02 Muziek in de nacht. 5.02-
-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Radio-
journaal. 9.04 £)e muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
Als mensen veranderen. 13.54
Metterdaad Hulpverlening. 14.04
De Plantage, met om 14.10Menin-
gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-
man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen. 18.04 Boeken;
19.03 Passages, passanten. 20.03
Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De
Leeuw wordt wakker! 9.04 Twee
meter de lucht in. 11.04 Angelique.
12.04 Steen & Been Show. 14.04
Rigter. 16.04 Jackpot. 18.04 Dries-
poor. 19.03 Dubbellisjes. 20.03

Vuurwerk. 21.03 Popkrant. 22.03Poppodium. 23.03-24.00 Tracks:

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
"00-13.05 Nieuws voor doven en

NCR\/hthorenden-
"ss Rondom tien. Hoe kun je gelo-

,6
Ven? (Herh.).

"41 (TT)Ja, natuurlijk extra. Docu-
-17 ik ,ai^e over de were'd onder water.

"U5Kissyfur. Amerikaanse teken-. '""iserie. Afl.11.
17 dn ""J°U",naal.■'"O Disney Parade. Disney spel-

Presentatie: Mellinel9nierus en Jochem van Gelder.
193n'"Journaal.

"^0 Buli's eye. Quiz. Presentatie:
1951 Jonckers-"" Roseanne. Amerikaanse corne-r-serie. Afl.: Five of a kind. Een vanans vrienden geeft Roseanne een

kus.
"«' Een tijd van oorlog. Ameri-kaanse serie. Afl. 16. Natalie en Louis
|l0 net voordat het Rode Kruis

mt, overgeplaatst naar een anderamp. Aaron probeert dit te voorko-
J 1
22 J* Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
y° Tussenspel. Yanka Hekimova,/9el. Adio en fuga in g KV 546, Mo-

« art.

£?° -Journaal.■'0 Mariene Dietrich in concert.
197?tepunten uit een toernee uit

■'♦1-23.43 Huizen van Oranje. Pa-'eis op de Dam.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Ton Sijbrands. (8.00 Nws.).
900 Continu klassiek. 11.00 Con-
certzaal: Tsjechische Filharmonie
met cello. 12.35 Nieuwe klassieke
platen. 13.00 Nws. 13.02 De klas-
sieke top tien. 13.40 Belcantorium.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 In
kleine bezetting. 18.00 Nws. 18.02
Lied van de week. 18.15Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd. 19.10 Nederlandse pianomu-
ziek. 20.00 Nws. 20.02 Klassiek:
radio Kamerork. met hobo en so-
praan. 21.30 Literama. 22.30 Or-
gelconcert. 23.10-24.00 Muziek
van deze eeuw. Pianomuziek.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Utopia. 10.00De we-
reld zingt Gods lof. 10.50 Tekst er
uitleg. 11.00Studio 55. 12.00Nws.
12.05 De verdieping. 13.00 Nws.
13.10 De kerk in de binnenstad
13.30 Leerhuis. 13.40 Dagvaardig
14.00 Rondom het Woord. 14.3C
Muziekgeschiedenis. 15.00 Scho-
ne wereld. 16.00 Op de rand var
het recht. 16.30 Ombudsman. IN-
FORM. V.D. RIJKSOVERHEID
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersberich-

ten.lB.oo Nws. 18.10 Vers op vijf
18.20 Uitzending van het GPV.
18.30 Vertel me waf. 18.40Taal er
teken. 19.00 Progr. voor buiten-
landse werknemers. 20.30 Deutscl"
direkt. 21.00 Schrijven. 21.30 Ge-meentewijzer. 22.00 Como vai?
22.30-23.00 Mythe en bewustzijn.

RTL Plus
06.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. (Herh.).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Télé-Boutique. (Herh.).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (Herh.).
11.00 Heimatmelodie. Populaire me-

lodieën met Maria en Margot Hellwig.
(Herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (Herh.).
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (Herh.).
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Kavallier wider willen.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Ultramann - Mem geheimes

ich. Amerikaanse serie. Afl.: Eine Se-
kunde zu spat.

16.30 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Ro-
deo.

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

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Kaz & Co. Amerikaanse serie.

Afl.: Der Mann am Schlagzeug.
18.45 RTL-aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der Konkurs.
20.15 My chauffeur - Mit Vollgas ms

Ehebett. Amerikaanse speelfilm uit
1986 van David Baird.

22.00 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.45 RTL aktuell.
22.55 Cine-Club. Love streams, Ame-

rikaanse speelfilm uit 1984 van John
Cassavetes.

01.15-01.20 Aerobics.

SSVC
13.00 All sorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Murder she wrote.
15.15 Country Ways.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Two by two.
16.10 Scooby Doo.
16.30 Little Sir Nicholas.
17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Don't wait up.
19.25 Brookside.
20.15 The Ron Lucasshow.
20.40 Top Gear.
21.10 A Sense of Guilt.
22.00 News and weather report
22.30 Forty Minutes.
23.10-00.10 Rugby Special.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Volgens aankondiging.
10.20 Kilroy.
11.00 News and Weather.
11.05 Volgens aankondiging.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Italian Regional Cookery.
15.00 Nieuws en weerbericht.
15.05 World Snooker.
18.00 News.
18.10 Lowdown: A Pony Tale.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Style Trial.
20.30 Eastenders.
21.00 To The Manor Bom.
21.30 A Question of Sport.
22.00 News.
22.30 Making Out.
23.15 Weerbericht.
23.20 Volgens aankondiging.
23.40 Cricket.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30 HVan-B

SAT.IH
Unsere Van-B

Tekenfilm enß
Ihr 10.058MuskeBBBBBBBBBBBBBBBBj

u nBBBBBBBBBBBBBBBBjte-B
TéiéBBBBBBBBBBBBBBBBjProgramma-overzichtBBBBBBBBBBBBBBBBJVan-B

Teken-BHoros-B
Love Familieserieß

der Kran-BFami-B
BenBBBBBBBBBBBBBBBBJBonanzaß

Western. Sperrzone ViehtreiBBBBBBBBBBBBBBBBJNachBBBBBBBBBBBBBBBBJLady suchfIBBBBBBBBBBBBBBBJ17.458CSnnonßRichBBBBBBBBBBBBBBBBJter BNckfIBBBBBBBBBBBBBBBJWetter en programmaß
19.5C820.308recht-B

van 20.5 M
Hunter - Jagd irß

krimifilnß
van James 22.39

Engelseß
van VandaagBBBBBBBBBBBBBBBBJdes 23.35-23.458888888888888888 JBBBBBBBBBBBBBBBBJ

Eurosport
05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 WK
Circus. 09.00 Motorsport. 10.00 NHL
IJshockey. 12.00 WK voetbal 1958,
film. 14.00 WK ijshockey. 16.00 Colle-'
ge Basketball. 17.30 Goals! 18.0tt
Eurosport. 19.00 Europacup I Basket*
bal. 21.00 WWF worstelen. 22.00 Euro-
pacup I basketbal. 00.00-01.00 Open'
golfkampioenschappen.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote Controi. 12.30 Club MTV. 13.00
Saturday Night Live. 13.30 MTV Spot-
light. 14.00 MTVs Afternoon Mix. 17.00
3 From 1 at 5. 17.15 MTVs Afternoon
Mix. 17.30 MTVs Coca Cola Report.
17.45 MTVs Afternoon Mix. 18.30
MTVs Greatest Hits. 19.30 YOI. 20.00.
Saturday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 MTV spotlight. 21.30 MTVs
Braun European Top 20. 23.00 MTVs
Coca Cola Report. 23.15 VK Maiker»
Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburc
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kon
nieuws. 12.05 Middagmagazine
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburc
actueel, Agenda en Muziek. 17.25-
-17.59 Bijblijven: volwassenenedu-
catie, informatie voor buitenlanders
in Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en VDAB-berichten.) B.OC
Nieuws. 8.10 Soes. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11.50 Het koek-

koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Witlol
from Belgium. 14.00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rock-ola.
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.05 Haverklap. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR 4
5.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt.
14.05 Wirtschaft. 15.00 Café-Kon-
zert. 16.05 Heimatmelodie. 17.07.
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News on the
hour and Goodyear weatherreport.
08.15 Videofashion. 08.45 The Mix.
09.00 News on the hour and Goodyear
weatherreport and Roland Live across
europe. 09.15 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On the Air. 18.30 Blue Night.
19.30 News and Goodyear Weather
Report. 19.45 Time Warp. 20.00 Ultra
Sport. Indoor Climbing Competition.,
22.00 News and Goodyear Weather.
22.15 Ultra Sport. 00.15 News and
Goodyear Weather. 00.30 Blue NighL
01.30 Time warp. 01.45 Late night
mix.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. (+ Spi«
'Glückstreffer') 7.15 Wunschkasj
ten. 07.45 Veranstaltungskalendet
08.30 Besinnliche Worte. 09.05.
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-'
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frisch
auf. 14.05 Schulfunk: Edrkunde.
Verkehrswege über die Alphen.
14.20Musikzeit heute. 15.00Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF Ak-

tuell. 18.40-20.05 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Gutefi
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.DCRTL Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. +
Musik Non-Stop. 00.00-01 00
Traumtanzer.

KIJK ELKE
OAG
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W K> I iflSi 'M H H^ I Deze week onze Aktieprijs... lllawU m^*^\o?':

mWÊÈAm wLt^^ÈW fl H JH echte sportloper! In diverse maten. m G/G/Jmti M é

' %%jk\ Ws^m\ kW Bi H B inil Nu op onze schoenafdeling... ■il" M, fP/?/JZfW/

■ pasteltinten en maten! I moderne kleuren en modellen! I I Moderne BERMUDA'S in diverse I kleuren en maten van 128 t/m 176 1 1 kleuren en maten. Gemaakt voor
I(Bijpassende pantalon 69.50) I Jong en sportief! I kleuren en maten 38 t/m 46! I Nu kopen is dubbel verdienen! I de echte sporters van Polyester/

_|k ■■___% I "■#& tf%tf% I 4 Jl mmkWÊ I 4tf% olk#fe katoen. Pfltl Vtf% I

Gemakkelijk, diskreet en snel! IICUJ IlvUIIU ■ HUISBEZITTERS
Wij garanderen strikte geheimhouding g HHfIHHHHH^H EXTRA LAGE LASTEN
Bedrag 96x 72x 60x 42x _. ~ . . . zonder taxatie-kosten
innn . .. ~ sït Binnen een dag beschikbaar krediet looi"O.UUU,- " ■* (Cf 30,- 3 BEDRAG MAANDEN
6.000,- - 123,- 139,- 181,- Ss7P¥¥!WIJWF¥IPWTJ?fI lehVP- 2een3«hypoth.

12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- I >M>J IW*M ll> 1A ÏH* IMfl "* ?40x lßOx— 120 x
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- iÉ!H!"T'?"^ 10-000,- 117,- 127,- 149,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,- bedr,g mei."» pwi», loopt 15.000,- 176,- 190,- 224,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,- 5.000,- 100,- 14,6% 75 X 25.000,- 196,- 294,- 317,- 374,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,- 11.000,- 220,- 13,9% 73 X. 40.000,- 313,- 470,- 508,- 599,-
-en- 20.000,- 400,- 13,6% 72 X 75.000,- 588,- 882,- 952,- 1123,-
Bk bedrag tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk. .. m' finn 10 rw 70 y ""■Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bi| cnnnn" -innn \*aw -m Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6%. 2e en 3e hyp, en pers.
overlijden meestal kwijtschelding. 13^> ml_^^_m leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling

■nr2rajTgjfrivJjM>Mjjm^ __^kmmmWm_m,_V^a_^W__mWmM^^m^r_\ van aflossen mogelijk. Vraag INFO.

1 wt

tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Printplaat-medewerker m/v
voor een high-tech bedrijf in Sittard. U gaat met
behulp van laser-apparatuur weerstanden uitrichten
en bedient een drukpers, waarmee print plaatjes
gedrukt worden. Een LTS-E opleidingop C-niveau of
MAVO met wiskunde is vereist. De rest van de
opleidingvindt in het bedrijf plaats.
Voor informatie:
04490 -1 42 22, Ramona Dorscheidt
Sittard,Rosmolenstraat 4

TUINBOUW ~~
Hoveniers m/v
voor een project in de omgevingvan Sittard en
Geleen. Het is niet persé noodzakelijk dat u
hovenierservaring hebt. Goede motivatie is wel
belangrijk. Bent u voor langere tijd beschikbaar en
werkt u graag in de buitenlucht, bel ofkom langs.
Voor informatie:
04490 -1 42 22, Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

, i
vandaar iii«i^~~^MTT^^^ff^lll 111 lil IA^mß I

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!

Enkele voorbeelden:
Mir 300x200 cm ’ 4650- nu ’ 995,-
Bidjar 300x200 cm ’ 6300- nu ’ 1950,-
Sarouck 170x240cm ’ 3400- nu ’ 1150,-

Onvoorstelbaar! I TabrizBidjar 250x350, mlimiMm 240x170 cmvoor de snelle mmS^SmSm&mrÊ f 3250-beslisser BA'^IMfrïWIMIfIWWB i u 4 \„r
nu slechts’ 1750,- nu slechts ’ 725,- j

ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond^

m 1kilo saucijzen ! I * kil<> harde uien jOH L^nk°snv^ SOO I ?^lni MS

X^^/iD/GEiwr^V B H B | Ardennerboterhamworst 1 13 Akties zijn alleen geldig 7r

"""^ V lilW mWwÊ wWwmWWwl ÜT nu 150gram voor de prijs van 100 gr JL« op dinsdag 17 en ril
■y;.-^, Blinde vinken Verse hamburgers mmrxr- Ifl H^J B 4nn woensdag 18april 1990. ||:;-H'a7 ±100 gramper stuk. ’95 ± 100 gram per stuk. CVS jp^^^^ KW^L^^r m^V Héél boerentarwe met sesamzaad IV" Zaterdags vanaf ".-1
',:yy 500 gramnu /" 500 gramnu \Jw 'tAllerbeste VOOr 'n vriendelijke prijs. ±800 gram%2snu J.« 08.00 uur open! ij
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$S 3Limburg
/^«deling Verordening grondwaterbescherming

s?/'6so Limburg 1989.
Kennisgeving van een aanvraag en een
daarop betrekking hebbende ontwerp-
beschikking.

Aanvraag
Aanvraag van F.E.J.M. Maenen, Kruisstraat 9
te Meerssen d.d. 5 december 1989om onthef-
fing voor het verbouwen en uitbreiden van
diens drukkerij aldaar (Bs 57862).

Voornemen.
Het voornemen bestaat de door Maenen
voornoemd gevraagde ontheffing te verlenen
conform de ter visie gelegde concept-
beschikking.

Tervisielegging.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en an-
dereter zake zijnde stukken liggen op de ge-
meentesecretarie van Meerssen ter inzage en
wel vanaf 18april 1990tijdensde werkuren en
daarbuiten op de aldaar gebruikelijke plaats
en tijd en ten provinciehuize (Bibliotheek) tij-
dens de werkuren en wel tot heteindevan de
termijn waarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
N Gemotiveerde bezwaren kunnen dooreen-
iedertot 19mei 1990 schriftelijkworden inge-
diend bij GedeputeerdeStaten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daaromtele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 12 mei
1990 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degenedie bezwaar maaktkan verzoekenzijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

fË£| PrOVillCie Bureau BibNotheek
3"SnJ I imhiirn Postbuss7oo
J3>j?al LimUUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Verordening grondwaterbescherming
M93/16-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van deontwerp-beschikking
naar aanleidingvan een aanvraag om
ontheffing.

Voornemen.
GedeputeerdeStaten zijnvoornemens aan de
gemeente Meerssen te Meerssen - onder
voorschriften - ontheffing te verlenen van het
verbod voor het maken van een aansluiting
van deweg Meerssen-Valkenburg a/d Geul
op de Rijksweg A-79 ter hoogtevan Houthem
(Bs 55352).

Tervisielegging.
De ontwerp-beschikking ligtter inzagevanaf
18april 1990 a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huizevan Meerssen tijdens de werkuren en
daarbuiten op de aldaargebruikelijke plaats
en tijd tot het einde van de termijn waarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Door de aanvrager en door degenen die be-
zwaren hebben ingebracht naar aanleiding
van de aanvraag, alsmede door eeniederdie
aantoonttot dit laatste redelijkerwijs niet in
staat te zijngeweestkunnen tot 3 mei 1990ge-
motiveerde bezwaren tegen de ontwerp-
beschikking worden ingediend bij Gedepu-
teerde Staten, Postbus 5700,6202 MA Maas-
tricht.

Geheimhouding.
Dat degene die bezwaaraantekent tegen de
ontwerp-beschikking kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Haarprobleme?

A Êy*% po\

► BEDRUKTE KATOEN UNI KATOEN . |DCUnuivi 140 cm breed f'ifMlM
80 en 90 cm breeö I nee| vee l 4 -^M I FürDamen undHerren

___F Vele deSSinS m I u|euren tt. m., mtr ,_X Lichtes Haarodér Glatzenbildung sind passé___F^ _f| I NU 1 P- m MW Se"** &W?"!»» zeigen Ihnen wie es achT#B_ ■ ? .__■ Aueh besonders interessant lür unzulriadene
Nu T■ p-mtr-1 I T|»pe,,rè9e'

L Tbeorukte polyester BiiiSKMl
BEDRUKTE KATOEN 0 a crepe voiie enz M

L elegante damesdessins 115 cm breed IÏJE]J|3|H
W 150cmbred f* lil ■ ■I'I.IIUMIjjIJ'IHHHJ'IHI-U

W H ■ „ nu Iwn p- "tr- iiiiiHiiiiiiHiminmiiiiifi
É Nu U 5 P-mtr- I M

r / shon;!°3s~o ""'S
van de Maesenstraat 3, / ali^r°oni sS°te 7m, tel.: 045-74 07 35. « J .J I ! ■ J_~> / /w"4,£f £ /Ook gevestigd in Maastricht, Lk\ J l"m V /st naain)achin'nes' Van IRoermond, Geleen, Sittard, Venlo, JkMÉnMift / f-^Paratu ?°' Im. Reuver en Kerkrade. m5(fttl ï 333k / ■ "of belL Korr> Iw .j iiMmjßÈ^ L^j^Sevoor I

Jnuw oude deurenof keuken niet meernaar uw zin? Dan heeft u twee mogelijk-
ha?en: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alter-

L&h f heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordelig,
[s-s^lgn zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern.

PORTKS-'L Bel op ofbezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833 Jg
ÜTTW mPm\H 9

Vanaf heden tot en met vrijdag paasmeubelshow tot 10 uur 's avonds bij de
Meubelboulevard in Maastricht!!! (zaterdag tot 17.00 uur geopend)
Breng deze week eens een bezoek aan deze schitterende Meubelboulevard W'Jbieden u:

Waar U de MOOISTE en GROOTSTE COlleCtie meubelen Vindt. 1 JJg!° m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder een

2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen,
houtsoorten en prijsklassen;

ys -^s^" \ -^ s. 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;
_/ " I iciiDci RniiLEVARDiI y^^~ **\ 4- een schitterende en smaakvolle presentatie;

jMEUBfcLBUU,|£—~j ny^ \ 5. een prettige bediening en deskundig advies
"" | f, f v^ (binnenhuisarchitecten aanwezig);

I m U ~ _"■ ■—|-p /■ (1 il ![ 6. een groot assortiment van bekende merkartikelen, 0.a.:
y^v>y ’lil ü il Lrn rr>—ü }\ I\ ( o Auping, Bench, Rolf Benz (8.M.P.), Castelijn, Gelderland,y yt lII k w "BlfillL/IM/? Hennie de Jong, Young International, Metaform, Pastoe en

:'M\ uo""' !
Meubelboulevard René Pans b.v. i^^^rx"■"-"-■ -—'■—■ - -*-*■ COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT

CabergerWeg 10, Maastricht, tel. 043-215585 Het beste bereikbaar vla de Noorderbrug, rlchtlngsborde^ Topform (A^
B°SBcherveld Wijk 17 volgen. Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, danrechts afslaan (dus niet de slinger af dealer ■ ' ■
naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00uur geopenden donderdag koopavond.

W^_wlJL liM\____\___
ïjpftó * rOVIIIOIC Bureau Bibliotheek mm^o4tZM I " PC/KT, 640 Kb, 2 drivesaflSSh-J | . i Postbus 5700 "Bi Koop f 3290,- Huurf 64,-p/m
_VM) LI ITIDU TO 6202 MA Maastricht __^ |b 1 I # 'dem' 1 20 "b ha'M^ ,v-ü-I^=*' w m \W Koop f 4290,- Huurf 84,-p/mtel. 043-897386 | "AT 286, 12 Mhz., 1 Mb, 1 drive,
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Hans Anders is pas tevreden
als u tevreden bent
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Natuurlijkkent u Hans Anders Daarom heeft Hans Anders problemen terugkomen. heeft van de oogarts, bij Hans
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monturen, allemaal i * ■ gewoon geschrapt wensen voldoen. \ ■*"**'*. *W] programma.
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Maar wist u ook dat Hans wennen aan 'n bepaald type als u dat ook bent iMerk l Adviesprijs [Hans Anders
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Titmusll f970 12,75
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MAASTRICHT, Markt4, tel. 043-210975. HEERLEN, Dautzenbergstraat 17b, tel.045-712075. SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298. ROERMOND, Hamstraat42, tel.04750-16258.
WEERT Langstraat 63, tel. 04950-38390. VENLO, Markt 16, (achter het stadhuis), tel. 077-545094.
■

tirnburgs Dagblad



y^ ll^^m__m^Ê^n^mmmf jiiiiÈS&ifc

J__^____B___ Bm^jL ii^':

5 B Watben jeals jejnde
M x paasvakantie niet langsbmt_bij^o)

i:|^W
__$

SS." .^it^BF:'-:^;'Ifflm : ;&?®ïi. y.'v.yP^'* v ::::::>i-;-iiïS:.>:::-:':::. ''"'■"£>■■«■■■:■

100%katoen. In diverse Jg Flik flak horloge. Waterdicht. Schokvrij. 39,90

A Mt. 92-122. Vanaf 39 95 klitteband.Mt.22-30.-|

t^lffeg *#* "<V|ÏP Aanbiedingen geldigt/m maandag 23 aprilofzolang de voorraad strekt.

mmW 1 ' iMt : ~^km\w * Verkrijgbaar in B- en C-vestigingen. ** Verkrijgbaar in C-vestigingen.

lt:Jy, \ >;* 't Wordt steeds leukerbij V&D.



Limburgs Dagblad Sport
Dinsdag 17 april 1990"Rooks in Ardennen weer gevangen in ploegenspel

VanLancker verandert
scenariovan Peter Post

door wiel verheesen
L~K - Bij Panasonie was gere-
hp op Steven Rooks of Gert-Jan
?ünisse, maar de hoofdprijs in
'k-Bastenaken-Luik ging naar

i/J ander. Eenjaar na zijn soloin de|^stel Gold Race sloeg Eric van
J^kerook toe in deArdennen. De
U Stlapping, die ruim twintig kilo-
io'er duurde, leverde hem een
u°rsprong op van een halve mi-
Jl*- Bijna maakte Steven Rooks
i sUcces voor de ploeg van Peter
|est compleet, maar in de sprint om
(. tweede plaats toonde de Frans-

-11 Leclercq zich de betere.

(J\ dan ook, voordat op de Quai
e door de achtervolgers om de

°stprij ze n werd geduelleerd had
j> Lancker het scenario van chef
ijlüipePost veranderd. Weliswaar

bedoeld zei laatstge-
[^nde „dat de zege van Eric van
likker weer extra geld kost in ver-
ijjj <* met het premiestelsel", maar
i),]>ilde met deze opmerking ook
ffik maken, dat winst voor
;e °ks nog méér dan anders be-erd was.
L.

1N oordhollander zat echter voor
je derde achtereenvolgende keer
L aftgen in het ploegenspel. Drie
ta geleden moest hij zijn benen. houden ten gunstevan toenmali-

ge teamgenoot Van der Poel en in
1989 dwong Scan Kelly hem tot een
defensieverol.

„Hoewel ik van Post toestemming
had om naar Van Lancker te sprin-
gen, deed ik het niet", aldus Rooks.
„Toen Leclercq aan een achtervol-
ging begon heb ik hem geruimetijd
geschaduwd óm de positie van de
koploper niet in gevaar te brengen.
Pas toen cic Fransman niet meer
vooruit kon heb ik tempo gemaakt,
echter voornamelijk om buiten
schotvan achtervolgers te blijven."

" Vervolg op pagina 28

PedroDelgado
in Amstel
Gold Race

t Van onze verslaggever
yK - Ex-Tourwinnaar Pedro

is zaterdag van de par-
|q j'n de vijfentwintigste Amstel. °ld Race, die opnieuw met
l bewerking van het Lim-;s^rgs Dagblad wordt georgani-
jj:?rd. Nadat de ploeg waarvan

v J deel uitmaakt, Banesto, aan-
niet naar ons land

willen komen besloten de
jPanjaarden naderhand alsnog
k deelname, maar met Miguel
v ÜUrain als kopman. Na afloop
$C* Luik-Bastenaken-Luik gaf
J^roDelgado zijn chef d'equi-

■C te kennen toch op de Lim-
i^gse wegen in actie te willen

y heb nu twee troeven in de.
aldus ploegleider

j^hevarri. „Met het oog op de
van Spanje, die enkele

n na de Amstel Gold Race
l^ëint, wil Delgado een extra
<jJ^htsinspanning doen. Voor-
K hij in de Waalse Pijl en

startte
fiM een week niet kunnen
wlsen omdat hij last'had van
{^ondingen. Tijdens een
Vfa ingsrit was hij door een
d 6 htwagen Van de W6g gere"

Bommengooier uit De Kuip in beeld
St£ RDAM - De RotterdamseKrt verwacht binnen enkele da-\ j®.gooier van de bom, diezater-°y Feyenoord-Sparta op hetNtiß De KviP uiteenspatte, te
Jt aanhouden. De politie zal
,«!<} c «e overgaan omdat op het
jV°p de Plek waar de vuurwerk-
ftig °ntplofte, spijkertjes werden
» Wri°ffen' Uit vide°-°Pnamen is
Vk wie verantwoordelijk isnet gooienvan de bom.

Resultaten
„Drie wedstrijden in zeven dagen is
voor ons gewoonteveel van het goe-
de," verklaarde Sef Vergoossen na
afloop dematheid van zijn team. „In
derust had ik alpakweg vier spelers
kunnen vervangen. Niettemin ben
ik best tevreden over de resultaten
van het afgelopen weekeinde. Niet
over het spel. Hoe verder de wed-
strijd vorderde hoe meer het alleen
maar vechten werd. Mijn spelers
hebben alles gegeven, maar na tien
minuten in de tweede helft was het
gewoon over. Er is deze week niets
weggegeven door andere ploegen
onderin. Het blijft spannend." Bij
MVV was iedereen, op Uitman na,

beschikbaar. Met dien verstande
dat Huub Driessen licht gebles-
seerd terug was gekomen uit
Utrecht. Misschien dat dat de ver-
klaring was voor zijn spel, want de
normaal toch met veel overleg voet-
ballende spits speelde een onge-
bruikelijk zwakke partij. Ook 'mo-
tor' Delahaye haperde meermalen
en kon het voortouw niet nemen.
Achterin speeldeReginald Thai een
gedegen partij, maar zal net als me-

deverdediger Arts door gelekaarten
tegen Feyenoord niet van de partij
kunnen zijn. In de aanval was Hans
Vincent, die overigens in de belang-
stelling staat van Vitesse, een kleur-
loos duel en zelfs vervangen.

Bij Fortuna speelde Marcel Liesdek
vooral na rust een ijzersterke wed-
strijd en hield zo ongeveer in zijn
eentje de lamme aanval van MVV in
bedwang. In de eerste helft hadden

de Sittardenaren nogal wat proble-
men met de organisatie in de achter-
ste lijn. Barmentloo begon met veel
flair, maar zakte naarmate het duel
vorderde ook steeds verder weg. De
rest van de ploeg speelde kleurloos
en onopvallend. „We hebben dit
weekeinde anderhalve wedstrijd
goed gevoetbald," mokte Berger,
„maaréén punt is gewoon te weinig
om aanspraken op Europees voet-
bal te kunnen maken. De vijfde
plaats moeten we gewoon vergeten,
voor dezesde hebben we nog wel al-
les in eigen hand. We moeten nog te-
gen zowel RKC als Volendam."

Om als zesde geëindigde ploeg
Europa in te mogen trekken moet
PSV echter landskampioen wor-
den. De paradoxale situatie is nu
dan ook ontstaan dat Fortuna vol-
gende week in dat kader eigenlijk
niet van de Eindhovenaren mag
winnen. Maar als de ploeg van Ber-
ger niet wint, verdwijnt het zicht op

de zesde plek definitief.... Vandaar
de slotopmerking van de Sittardse
trainer gisteren na de wedstrijd:
„We moeten eens ophouden met
ouwehoeren en gewoon goed probe-
ren te voetballen."

" Doelman Erik deHaan stompt de bal weg. Foto: widdershoven

Inzinkingen
De riante uitzichten op Europees
voetbal hebben na het Paasweek-
einde een knauw gekregen. Geluk-
kig heeft een van echte inzinkingen
gespeend gebleven periode tot een
maand geleden Roda voldoende
armslag gegeven om niet meteen
voor een voldongen feit te staan.
„Maar", constateerde JanReker, „er
zal deze week heel wat gepraat moe-
ten worden. We zitten in de hoek
waar de klappen vallen. Het is nu
zaak ons verstand te gebruiken. We
hebben Europees voetbal immers
nog altijd voor het grijpen". Afhan-
kelijk van het resultaat van het
overmorgen te spelen inhaalduel
tussen RKC en Volendam begint
Roda aan de laatste drie ontmoetin-
gen met een veilige marge van een
oftwee punten.
De problemen van Roda JC komen
vooral in de thuisduels aan de op-
pervlakte. Anderhalfjaar lang bleef

de ploeg op Kaalheide ongeslagen,
maar uitgerekend de laatste vier
wedstrijden op eigen bodem lever-
den drie nederlagen op. „Het lukt
ons niet meer om snel te scoren",
legt Reker de Roda-wonden bloot.
„Het gevolg is dat er daarna te ge-
haast en zonder overleg gespeeld
wordt".
Het resterend programma van Roda
JC liegt er niet om. NEC (thuis),
Ajax (uit) en Den Haag (thuis) zijn
de laatste tussenstations naar een
Europees avontuur. „Een vervelend
programma, maar dat geldt voor

onze concurrenten ook", weet de
Roda-trainer. „In deze fase van de
competitie zijn er geen makkelijke
wedstrijden meer". Ook in de perso-
nele sfeer heeft Roda tegenslag. Te-
gen Vitesse miste de ploeg al Henk
Fraser (blessure) en Silvio Diliberto
(gepasseerd). Zondag zijn in elk ge-
val Alfons Groenendijk en Eric van
der Luer wegens schorsingen niet
van de partij, terwijl Fraser niet eer-
der speelklaar zal zijn dan over twee
weken tegen Ajax.
In Tilburg kon Roda door een vroe-
ge treffer van Pierre Blattler vanuit

een redelijk gemakkelijke zetel het
verdere spelverloop bepalen. Dat le-
verde bijna de volle winst op, maar
ex-Roda JC'erPeter van de Ven be-
zorgde de Tilburgers op de valreep
toch nog een puntendeling. Tegen
Vitesse liet Roda alleen in de eerste
twintig minuten aanvaardbaar voet-
bal zien. Maar gelijk met de komst
van een fikse hagelbui, verdween
het voetballend vermogen als
sneeuw voor de zon.
Roda en Vitesse leken zich daarna
te verzoenen met een puntendeling.
Toen de thuisploeg echter steeds

meer onzekerheden voor de dag leg-
de, besloot de ploeg van ex-Roda-
trainer Bert Jacobs toch een paar
speldeprikjes uit te delen. Dat lever-
de zeven minuten na rust de win-
nende treffer via de voet van Riek
Hilgers op. Een voorsprong die
geen moment meer in gevaarkwam,
omdat de thuisploegzonder inventi-
viteit met hoge ballen de doelmond
van Raymond van der Gouw bleef
bestoken. Een kolfje naar de hand
van de Arnhemmers, die in de sa-
menklontering van spelers makke-
lijk op de been bleven.

" IllustratiefvoorRoda's onmachtkomt Bert Verhagen te kort tegen Martin Laamers. Foto: DRIES linssen

Klappen na afloop derby
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De gemoederen tijdens de voetbalderby tussen
MVV en Fortuna raakten af en toe behoorlijk verhit. Onmiddellijk na
afloop van dewedstrijd ontspon zich een handgemeen dat het directe
gevolg was van die gespannen sfeer. In de gang naar de kleedkamer
namen MWers Delahaye en Verbeek het op tegen Fortuna-spelers
Brusselers en Clayton, waarbij enkele rake klappen vielen.

Europees voetbal loopt gevaar na nederlaag tegen Vitesse

Roda JC snakt naar einde
door ivo op den camp

KERKRADE - Het wordt
hoog tijd dat Roda JC bij
KNVB-competitieleider Jan
Huijbregts gaat aankloppen
met het verzoek om in de toe-
komst een dubbel programma
in een weekeinde van de ka-
lender te schrappen. Voor het
derde achtereenvolgende jaar
al heeft het Kerkraadse vlag-
geschip flinke averij opgelo-
pen in de twee ontmoetingen
binnen drie dagen. Eén scha-
mel puntje hield de ploeg van
trainer JanReker ditkeer over
aan het bezoek bij degradatie-
kandidaat Willem II (2-2) en de
confrontatie op Kaalheide te-
gen Vitesse (0-1).

„Het frisse is ervan af', had JanRe-
ker al geconstateerd. „Nu komt het
aan op mentaliteit en inzet". Een gi-
gantisch vormverlies bij tenminste
de helft van de basisspelers en een
daaraan gekoppelde gebrek aan
zelfvertrouwen heeft de krachten
echter zienderogen doen weg-
vloeien uit de benen van deKerkra-
denaren. Roda JC snakt naar het
einde van de competitie als een aan
zijn laatste kilometer begonnen lo-
per van de Kennedy-mars naar het
finishlint.

Fortuna Sittard manoeuvreert zich in moeilijke positie

MVV kent vruchtbaar Pasen
door bert groothand

MAASTRICHT - Bij wedden-
schappen over de afloop van
Limburgse voetbalderby's is
1-1 een ongemeen gewilde
einduitslag. Terecht, naar gis-
teren ook weer bleek. MVV en
Fortuna hielden elkaar in de
tweede wedstrijd van het
paasweekeinde wéér op een
dergelijke puntendeling. Na
een slechte, maar redelijk aan-
trekkelijke eerste helft, volgde
in de Geusselt een slechte en
heel vervelende tweede.
Paasscore voor MVV: twee
punten en de wetenschap niet
verder te zijn gezakt op de
ranglijst. Voor Fortuna: één
punt en de wetenschap dat de
droom volgend jaar Europees
voetbal te spelen langzaam
maar heel zeker in rook op-
gaat.

Fortuna speelde afgelopen zaterdag
tegen FC Twente voor het eerst
sinds weken weer eens een goed en
aantrekkelijk duel. Verlies, 2-3, was
het onlogische gevolg. Tegen MVV
liet de Sittardse ploeg alleen hele-
maal in het begin zien meer kwali-
teit in huis te hebben dan MVV.
Weer zonder Sneekes, maar met
Etienne Barmentloo in een vrije rol
nam de ploeg van Berger het initia-
tief. Al na precies drie minuten
kreeg MVV een optater van jewel-
ste. Custers kopte op de lat, waarna
Farrington de terugspringende bal
in het doel kopte: 0-1. Pas twintig
minuten later leek de thuisclub zich
enigszin te herstellen. Zeker nadat
Lankohr de gelijkmaker had ge-
scoord. De van PSV gehuurde aan-
valler draaidezich na een passjevan
Driessen razendsnel om en scoorde
met een diagonale schuiver. Met
Lankohr is de enige MVVer ge-
noemd die tenminste af en toe nog
enige frisheid uitstraalde.

FC Utrecht - MVV 0-0. - Scheidsrechter:
Van der Niet. Toeschouwers: 4000.

Gele kaart: Boogers en Roest
(Utrecht), Arts en Verbeek (MVV).
Utrecht: Van Ede; Verrips, De Koek,
Roest en Van der Meer (70. Willaarts);
Alflen, Young en Van Hanegem;
Boogers, Moore en Smolarek (85. De
Kruijff).
MVV: De Haan; Linders, Arts, Van
Berge Henegouwen en Benneker;
Quaden, Delahaye en Verbeek (90.
Francois); Vincent, Driessen en Lanc-
kohr.

Fortuna - FC Twente 2-3 (1-1). - Niel
sen 0-1, 43. Reijners (strafschop) 1-1
67. Schmidt 1-2, 78. Brusselers 2-2, 80
Schmidt 2-3. Scheidsrechter: Blan-
kenstein. Toeschouwers: 3500.
Fortuna: Hesp; Maessen, Liesdek,
Barmentloo en Frijns; Mordang (80.
Taihuttu),Reijners en Brusselers; Van
Helmond, Clayton en Farrington. FC
Twente: De Koning; Elzinga, Rutten,
Karnebeek en Postma; Ter Avest,
Gaasbeek en Steffensen; Schmidt,
Nielsen (46. Ten Hag) en Huistra.

MVV- Fortuna 1-1(1-1) - 5. Farrington
0-1, 24. Lanckohr 1-1. Scheidsrechter:
Van Vliet. Toeschouwers: 5000. Gele
kaart: Thai en Linders (beiden MVV),
Boessen en Clayton (beiden Fortuna).
MVV: De Haan; Linders, Arts, Thai en
Van Berghe Henegouwen; Delahaye,
Quaden en Vincent (72. Smeets);
Lanckohr, Driessen en Verbeek.
Fortuna: Hesp; Maassen, Liesdek,
Barmentloo en Boessen; Mordang,
Reijners en Brusselers; Farrington,
Van Helmond en Clayton (68. Snee-
kers).

Willem 11-Roda JC 2-2 (0-1) - 10. Blatt-
ler 0-1, 66. Dijkstra 1-1, 77. Groenen-
dijk 1-2, 89. Van de Ven 2-2. Scheids-
rechter Reygwart. Toeschouwers:
6400. Gele kaart: Groenendijk:
Willem II: Jansen; Veldman, Mallien,
Wolffs (61. Godee) en Dykstra; Fes-
kens, Van de Ven en Van Geel; Broe-
ken (84. DeRoode), Loggie en Van der
Borgt.
Roda JC: Bolesta; Broeders, Verha-
gen, Hanssen en Trost; Van der Luer,
Blattleren Groenendijk; Hofman, Van
Loen en Van der Waart (63. Diliberto).

Roda JC-Vitesse 0-1 (0-0) - 52. Hilgers
0-1. Scheidsrechter: Van Swieten.
Toeschouwers: 7500. Gele kaart: Van
derLuer, Groenendijk, Koolhof, Eyer
en Vermeulen.
Roda JC:Bolesta; Broeders, Hanssen,
Verhagen en Trost; Van de Luer,
Blattler en Groenendijk (46. Senden);
Hofman, Van Loen en Van der Waart
(58. Haan).
Vitesse: Van der Gouw; Sturing,
Thijssen, Bos en Vermeulen; Laam-
ers, Van der Brom en Eyer; Hilgers
(64. Visser), Van Arum (86. Straal) en
Koolhof.

Sex goed voor
Brazilianen

RIO DE JANEIRO- Sex is be-
langrijk voor geest en lichaam.
Dat vindt Lido Toledo, de
bondsarts van het Braziliaanse
voetbalelftal. Op zijn advies
zullen de vrouwen van de Bra-
ziliaanse voetballers gedurende
het trainingskamp in Italië in
een hotel in de buurt van de
spelers worden ondergebracht.
„Zolang het geen nachtwerk
wordt, heb ik geen enkel be-
zwaar als de vrouwen hun man-
nen op bepaalde tijden bezoe-
ken", verklaarde de arts. De
Brazilianen hebben tijdens de
voorbereiding op de eindronde
om de wereldtitel zes dagen
vry. Het trainingskamp mag
door de spelers niet ervaren
worden als een opsluiting. Het
verblijf moet ontspannen zyn,
met gelegenheid voor vrije tijd.
Aldus een woordvoerder van
de Braziliaanse voetbalbond:

" Zie ook pagina 28

15



scorebord
eredivisie

Feyenoord - Sparta (12.600) 6-1
BWDen Bosch - NEC ( 3.500) 1-0
Willem 11-Roda JC ( 6.400) 2-2
Vitesse-RKC ( 8.000) 1-1
Utrecht-MW ( 4.000) 0-0
Fortuna Sittard -Twente ( 4.500) 2-3
NEC-Willem II ( 5.000) 2-2
Den Haag -Groningen ( 6.500) 2-2
Roda JC - Vitesse ( 7.500) 0-1
Ajax - BW Den Bosch (20.500, uitv.) 6-0
MVV- FortunaSittard ( 5.000) 1-1
Twente - Feyenoord ( 9.500) 1-0
Sparta - Haarlem ( 2.000) 0-1
PSV-Utrecht (22.000) 1-0

PSV . 31 19 7 5 45 90-31
Ajax 30 18 8 4 44 62-19
Vitesse . 31 14 10 7 38 47-29
Twente 31 14 10 7 38 41-38
RodaJC 31 13 11 7 37 48-36
Volendam 30 13 8 9 34 39-33
Fortuna Sittard 31 10 14 7 34 33-30
RKC 30 12 9 J 33 40-39
Groningen 31 9 14 8 32 42-38
Den Haag 29 11 7 11 29 54-55
Sparta 31 11 5 15 27 44-56
Feyenoord 31 7 12 12 26 43-44
Utrecht 31 8 10 13 26 25-41
MVV 31 7 12 12 26 35-53
Willem II 31 6 11 14 23 37-47
BW DenBosch 31 5 13 13 23 24-44
NEC 31 5 13 13 23 31-54
Haarlem 30 4 6 20 14 20-68

Haarlem gedegradeerd.

Woensdag, 19.30 uur
RKC - Volendam
Zaterdag, 19.30 uur
Feyenoord-MVV
Haarlem-Twente
Zondag, 14.30 uur
Willem 11-Ajax
Roda JC-NEC
Vitesse-Volendam
Utrecht-RKC
Fortuna Sittard - PSV
Groningen-Sparta
BW Den Bosch-Den Haag

eerste divisie
Heracles-RBC (2.500) 2-0
Go Ahead Eagles - De Graafschap

(2.200) 1-3
Helmond Sport - Wageningen (1.200) 0-2
Eindhoven - Heerenveen (2.172) 1-0
Emmen-VW (2.900) 2-0
Cambuur-Veendam (3.200) 0-1
AZ-Excelsior (2.000) 3-4
NAC-Telstar (2.341) 1-1
Heerenveen- Emmen (3.600) 1-2
Wageningen - Eindhoven (2.500) 2-1
De Graafschap-Helmond Sport (3.000) 2-1
RBC - Go Ahead Eagles (1.500) 0-2
Telstar - Heracles ( .500) 1-2
Excelsior-NAC ( .700) 4-0
DS'79-AZ ( .300) 1-0
Veendam-SVV (3.200) 0-2
PEC Zwolle - Cambuur (1.500) 4-3

SVV 34 25 6 3 56 66-20
NAC 33 14 11 8 39 49-37
Heracles 33 15 7 11 37 38-40
De Graafschap 33 13 10 10 36 49-41
VVV 33 11 14 836 45-37
Veendam 33 13 9 11 35 42-44
Eindhoven 33 12 10 11 34 54-53
Emmen 33 11 11 11 33 48-46
Wageningen 33 10 13 10 33 42-41
Go Ahead Eagles 33 13 7 13 33 43-44
PEC Zwolle 33 9 14 10 32 34-33
RBC 33 10 12 11 32 36-40
AZ 33 11 8 14 30 46-44
Cambuur 34 9 12 13 30 42-49
Helmond Sport 33 10 9 14 29 45-51
Excelsior 33 8 13 12 29 41-49
Heerenveen 34 11 7 16 29 40-49
Telstar 33 8 10 15 26 45-61
DS '79 33 6 9 18 21 38-64

SVV algemeen kampioen. Heerenveen,
SW, NAC, Wageningen en Go Ahead
Eagles periodekampioen.

ZESDE PERIODE
SVV 5 4 10 9 10-2
De Graafschap 5 4 10 9 9-4
Wageningen 5 3 2 0 8 8-3
Emmen 4 3 10 7 6-2
Excelsior 5 3 1 1 7 11-7
PEC Zwolle 4 3 0 16 8-5
Veendam 4 3 0 16 6-4
Heracles 5 2 2 16 6-4
Go Ahead Eagles 5 2 2 16 7-6
Eindhoven 4 12 14 4-4
VVV 4 0 3 13 2-4
Cambuur 5 113 3 6-8
Heerenveen 5 113 3 6-8
Telstar 5 0 3 2 3 4-7
RBC 5 113 3 3-7
NAC 5 0 3 2 3 3-9
DS '79 5 10 4 2 2-8
AZ 5 0 14 15-9
Helmond Sport 5 0 14 1 3-8
Zaterdag, 19.30 uur
Helmond Sport - RBC
Eindhoven - De Graafschap
Emmen - Wageningen
VVV - Heerenveen
SVV - PEC Zwolle
AZ - Veendam
NAC - DS '79
Heracles - Excelsior
Go Ahead Eagles - Telstar

topscorers

EREDIVISIE
1. Romario (PSV) 23; 2. Kieft (PSV) 19; 3.
Van der Laan (Den Haag) 18; 4. Van Loen
(Roda JC) en Houtman (Sparta) 14; 6. Van
den Brom (Vitesse), Nielsen (Twente) en
Polley (Sparta) 13; 9. Hoekstra (RKC), Van
Geel(Willem II) en Eykelkamp (Groningen)
12; 12. Hilgers en Van Arum (Vitesse) 11; 14.
Loggie (Willem II), Berghuis en Steur ( Vo-
lendam), Povlsen (PSV) en Keur (Feyen-
oord) 10.

EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SVV) 24; 2. Leeuwerik (De
Graafschap) 17; 3. Johan Molenaar (RBC)
15; 4. De Jonge en Schaap (Emmen) 14; 6.
Velten (Heracles) 13; 7. Stewart (VVV), Roe-
lofsen (PEC) en Huizingh (Veendam) 11; 10.
Maas (Eindhoven) en Van Dijk (Heeren-
veen) 10; 12. Roos (AZ), Kraus (Helmond
Sport), Metz (Emmen) en Luhukay (SW) 9.

scoreverloop
EREDIVISIE
BW Den Bosch - NEC 1-0(1-0). 41. De Gier
1-0. Scheidsrechter.; Uilenberg.
BW Den Bosch: Van Grinsven; Bults, Van
der Linden, Van Eek en Willems; Gösgens,
(77. Van Bergen) De Gier en Laponder; Van
Duren, Van de Wiel (69. Van der Hoeven) en
De Meijer.
NEC: Brookhuis; Wijnhoven (63. Mitchell),
Aalbers, Lok en Paymans; Gemert, Van der
Gaag (46. Roelofsen) en Van Wanrooy;
Grim, Arts en Sanchez Torres.
Vitesse -RKC 1-1 (0-0). 49. VanArum 1-0; 82.
Moniz 1-1. Scheidsrechter: Bakker.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
Bos en Vermeulen; Laamers, Van den
Brom en Eijer; Koolhof, Van Arum en Hil-
gers (65. Visser).
RKC: Teeuwen; Gouda, Brard, Joore en Bo-gers; Treffer, Moniz, Jalink en Van Hintum;
Hoekstra en De Wijs.
Feyenoord - Sparta 6-1 (0-0). 50. Polley 0-1;
53. Blinker 1-1; 63.Keur 2-1; 68. Keur 3-1; 69.
Krommendijk 4-1; 72. Lokhoff (strafschop)
5-1; 90. Griga 6-1. Scheidsrechter: Van Swie-
ten.
Feyenoord: Hiele; Lokhoff, Nortan, Brands
en Heus; Brochard, Metgod (76. Plomp) en
Scholten; Krommendijk (76. Griga), Keur
en Blinker.

Sparta: De Goey; Schuurhuizen (42. Van
den Berg), Spork, Sas en Snoei; Sandel (56.
Dënnis de Nooyer) en Roembiak; Van der
Gijp, Houtman, Polley en Vurens.
Den Haag- Groningen 2-2 (1-2). 14. Van der
Laan 1-0; 29. Eykelkamp 1-1; 44. Van Dijk
1-2; 71. Van der Laan (strafschop) 2-2.
Scheidsrechter: Lammers.
Den Haag: De Jongh; Abbenhuis (57. Lin-
denaar), Tsjin-Asjoe, Adam en Gentile;
Lems, Van der Laan en Otto; Schellevis,
Gfunholz (68. Danen) en Hoekman.
Groningen: Lodewijks; Elzinga, Veenhof,
Boekweg en Wilson; Van Dijk, Roossien,
Huisman en Van der Duin; Eykelkamp en
Holband.
NEC - Willem II 2-2 (1-0). 20. Arts 1-0 (straf-
schop); 46. Mallien 1-1; 54. Veldman 2-1
(eigen doel); 70. Van Geel 2-2. Scheidsrech-
ter: Blankenstein.
NEC: Brookhuis; Gemert, Aalbers, Lok en
Paymans; Van der Gaag, Roelofsen (57.
Wijnhoven) en Van Wanrooy; Sanchez Tor-
res, Arts, Janssen (75. Grim).
Willem II: Jansen; Veldman, Dijkstra, Mal-
lien en Wolffs; Feskens (60. Broeken), Van
de Ven en Godee; Loggie (46. Sylla), Van
Geel en Van der Borgt.
Ajax - BW Den Bosch 6-0 (4-0). 7. Berg-
kamp 1-0; 28. Winter 2-0; 31. Bergkamp 3-0;
44. Winter 4-0; 70. Van 't Schip 5-0; 85. Win-
ter 6-0. Scheidsrechter: Houben.
Ajax: Menzo; Blind, Larsson en Verkuyl;
Winter, Jonk, Bergkamp enWitschge; Van 't Schip,Ronald de Boer, Silooy en Roy.
BW Den Bosch: Van Grinsven; Bults, Van
der Linden, Van Eek en Goossens; Gös-
gens, Barendse en Willems (46. Van der
Hoeven); Van Duren, Van der Wiel (46. De
Gier) en De Meyer.
Twente - Feyenoord 1-0 (1-0). 45. Nielsen
1-0. Scheidsrechter: Luinge.
Twente: De Koning; Elzinga, Rutten, Post-
ma (26. Dikken) en Karnebeek; Gaasbeek,
Ten Hag (65. De Boer) en Ter Avest; Niel-
sen, Schmidt en Huistra.
Feyenoord: Hiele; Lokhoff, Brands, Nortan
en Heus; Brochard (46. Plomp), Scholten en
Metgod; Keur, Krommendijk (57. Griga) en
Blinker.
Sparta - Haarlem 0-1 (0-0). 77. Hölverda 0-1.
Scheidsrechter: Overkleeft.
Sparta: De Goeij; Schuurhuizen, Wijnberg,
Sas en Snoei; Vurens, Roembiak en Van der
Gijp (46. Helder); Polley, Houtman en Van
den Berg (74. Dennis de Nooijer).
Haarlem: Metgod; Doesburg, Stafleu, Pur-
perhart en De Jong; Numan, Echteld en
Dikstaal (80. Tevreden); Helenklaken, Höl-
verda en Brammen.
PSV - Utrecht 1-0 (1-0). 36. Lerby 1-0.
Scheidsrechter: Uilenberg.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Nielsen,
Valckx en Heintze; Van Aerle (58. Kalusha)
en Lerby; Vanenburg, Povlsen, Kieft en El-
lerman.
Utrecht: Van Ede; Verrips, Roest, De Koek
en Steinmann; Alflen, Young en Van Hane-
gem; Boogers (69. De Kruijff), Moore en
Smolarek (69. Willaarts).

EERSTE DIVISIE
Heracles - RBC 2-0 (0-0). 69. Velten 1-0; 75.
Velten 2-0. Scheidsrechter: Dolstra.
Go Ahead Eagles - De Graafschap 1-3(1-2).
9. Slagboom 0-1; 11. Lukassen 0-2; 20. Van
den Brink 1-2; 71. Leeuwerik 1-3. Scheids-
rechter: Wegereef.
Helmond Sport - Wageningen 0-2 (0-1). 45.
Landsbergen (eigen doel) 0-1; 77. Van Halst
0-2. Scheidsrechter: Modderman.
Eindhoven - Heerenveen 1-0(0-0). 52. Alke-
made (strafschop) 1-0. Scheidsrechter: Bre-
kelmans.
Cambuur - Veendam 0-1 (0-0). 55. Van Buu-
ren 0-1. Scheidsrechter: Lammers.
NAC - Telstar 1-1 (1-1). 22. Saaman 1-0; 44.
Smak 1-1. Scheidsrechter: Nienhuis.
AZ - Excelsior 3-4 (1-4). 9. Pronk 0-1; 19. Van
Bremen 0-2; 21. Kool 1-2; 36. Pronk (straf-
schop) 1-3; 40. Van Buren 1-4; 56. Tanner
2-4; 89. Tanner 3-4. Scheidsrechter: Merks.
Excelsior - NAC 4-0 (3-0). 22. Leo van Buren
1-0; 27. Van Bremen 2-0; 45. Warry van Wat-
turn 3-0; 78. Warry van Watturn 4-0. Scheids-
rechter: Kok.
Telstar - Heracles 1-2 (1-1). 30. Van Goozen
0-1; 45. Van der Zwaan 1-1; 64. Van Schijn-
del 1-2. Scheidsrechter: Van Haaften.
Wageningen - Eindhoven 2-1 (1-1). 21. Pas-
cal Maas 0-1; 45. Vink 1-1; 50. Loupatty 2-1.
Scheidsrechter: Klootwijk.
DS '79 - AZ 1-0 (1-0). 34. Wouden 1-0.
Scheidsrechter: Dolstra.
Veendam - SVV 0-2 (0-0). 57. Jimmy Simons
0-1; 70. Gorré 0-2. Scheidsrechter: Egbert-
zen.
De Graafschap - Helmond Sport 2-1 (0-1). 6.
Kreekels 0-1; 52. Smit 1-1; 69. Van Brenk
2-1. Scheidsrechter: Van Riel.
Heerenveen - Emmen 1-2 (0-1). 34. Schaap
0-1; 69. Van Dijk 1-1; 90. Schaap 1-2.
Scheidsrechter: Blom.
PEC Zwolle - Cambuur4-3 (1-0). 14.Roelof-
sen 1-0; 50. Wiersma 1-1; 52. Wiersma 1-2;72.
Van Eek 2-2; 76. Roelofsen 3-2 (strafschop);
85. Kuitert 3-3; 90. Van Eek 4-3. Scheids-
rechter: Luyten.
RBC - Go Ahead Eagles 0-2 (0-0). 72. Van
den Brink 0-1; 89. Buisman 0-2. Scheids-
rechter: Schuurmans.

kaarten

Rood: Doesburg (Haarlem, 2x geel), Leu-
sink (PEC Zwolle, Machielse (RBC).
Geel: Nortan (Feyenoord), Vurens (Sparta),
Gösgens (BW Den Bosch), Paymans en
Roelofsen (NEC), Groenendijk (Roda JC,
twee kaarten in twee wedstrijden), Moniz
(RKC), Boogers en Roest (Utrecht), Arts,
Verbeek, Thai en Linders (MVV), Larsson
(Ajax), Boessen en Clayton (Fortuna Sit-
tard), Rutten (Twente), Keur (Feyenoord).
Snoei (Sparta), Stafleu (Haarlem), De Koek
(Utrecht), Van Aerle (PSV), Holband (Gro-
ningen), Schellevis (Den Haag), Van Wan-
rooy (NEC), Vermeulen, Eyer en Koolhof
(Vitesse), Van de Luer (Roda JC); Helle-
monds (RBC), Maaskant (Go Ahead Eagles,
twee kaarten in twee wedstrijden), Schreu-
der (Wageningen), Van den Dungen, Lands-
bergen en Kreekels (Helmond Sport), Van
der Weerd (Wageningen), Teuben (Eindho-
ven), Van den Wildenberg (Emmen, twee
maal in twee wedstrijden), Arnhem (Tel-
star), Wijnings en Meijer (RBC), Wiersma,
Koopman en Hoogma (Cambuur), Akker-
man(NAC), Valentijn (Excelsior), Bijl (Hee-
renveen), Vroomans (Eindhoven), Remie en
Houtzager (NAC), De Jong (Heerenveen,
twee kaarten in twee 'wedstrijden), Lukas-
sen en Leeuwerik (De Graafschap), Van der
Zwan (DS '79), Vonk (AZ), Gorré (SVV),
Visser en Van Eek (PEC Zwolle), Trentel-
man (De Graafschap, twee maal in twee
wedstrijden).

toto/lotto
Lotto 15
Winnende getallen: 10-14-16-20-30-35. Re-
servegetal: 27. Deelnemers: 547.224; prij-
zengeld: 2.279.647,00.
Cijferspel 15
94 50 72. Extra prijzen: 61 72 98. Deelne-
mers: 279.598; prijzengeld: 167.759.
Toto 15
Juiste kolom: 1-1-3-3-3-2-1-2-2-1-1-2.Deelne-
mers: 26.775; prijzengeld: 93.289,00.
Toto 15 A
Juiste kolom: 1-3-3-2-1-3-1-2-1-2-2-1.
Toto-gelijk 15
Winnende wedstrijden: 9-10-22-23-26. Toe-
gevoegd: 11. Deelnemers: 2452;prijzengeld:
6817,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 4-9-23-24-28-34. Reser-
vegetal: 42.
Spiel 77
83 32 209
Belgische lotto
Winnende getallen: 9-11-14-23-30-39. Reser-
vegetal: 21.
Joker
14 19027.
Bijkomende trekking
Winnende getallen: 6-13-15-17-22-27. Reser-
vegetal: 5.
(Onder voorbehoud).

sport kort

" BOSTON - Olympisch en Euro-
pees kampioen Gelindo Bordin uit
Italië heeft de marathon van Boston
gewonnen in 2.08.20, de beste tijd
van dit jaar. De Tanzaniaan Juma
Ikangaa eindigde op ruime afstand
in 2.09.52 als tweede. Rolando Vera
uit Ecuador ging in 2.10.46 als derde
over de eindstreep. Bij de vrouwen
was de Portugese Rosa Mota de
snelste in 2.25.25, eveneens de beste
tijd van dit jaar.

" NEW VORK - Wie heeft gedacht
dat Edwin Moses geen ambities
meer heeft, maakt een lelijkevergis-
sing. De tweevoudig Olympisch
kampioen hordenlopen wordt in
augustus 35 jaar. Desondanks heeft
hij aangekondigd dat hij in 1992 in
Barcelona op jacht gaat naar een
derde gouden medaille. „Ik zie geen
enkele aanleiding te stoppen", ver-
telde Moses.

buitenland
BELGIË
St. Truiden - KV Mechelen 1-0
Cercle Brugge - AA Gent 1 -0
Anderlecht - Ekeren 2-0
Lokeren - Club Brugge 0-3
Racing Mechelen - Lierse 1-1
Antwerp - Beveren 0-0
Waregem- Club Luik 3-1
Beerschot -Kortrijk 0-2
StandardLuik: Charleroi 5-1
Stand: Club Brugge 30-50; Anderlecht 30-
-48; KV Mechelen 30-45; Antwerp 30-37;
StandardLuik 30-36; AA Gent 30-32; Cercle
Brugge 30-29; Kortrijk 30-29; Charleroi 30-
-27; Lokeren 30-27; Lierse 30-26; Beerschot
30-26; Ekeren 30-24; Club Luik 30-24; St.
Truiden 30-24; Waregem 30-20; Beveren 30-
-19; Racing Mechelen 30-17.

SPANJE
Logrones - Celta Vigo 4-1
Atletico Madrid -Tenerife 2-0
Gijon - Sociedad 0-0
Valencia - Rayo Vallecano 4-1
Cadiz - Barcelona 0-4
Malaga - Mallorca 0-2
Sevilla - Castellon 3-2
Athletic Bilbao - Oviedo 0-0
Zaragoza - Osasuna 1-0
Valladolid - Real Madrid 0-0
Stand: Real Madrid 34-56; Atletico Madrid
34-47; Barcelona 34-46; Valencia 34-46; Se-
villa 34-41; Sociedad 34-40; Osasuna 34-38;
Logrones 34-38; Mallorca 34-36; Oviedo 34-
-35; Athletic Bilbao 34-34; Zaragoza 34-33;
Gijon 34-29; Castellon 34-27; Valladolid 34-
-27; Tenerife 34-25; Malaga 34-23; Cadiz 34-
-22; Celta Vigo 34-20; Rayo Vallecano 34-17.

FRANKRIJK
Olympique Marseille - Bordeaux 2-0
Lyon - Paris St. Germain 1-2
Toulouse - Brest 2-1
Metz - St. Etienne 1-0
Racing Paris-Sochaux 1-1
Auxerre - Cannes 1-0
Nantes -Toulon 4-0
Nice-Caen 1-0
Montpellier - Lille 5-0
Stand: Olympique Marseille 32-46; Bor-
deaux 33-45; Monaco 32-38; Paris St. Ger-
main 33-37; Sochaux 33-36; Auxerre 33-35;
Nantes 33-34; Toulouse 33-34; Lyon 33-33;
Metz 33-32; Brest 33-31; St. Etienne 32-30;
Cannes 33-30; Toulon 33-30; Montpellier 33-
-29; Lille 33-29; Caen 33-29; Nice 33-27; Ra-
cing Paris 33-27; Mulhouse 32-24.

ITALIË
Cesena - Juventus 1-1
Napoli-Bari ( 3-0
Lazio Roma -Ascoli 3-0
Cremonese - ASRoma 0-1
Fiorentina - Verona 3-1
Lecce - Bologna 1-0
Udinese- Atalanta 0-0
Genua - InterMilan gestaakt wegens regen.
Stand: AC Milan 32-47; Napoli 32-47; Inter
Milan 31-41; Juventus 32-41; Sampdoria 32-
-40; ASRoma 32-39; Atalanta 32-33; Bologna
32-33; Lazio Roma 32-30; Bari 32-29; Fioren-
tina 32-26; Genua31-26; Lecce 32-26; Cesena
32-25; Udinese 32-24; Cremonese 32-23; Ver-
ona 32-23; Ascoli 32-21.

ENGELAND
AstonVilla - Chelsea 1-0
CrystalPalace -Arsenal 1-1
Derby - Millwall 2-0
Liverpool - Nottingham Forest ' 2-2
Luton - Everton 2-2
ManchesterCity - Sheffield Wednesday 2-1
Queen's Park Rangers - ManchesterUnited

1-2
Southampton- Charlton 3-2
Tottenham - Coventry 3-2
Wimbledon - Norwich 1-1
Chelsea - Crystal Palace 3-0
Coventry - Queen's Park Rangers 1-1
Everton - Derby 2-1
Millwall - Tottenham 0-1
Norwich - Manchester City 0-1
Nottingham Forest - Luton 3-0
Stand: Liverpool 33-66; Aston Villa 34-65;
Everton 35-58; Tottenham 35-57; Arsenal 33-
-54; Chelsea 35-54; Southampton 34-49; Not-
tingham Forest 35-48; Norwich 35-48; Co-
ventry 35-48; Queen's Park Rangers 35-47.;
Wimbledon 32-44; Manchester City 35-44;
Derby 34-43; Manchester United 33-41;
Crystal Palace 34-41; Sheffield Wednesday
35-40; Luton 35-34; Charlton 34-30; Millwall
35-26.

Waldegaard
sterkste in
slijtageslag

NAIROBI - Voor de vierde keer in
zijn loopbaan heeft de Zweedse ral-
lycoureur Björn Waldegaard met
een Toyota Celica Turbo de Safari-
rally gewonnen. Na zijn overwin-
ningen in 1977, 1984 en 1986 had de
46-jarige wereldkampioen uit 1979,
zondag in Nairobi de minste straf-
tijd van de negen van 58 equipes die
de barre tocht overleefd hadden.

„Dit was de zwaarste Safari-rally die
ik ooit heb moeten rijden", zei de
Zweed na het voltooien van 4181 ki-
lometer door de wildernis. „De we-
gen waren door de regen van de
laatste weken bijna onbegaanbaar.
We hebben vaak kilometerslang
door het water moeten rijden."

Terwijl veel van de deelnemers in
de blubber bleven vastzitten, gaf
Waldegaard de op deeerste dag ver-
overdekoppositie niet meer uit han-
den. Ondanks het feit dat in de
nacht, ver weg van de serviceauto,
een aandrijfas brak, kon hij in Nai-
robi zijn zeventiende overwinning
vieren.

IJshockeyer
Dave Russell

overleden
DEN HAAG - De Canadese ijs-
hockeyer Dave Russell is giste-
ren tijdens een vriendschappe-
lijk partijtje ijshockey in Calgary
getroffen door een hartinfarct en
op weg naar het ziekenhuis over-
leden.

De 26-jarige ijshockeyer, die ko-

mend seizoen voor Utrecht zou
uitkomen, en eerder speelde bij
Heerenveen, Tilburg en Nijme-
gen, werd op de wisselbank on-
wel. Snel toegepaste reanimatie
leek zijn leven redden. In de am-
bulance overleed hij echter.

Russell, die in de halve finale van
de play-offs met zijn ploeg Spit-
man Nijmegen het Geleense
Smoke Eaters uitschakelde voor
de landstitel, was het afgelopen
ijshockeyseizoen een van de ge-
vaarlijkste aanvallers in de va-
derlandse competitie. Ook in Ge-
leen stond hij op het verlanglijst-
jevan manager Huub Notten.

sport

Ruim tweederde van het deelnemersveld haalt de eindstreep

Kennedymars ware lijdensweg
Van onze medewerker EDDY BUDE

SITTARD - Ze zat kapot, Vera van der Giessen uitRotterdatfj
Beulend, stampend en met het laatste sprankje overgebleven
hoop begon ze aan de laatste twee kilometers. Half twee zatej'
dagnacht in de Sittardse winkelstraten. De motoriek stokte,&
les deed pijn. Het lichaam protesteerde. Ze liep niet meer z°
soepeitjes. „Knettergek, die Limburgers", roept een groepr
FC Twente-supporters. Vera hoort niets. „Hier is het", roept ®
begeleidende bezemwagen, als ze bij de schouwburg arriveer
Voor de 34-jarige Rotterdamse geen juichende mensenmass^De 4617een laatstefinisher van de 28e Kennedy-mars moet he
in de laatste meters doen met een schouderklopje en een str^
mende regenbui.

Zoals elk jaarwas de Kennedymars
voor velen een lijdensweg. Tachtig
kilometer lopen is geen sinecure.
Vooral degenen die denken „dat
moet toch kunnen" komen vaak bij-
Thorn of nog eerder tot de ontdek-
king dat het echt niet meer gaat.
Blessures aan voet, knie en rug, li-
chamelijke uitputting, stress, regen
en kou forceren een voortijdige be-
slissing. Fysieke en mentale onge-
traindheid lieten bij eenderde deel
van de 6531 starters hun sporen na.
Zij haakten af.

In tegenstelling tot vorig jaar was
het weer de lopers niet gunstig ge-
zind. „Tot negen uur niets dan re-
gen", zegtBram de Vries uit Sittard.
Hij zit samen met zijn vrouw treur-
loos op een bankje in Wessem. Het
wachten is op vervoer. „De pijn aan
de kleine rechterteen was onhoud-
baar. In mijn hoofd wilde ik welver-
der, maar beneden zat het fout".

Mare Schneiders uit Spaubeek, stu-
dent sociale academie en normaal
niet voor een kleintje vervaard, laat
bij rustplaats De Grote Hegge in
Thorn de tranen devrije loop. „Alles
doet pijn. Ik moet echt even rust ne-
men. Hopelijk gaat het zo meteen
weer beter". Voetje voor voetje, met
een tempo van een kilometer per
uur en als een invalide vervolgt hij
zijn weg. ,

Verkeerd schoeisel betekende voor
veel deelnemers zaterdag de dood-
steek. Mensen met "trimschoenen
kregen binnen de kortste keren nat-
te vatten. Blaren waren het onvrien-
delijke gevolg. Dennis Joosten uit
Brunssum liepvan ellende zelfs een
poosje op blote voeten. „Dit is mijn
zesde keer en ik wil hem hoe dan
ook uitlopen. Deregen maakt het al-
lemaal niet prettig".

In een groepje lopen is gezellig. Met
strijdliederen wordt het moraal op-
gekrikt. Verschillend loopritme
heeft echter funeste gevolgen. „Sa-
men uit, samen thuis", vond Willem
Thenu, gemeenteambtenaar in Sit-
tard. Zijn maat Mata Kenu moest
echter na dertig kilometer opgeven,
zodat'Thenu de strijd in zijn eentje
moest klaren. „Ik heb hem nog pro-
beren op te beuren. Het heeft me
twee uur gekost. Op een gegeven

moment moest hij afhaken". HeVf
transpirerend vervolgde de Sif*
denaar vlak voor Montfort zijn W".
Om kwart over een zondagmoW
bereikte hij de eindstreep.

Tijdens de laatste twintig ki 10.3
ters is de stress groot. „Je ziet &
tard liggen. Je weet echter dat »..
nog heel ver weg is. Eigenlijk kiHH
niet meer. Op karakter ga je do°'
vertelt een Maastrichtse ambten^die zijn naam per se niet in de kf3P
wil.

Het lang uitgerekte peloton bere")
te tussen 17.00 en 22.00 uur de'
nish. Familieleden, vrienden en Ijj
kenden ontbraken niet om hun *
vorieten een warm onthaal aan
bieden. Ja, daarkomt ie", roept
overgelukkige Bornse moeder. "
11-jarige Frank Jacobs wordt Ö(
meter voor de laatste stempelpfj
de lucht ingehesen. Tranen. 2{,
melden heeft geen zin. Hij heeft 2'
vanmorgen niet officieel ingesdl^
ven. „Ik dacht niet dat ik het zou »
len".

Het wedstrijdgedeelte werd <prooi voor de Rotterdammer Ha 1
van der Knaap. Hij eindigde bil. 1
twintig minuten voor de postb0 1
Piet op 't Broeck, die op een uit5,1
kende tweede plaats beslag leg^ iDe Wit uit Obbicht zegevierde bü" <recreanten. !

" Björn Waldegaard kwam op weg naar de overwinning toch
nog tal van 'hindernissen' tegen.

Deruddere houdt
Lambregts achter

zich in Rusmanloop
Van onze verslaggever

OIRSBEEK - De vierde Peter Rus-
manloop is zoals verwacht gewon-
nen door Annie van Stiphout en
Geert Deruddere. Cor Lambregts
werd tweede bij de heren, maar zijn
vormverbetering geeft hoop voor de
marathon van Hamburg op 20 mei.
Lambregts nam direktna de start de
leiding. De Unitas-atleet had de be-
doeling om zijn tempohardheid te
testen in de Oirsbeekse 10 mijlloop.
Deruddere vond dat al lang best. De
Belg heeft voorlopig nog geen mara-
thon-plannen en loopt daarom
slechts voor de eerste plaats. Hij
was volledig op de hoogte van Ham-
string-blessure van Lambregts en
wist dat zijnkans zou komen.

Daarom raakte Deruddere ook niet
in paniek toen Lambregts in de
achtste kilometer zelfs een klein
gaatje sloeg. Even later kwam het
Sweijkhuijzer-bos met een lange
steile afdaling. Daar nam Lam-
bregts uit voorzorg gas terug, terwijl
Deruddere zich als een steen van de
helling liet vallen. Binnen een mi-

nuut nam de Belg een voorsprong,
die Lambregts niet meer wist te
overbruggen.

Lambregts maakte na afloop een
positieve balans op. „Zondag zijn er
vanwege de marathon van Rotter-
dam nog geen wedstrijden. Daarom
maak ik de komende weken wat ex-
tra kilometers (ruim 200 km. per
week, red.). Op 6 mei is er een sterk
bezette 25 km. loop in Berlijn. Als
het daar goed gaat, start ik 20 mei in
Hamburg. Zo niet, dan loop ik pas
in het najaar een marathon."
De voorzichtigheid van Lambregts
was een aansporingvoor diens club-
makker Mare Jaspers. De Maas-
trichtenaar was na de start meege-
gaan met beide koplopers en moest
dat na enkele kilometers bekopen
met krampen in de zij. Halverwege
waren die ineens weer weg. Juist op
tijd, want de computerdeskundige
voelde op zijn beurt de hete adem
van Wil Goessens, Lou Maas en
Paul Hagedoren in de nek. Met
Lambregts als mikpunt liep Jaspers
weer als een trein. Hij finishte
slechts een halve minuut na zijn

clubgenoot, die zelf toch een volle
minuut sneller was dan twee jaar
geleden.

Net als CorLambregts is Annie van
Stiphout niet van plan zich te gaan
forceren om te voldoen aan de EK-
limiet. De Helmondse won wel, met
een voorsprong van anderhalve mi-
nuut op Marlie Marutiak (31).

Uitslag: Heren: 1.Deruddere (België) 48.25;2. Lambregts 49.38; 3. M.Jaspers 50.19; 4

Goessens 50.41; 5. Maas 50.53; 6. Hage'Lr
51.12; 7. Kurvers 51,34; 8. Tummers 5-*j
Pepels 52.29; 10. H0ven52.58; 11. K
53.17 (le veteraan); 12. Wagemans 53-2^Klingestijn 53.23; 14. Bock 53.30 (le j^j
15. Lenders 53.46 (2e veteraan). 40-pl"^
Gielen, Tegelen 54.32. Dames: 1. van,
phout 58.17; 2. Marutiak 59.49; 3. W"Jrman 63.21; 4. Ruijters 65.21 (le juni"'
Van der Linden 66.10 (le 35-plusser'||plussers: 1. Raeven 68.07. Jeugdlope":$
jongens 6 tot 9: 1. Steegs 2. Vroomen 3-/|
gels. meisjes 6 tot9: 1.Crijns 2. Steegs^
mer. meisjes 10 tot 12: 1. Franssen 2-«ji
schers 3. Hansen. jongens 10 tot 12: "■drix 2. Elands 3. Steegs.

# De start van dePeter Rusmanloop, die een overwinningon
verde voor de Belg Deruddere. Foto: fransR^\

Wedstrijdlopers: 1. Van den Knaap
(Rotterdam) 7 uur, 53 minuten en 4'
seconden; 2. Op 't Broek (Stem
8.12.42; 3. Lambregts (Etten LeU"
8.26.29; 4. Plasman (Best) 8.27.16; &
Schmitz (Tilburg) 8.32.09; 6. Van WB'
keren (Stem) 8.38.05; 7. Huntjens
(Stem) 8.43.14; 8. Roeters (Echt
8.53.58; 9. Martens (Rijsbergen'
8.54.24; 10. Savelberg (Gulpen)
8.54.54.

Recreanten: 1. De Wit (Obbicht) f 4
uur en 10 minuten; 2. Stassen (Si
tard) 14.14; 3. Koek (Beek) 14.17; *■Gerets (Landgraaf) 14.20; 5. Lert1'
mens (Geleen) 14.23; 6. Bogie (Buch'
ten)14.24; 7. Dassen (Stem) 14.37; 8'
Mud (Limbricht) 14.49; 9. Hoff (Me-
lick) 14.53; 10. Janssen (Susteren'
14.56; 1000. Neven (Urmond) 18.44:
2000. Van Hilken 19.59; 300Ü. Tim-
mermans (Maastricht) 21.01; 400"-
Linden (Nieuwstadt) 22.14. 4617. e»
laatste Van der Giessen 20.05.

sport in cijfersAUTOSPORT

Nairobi (Ken) eindstand Safari-Rally:
1. Waldegaard/Gallagher (Zwe/GBr)
Toyota Celica Turbo 8.39.11 straftijd na
4181 kilometer, 2. Kankkunen/Piironen
(Fin) Lancia Delta Integrale op 38.12, 3.
Ericsson/Billstam (Zwe) Toyota Celica
Turbo 2.47.47, 4. Sainz/Moya (Spa) Toyo-
ta Celica Turbo 4.19.31, 5. Shinozuka-
/Meadows (Jap/GBr) Mitsubishi Galant
6.32.20. Stand wereldkampioenschap
na drie van de twaalf wedstrijden: 1.
Auriol (Fra) 33 punten, 2. Biasion (Ita)
32, 3. Kankkunen 27, 4. Sainz 25,Cerrato
(Ita), Waldegaard 20, 7. Ericsson 16.
Stand merken: 1. Lancia 57 punten, 2.
Toyota 37, 3. Mazda 12, 4. Mitsubishi 10,
5. Subaru 8, 6. Audi 8.

Paasraces Zandvoort: Produktiewa-
gens boven 2000cc: 1. Euser (BMW), 2.
Hezemans (Porsche), 3. Van der Beek
(Mazda). Stand NK: 1. Euser 40 punten,
2. Van Dedem 22, 3. Hezemans 18. Pro-
duktiewagens tot 2000cc: 1. Bolderheij
(Opel), 2. Vörös (Alfa Romeo), 3. Caron
(Peugeot). Produktiewagens tot 1300cc:
1. Oeberius Kapteijn (Suzuki), 2. Broos
(Citroen), 3. Nobels (Citroen). Formule
Ford 1600: 1. Ten Wolde (Van Diemen),
2. Maassen (Reynard), 3. Van Hoof (Van

Diemen). Stand: 1. Ten Wolde 32, 2
Maassen 25, 3. Spoolder 20.

MOTORSPORT

NK wegraces Hengelo: 125cc: 1. Spaan,
Honda 16.13,71 (gem. snelheid: 143,392
km/uur), 2. Molenaar, Honda op 1,64 se-
conden, 3. Van Dongen, Honda 6,44, 4.
Bodelier, Honda 8,52, 5. Smit, Honda
11,81, 6. Nijenhuis, Honda 15,52. Stand
NK: 1. Spaan 40 punten, 2. Moelnaar 34,
3. Van Dongen en Nijenhuis 25, 5. Smit
en Bodelier 24. 250cc: 1. Zeelenberg,
Honda 18.21,34 (gem.^snelheid: 158,468
km/uur), 2. Van der'Heyden, Aprilia
10,11, 3. Van den Goorbergh, Honda
29,15, 4. Boerman Yamaha 30,04, 5. P.
van den Goorbergh, 50,96, 6. J. Boer-
man, Yamaha 55,08, 7..Matthey. Stand
NK: 1.40, 2. Van der Heyden 34,3. J. van
den Goorbergh 30, 4. H. Boerman 26, 5.
P. van den Goorbergh 22, 6. Matthey
(Geleen) Yamaha 15. Superbike: 1.
Doorakkers, Yamaha 18.20,93 (gem.
snelheid: 158.527 km/uur), 2. Pajic, Ka-
wasaki 6,20, 3. Van der Wal Yamaha

i0,03, 4. Bemelman, Yamaha 17,24, 5.
VanKeeken (Swalmen) Kawasaki 50,06,
6. Twikler (Heerlen) Suzuki 52,48. Stand
NK: 1. Doorakkers 40, 2. Pajic en Van
der Wal 30, 4. Van Keeken 21, 5. Damme
Suzuki 18, 6. De Vries en Mertens 17.
Zijspannen: 1. Van Bergen/Van Puyvel-
de, Yamaha 17.14,24 (gem. snelheid:
135,000 km/uur), 2. Van stekenburg-
/Bettgens, LCR 17,66, 3. Smit/De Rijk,
Yamaha-LCR 20,53, 4. De Reuver/van de
Engel, Yamaha 41,40, 5. Kuipers/Van
Lith, Yamaha 45,01, 6. Vollenbregt/Bar-
bier, Yamaha 52,76. Stand NK: 1. Van
Stekenburg 40, 2. Smit 25, 3. De Reuver
24, 4. Kuipers en Van Bergen 20, 6. Vol-
lenbregt 18.

Oldebroek. NK motorcross, derde wed-
strijd: 125cc: eerste manche: 1. Van
Drunen, 2. Van Oorschot, 3. Van Hees-
wijk. Tweede manche: 1.Tragter, 2. Van
Drunen, 3. Van Heeswijk. Stand NK: 1.
Van Drunen 166 punten, 2. Tragter 152,
3. Van Heeswijk 128. 250cc: eerste man-
che: 1. Van den Berk, 2. Stiijbos, 3. Van
Doorn. Tweede manche: 1. Strijbos, 2.

Van den Berk, 3. Hofstede. Stand NK:^Strijbos 167, 2. Van Doorn 156,3. Hofsjf,
de 129. 500cc: eerste manche: 1. C<Kt
bee, 2. Van der Ven, 3. Huisen. Twee",
manche: 1. Combee, 2. Van der Ven.,
Huisen. Stand NK: 1. Combee 171. 'Van der Ven 169, 3. Huisen 149.

IJSHOCKEY

WK A-groep, eerste speeldag: SoVJ^unie - Noorwegen 9-1. Canada - We<Duitsland 5-1. Zweden - Finland *"Tsjechoslowakije - Verenigde Sta'
7-1.

ATLETIEK
MarathonBoston 1.Bordin (Ita) 2.0»')
2. Ikangaa (Tan) 2.09.52, 3. Vera (&CZ
2.10.46, 4. Campbell (VSt) 2.11.04, 5-
Castella (Aus) 2.11.28, 6. Rico (Mej.
2.13.02, 7. Smith (VSt) 2.13.38, 8. Qw.)
che (VSt) 2.13.53, 9. Shinohara <JaK
2.14.10, 10. OBrien (VSt) 2.14.21. .ffVrouwen: 1. Mota (Por) 2.25.24, 2. ?_.,)
pig (BrD) 2.28.03, 3. Maria Trujillo (%
2.28.53, 4. Gradus (VSt) 2.28.56, 5. i«C\
(VSt) 2.31.01, 6. Marot (GBr) 2.31.09' f
Ivanova (Sov) 2.31.15, 8. Lemettinji
(Fin) 2.38.44, 9. Papaspirou (Gri) 2.38*"
10.Roden (GBr) 2.39.36. J
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Ajax toont juiste vormHEERLEN - Ajax heeft zijn for-
mele achterstand en morelevoorsprong op PSV behouden.
Met een wedstrijd meer te spelen
fn slechts een punt minder op
net conto toonden de Amster-
dammers vorm en PSV zwakte.
~e titelfavorieten speelden
«echts één keer gedurende het"aasweekeinde. Ajax behaalde
2lJn hoogste overwinning van dit
seizoen. BW Den Bosch werd in
de uitverkochte Meer verslagen
"Het 6-0. PSV trok eveneens ruim

20.000 toeschouwers naar het
eigen stadion. De kampioen van
vorig seizoen voetbalde tegen
Utrecht zeer zwak en won for-
tuinlijk, 1-0.
Het doelpunt van Lerby hield
PSV in derace. Ajax, zonder zijn
geblesseerde spits Pettersson,
had in Winter zijn produktiefste

speler. De middenvelder scoorde
drie keer tegen Den Bosch, dat
geen moment een volwaardige
tegenstander was.
FC Twente steeg in de strijd om
de plaatsen, die recht geven op
het spelen van UEFA-Cup voet-
bal. De Enschedeërs bezorgden
zaterdag Fortuna de eerste thuis-

nederlaag, door in deBaandert te
winnen, 3-2. Maandag was de for-
matie van Vonk te sterk voor
Feyenoord. Het werd 1-0 door
een treffer van Nielsen. Feyen-
oord had twee dagen eerder nog
fors uitgepakt tegen Sparta (6-1),
maar is nog steeds niet geheel ze-
ker van klassebehoud.

Haarlem degradeerde officieel, al
behaalde de ploeg verrassender-
wijs weer eens een overwinning.

Sparta, bezig met een rampzalig
Paasweekeinde, verloor op eigen
veld van de hekkesluiter, 0-1.
Willem II speelde twee keer ge-
lijk (Roda, NEC), Den Bosch
won en verloor (NEC, Ajax) en
NEC werd met slechts een punt
de verliezer van de mogelijke de-
gradanten. De Nijmegenaren
verloren van Den Bosch en
speelden gelijk tegen Willem 11.

VanLoen: 'Als we Europees voetbal verspelen, vreet ik mijn schoenen op'

Feest Gene Hanssen
eindigt met kater

door frans dreissen

I .Jj&KRADE -Roda JC stond er het afgelopen Paasweekeinde
1 jr*leurd op. Daar waar iedereen dacht dat de Kerkradenaren

tSI ft deelname aan het Uefacuptoernooi zouden bekrachtigen,
jjo?e§en de spelers de plank volledig mis: 2-2 tegen Willem II en, (!) tegen Vitesse. Gêne Hanssen, Mister Roda, was des dui-

y l s- Het feest rond zijn vierhonderdste optreden voor Roda JC
ji^^g een storend zwart fouwrandje. „Terwijl het toch zon

):
, °oie middag had moeten worden", foeterde de captain. „Ze
j ePen 'm tegen Vitesse echter allemaal als een ouwe dief. Als
\ f„e straks Europa in willen trekken, dan zullen we in de reste-

nde duels toch wat cleverder moeten gaan acteren".

Fe sPelers zeiden het vóór het tref-
% met Vitesse nog met bloemen,
ifta na het fluitsignaal het
'iet fF af te zetten- Niemand wist
l^j fe est rond jubilaris Hanssen
tea r bij te zetten met eentrefzeke-
(je ctie. Hanssen zelf buffelde, maar

*: aPtain kon verder nauwelijks
insPireren tot een-

H5? ondernemingslust. „Nie-
£^d durft ééntegen één te spelen.
! ĈMnkeren meer tegen de scheids-
ba ' an dat ze e duels aan-jj*1- Daardoor konden we, afge-
9ok Van e eerste twintig minuten,
le

, geen druk op Vitesse uitoefe-
se(,5e(

, " Hanssen zelf kreeg een kwar-
L v°or het eindsignaal een uitge-
V^11 mogelijkheid om de balansL?* in evenwicht te brengen, maar
Iqu e symptomatisch genoeg,
|e[r°ttielijk. „En dan is het toch on-
|e(1°°flyk dat Vitesse aan éénkansje
'lis £; heeft om de wedstrijd te be-

Zelfvertrouwen

%f 's nioe. De motor pruttelt.
Ü^H^d 'n 6 'aagste versnellingde Kerkraadse club de afgete-
ld al menige veer. „Het ver-
M tegen Den Bosch heeft behoor-JW aan ons zelfvertrouwen ge-
Jfl^ aSd", meende Hanssen, die vrij-
-I%^ *'Jn contract verlengt. „Dat was
ity. 'linke dreun en daar ondervin-
dt! ue nu nog steeels de naweeën

* wordt tijd dat we de zaken
goed op eenrijtje gaan zetten".

L. er geen reden voor paniek.
*t)iNr a*s we bomend weekeinde

fclh, EC winnen dan zitten we wat
b; °Pees voetbal betreft gebeiteld",
N ïtf n van Loen- Maar winnen
(3. J^EC is sneller gezegd dan ge-
ftioet „We zullen op onze tellen
Ueien gaan passen", haastte Van

Ziek eraan toe te voegen. „We
Keht n teSen Vitesse trouwens nietKd gesPeeld- We hebben het me-
Rfeh, ee* van de wedstrijd het spel
fc^.^kt, maar blijven na een on-L^amheid in de verdediging
Po acllter defeiten aan lopen. Hetkw s gewoon niet mee". VanLoen
foef °°k de nodige zelfkritiek. „In
l^ Wedstrijden heb ik geen enkele
ha, *neer gekregen. Dat vreet aan
ren, s sPits. Wist ik maar waar hetKhj dan kon ik er misschien iets
P*Ve en- Ik Probeerde van alles.
%t rSeefs helaas", sprak de rossige
* Wanhopig.

pet gebrek aan zelfvertrouwen lijkt

een verlammende werking op Roda
JC te hebben. „Zolang het 0-0 blijft
gaat het goed.Komen we op achter-
stand dan raken we in problemen",
zei assistent-trainer Willy van der
Kuylen. De automatismen die altijd
in spel opgesloten lagen en die tot
voor kort Roda's sterkste troeven
waren, lijken plotseling vergeten.
„Het loopt stroef. Het is puntjes ver-
zamelen. Waar het aan ligt is mij to-
taal niet duidelijk".

Psychologen
Het mindere spel van Roda JC de
laatste weken lijkt voer voor psy-
chologen. Fraser en Groenendijk,
tobbend met lichamelijke onge-
makken (resp. stukje heup afgebro-
ken en een kuitblessure), weigeren
echter te geloven dat er mentaal iets
fout zit. „Het zit ons gewoon in deze
fase van de competitie tegen. Elke
club heeft wel eens een mindere pe-
riode", aldus Henk Fraser, die ver-
moedelijk pas tegen Ajax weer in-
zetbaar is.

René Trost, normaliter een be-
trouwbare verdediger, kreeg giste-
ren de rol van onverwachte prutser
opgedrongen. „Ik baal als een stek-
ker", vertelde de Kerkradenaar,
schuldig aan de beslissende Gelder-
se treffer. „Eén kleine balansversto-
ring en ik had nog slechts het nakij-
ken. Dat was een pijnlijk moment,
want voor de rest had ik Hilgers in
mijn zak", aldus de pechvogel van
het weekeinde.

Roda JC zal in de drie resterende
duels de stelling moeten ontzenu-
wen dat het na de verliesbeurten te-
gen Fortuna, Den Bosch en Vitesse
op de laatste benen loopt. „En dat
zal niet meevallen. Maar als we nu
toch nog onverhoopt Europees
voetbal verspelen, dan vreet ik mijn
schoenen op", besloot Van Loen
zijn commentaar.

Jan Reker
passeert
Diliberto

jj. Van onze verslaggever
bI^KRADE - Silvio Diliberto
tv, elt gistermiddag het duel
Oj^en Roda JC en Vitesse van-
,jde tribune. De Rotterdam-
Ojjr Was door Jan Reker disci-
djhtla'r geschorst naar aanlei-
i^g van een zaterdag in Til-
1^ S uit de hand gelopen ruzie
NaSen hem en de Roda-trainer.
ty afloop vielen er over en

harde woorden in de
biw adse kleedkamer. Reker
''Ik et verbale geweld van de
lw*sbuiten niet en passeerde
Vjj Voor de confrontatie tegen

SSe" "Er zÜn de laatste we-
be J/.Wat problemen tussen Dili-
ter.l° en mij", aldus Reker. „Za-
<tJrag is dat geëscaleerd op een
%ïtler die mij heeft doen be-
te ,len Diliberto langs de kant
de gouden tegen Vitesse. Hoe
t\ 0„aak verder afloopt, weet ik
fl a« niet". Het slachtoffer zelf,
ker

a geruime tijd niet meer ze-
devls van een basisplaats, wil-
"lk cv?r net °P de zaak ingaan.
k\\,j. wil er liever niets over
g 5 J'- Ik weet niet wat er nu"O gebeuren. Ik wacht af.

Italië
Het is weer oorlog in Italië tussen
het rijke noorden (AC Milan) en het
arme zuiden (Napoli). De uitspraak
van de Italiaanse voetbalrechters in
de 'kwestie-Alemao' werkte in het
afgelopen weekeinde als olie op het
vuur. In beide kampen knetterde
het van de beschuldigingen. On-
danks al dat gekrakeel bleef bij Na-
poli het hoofd koel en kwam het za-
terdag dankzij een eenvoudige zege
op Bari (3-0) weer op gelijke hoogte
met AC Milan.

In Italië maakt zich al op voor een
allesbeslissend kampioensduel op 5
mei. Maar over de plaats waar dat
duel moet worden gespeeld is in-
middels een heftige discussie ont-
staan. De bond wees Turijn aan, om-
dat de centraler gelegen WK-sta-
dions in Rome en Florence nog niet
kunnen worden gebruikt.'De Zuidi-
talianen vinden Turijn echter veel te
noordelijk en opteren voor Cagliari
op Sardinië. Maar dit stadion vindt
Milan niet bepaald ideaal en dat
vanwege de kleine capaciteit (42.000
toeschouwers). Napoli heeft de
bond al serieus gevraagd te overwe-
gen het duel in München of op
Wembley te laten verspelen.

Deze opmerkelijke problemen aan
de vooravond van het WK zouden
ertoe kunnen leiden dat de uit-
spraak van de rechter morgen in ho-
ger beroep weer wordt ingetrokken.
AC-Milan voorzitter Berlusconi liet
zaterdag weten dat zijn advocaten
Atalanta (de club die met 0-2 ver-
loor) zullen steunen om de casus
alsnog te winnen. Dan zou AC Milan
weer één punt voor komen op .Na-
poli.

België
Club Brugge, de leider in de Belgi-
sche voetbalcompetitie, heeft op de
dertigste speeldag geen fout ge-
maakt. Brugge zegevierde uit met

ruim verschil (3-0) over Lokeren.
Anderlecht blijft goed in het spoor
van de Vlaamse club. De ploeg uit
Brussel won op eigen terrein met
2-0 van Ekeren. Met nog vier wed-
strijden te spelen leidt Club Brugge
met 50 punten, Anderlecht heeft er
twee minder. KV Mechelen ver-
speelde zijn kansen op het kam-
pioenschap vrijwel door verrassend
de uitwedstrijd bij St. Truiden met
0-1 te verliezen.

De strijd om de
Europacuptickets

HEERLEN - Met nog drie com-
petitierondes voor de boeg
woedt de strijd om de tickets
voor de diverse Europacuptoer-
nooien nog in alle hevigheid. Zo-
wel Roda JC als Fortuna Sittard
zijn nog in de race. Te verdelen
zijn voor de Nederlandse clubs:
één plaats voor het EC I-toernooi
(landskampioenen), één plaats
voor het EC 11-toernooi (beker-
winnaars) en drie plaatsen voor
het Uefacuptoernooi. Zoals be-
kend is Ajax voor één jaar ge-
royeerd voor Europees voetbal.

In het geval PSV landskampioen
wordt ziet de verdeling er als
volgt uit: PSV in de EC I, Vitesse
(als bekerwinnaar of verliezend
bekerfinalist tegen PSV) in de
EC II en volgens de huidige
stand op de ranglijst: Twente
(4e), Roda (se) en Volendam (6e)
in de Uefacup.

In het geval Ajax landskampioen
wordt en PSV de beker wint is de
verdeling als volgt: geen club in
de EC 1 (Ajax geschorst), PSV in
de EC 2 en denummers drie, vier
en vijfop de competitieladder in
de Uefacup. Deze situatie is min-
der gunstig voor de Uefacupja-
gers, dan wanneer PSV de titel
pakt. Nederland levert dan im-
mers in plaats van vijf slechts
vier clubs voor de diverse toer-
nooien.

In het geval Ajax kampioen
wordt en Vitesse de beker wint,
gebeurt het volgende: geen club
in de EC 1, Vitesse in de EC 2,
PSV en de twee daarop volgende
clubs in de Uefacup. Ook nu mag
Nederland dus slechts vier clubs
inschrijven.

De resterende drie competitieronden:
RKC-Volendam (inhaal)

32e speeldag (21/22-4):
Haarlem-Twente
Willem 11-Ajax
Roda JC-NEC
Vitesse-Volendam
Utrecht-RKC
Fortuna-PSV
Feyenoord-MVV
Groningen-Sparta
Den Bosch-Den Haag

33e speeldag (29-4):
Vitesse-NEC
Ajax-Roda JC
Den Haag-Willem II
Sparta-Den Bosch
Twente-Groningen
MVV-Haarlem
PSV-Feyenoord
RKC-Fortuna
Volendam-Utrecht

34e speeldag (6-5):
NEC-Ajax
Fortuna-Volendam
Feyenoord-RKC
Haarlem-PSV
Groningen-MVV
Den Bosch-Twente
Willem 11-Sparta
Roda-Den Haag
Utrecht-Vitesse

VVV te lief
EMMEN - Geen schijn van kans
had VVV dat -behoudens de lang-
durig geblesseerden Nijssen, Reij-
nierse en Rijnink- in de sterkste for-
matie kon aantreden tegen Emmen.
De Drentenaren pakten de zaken
vanaf de eerste minuut zo energiek
en strijdlustig aan dat de Venlona-
ren geen moment de illusie hebben
kunnen koesteren op de overwin-
ning: 2-0.

Emmen draaide meteen de duim-
schroeven aan, gooideéenfikse por-
tie fysieke kracht in de persoonlijke
duels en van de ogenschijnlijk tech-
nisch beter ogende Venlose combi-
naties bleef niets meer over. Voor-

dat de thuisclub door een straf-
schop (Roger Polman stak zijn arm
in de baan van een schot) aan de lei-
dingkwam, had Emmen al een vier-
tal opgelegde kansen om zeep ge-
bracht.

VVV kon zich sporadisch onder
deze pressie uit werken en tot echt
gevaarlijke acties kwamen de
schijnbaar uitgebrluste Venlonaren
niet. De treffer van Herman Scher-
pen die een snelle aanval over de
linkerflank beheerst afrondde bete-
kende niet alleen de beslissing maar
had al veel eerder kunnen (moeten)
vallen. Dit houdwerk had VVV voor
een grotere achterstand gevrij-
waard.

AC Milan en Napoli leven op voet van oorlog

Recordjacht Real Madrid
MADRID - Zonder Leo Been-
hakker is Real Madrid even ge-
makkelijk kampioen van
Spanje geworden als met Leo
Beenhakker. Het gelijke spel
(0-0) bij Valladolid gaf de ploeg
van John Toshack vier wed-
strijden voor het einde zeker-
heid. FC Barcelona kan zich,
ondanks de overwinning van
4-0 bij Cadiz, nu ook officieel
kansloos beschouwen.
Real Madrid wonvoor de 25e keer in
59 jaar de titel. Het was bovendien
de vijfde keer achter elkaar dat de
ploeg de sterkste was. De laatste

drie jaar was Beenhakker medever-
antwoordelijk voor het succes. Te-
gen de zin van het bestuur van de
Madrileense club vertrok de Neder-
landse trainer naar Ajax.

Toshack zette de reeks van Been-
hakker moeiteloos voort, na aan-
vankelijk met aanpassingsproble-
men van doen te hebben gehad. De
Welshman, bij Real Sociedad eerder
veel spelend op de counter, moest
omschakeling naar de offensieve
stijl van de 'Koninklijke.De spelers
uit de hoofdstad waren niet gewend
aan de Britse aanpak.

Als gebruikelijk barstte de kritiek
los, nadat Real al in de tweede ronde

van de strijd om de Europese beker
voor landskampioenen werd uitge-
schakeld door AC Milan. „Hoe aar-
dig deze titel ook is", zei Toshack
zondag, „in feite is het niet meer dan
een troostprijs. De Europa Cup,
daar gaat het om bij deze club. In
dat opzicht zijn we weer niet ge-
slaagd". Real won de belangrijkste
beker voor de laatste keer in 1966.

Hoewel gewend aan het winnenvan
de nationaletitel, had het succes dit
keer een historisch tintje. Slechts
één keer eerder werd Real Madrid
vijf keer achter elkaar kampioen.
Van 1960 tot 1965, aan de hand van
grootheden als Di Stefano en Gento.
Dit jaar waren Hugo Sanchez en
Martin Vasquez toonaangevend in
de ploeg.

" Emilio Butragueno
van Real Madrid legt
twee spelers van Real
Valladolid in de luren.
De Madrilenen verze-
kerden zich zondag
van de vijfde landstitel
op rij.

Engeland
Aston Villa is in het Paasweekeinde
twee puntjes nader bij lijstaanvoer-
der Liverpool gekomen. De verras-
sende nummer twee won van Chel-
sea, 1-0. Liverpool speelde thuis ge-
lijk (2-2) tegen Nottingham Forest,
dat daarmee een zwakke serie af-
sloot. Het verschil tussen beide
ploegen verminderde tot een punt,
met dien verstande dat Liverpool
nog een duel tegoed heeft.

Emmen-VVV 2-0 (1-0) - 28. De Jonge
(strafschop) 1-0, 74. Scherpen 2-0. Toe-
schouwers: 2900. Scheidsrechter:
Schuurmans.
WV: Roox, Rutten, Polman, Verber-
ne. Korsten. Peters, Driessen, van
Aerts, van Straalen (76. Graef), van
Mierlo, Stewart.

Weg vrij voor
Henryk Bolesta

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - De Poolse voetbal-
bond heeft de KNVB meegedeeld
dat het de overeenkomst met
Feyenoord inzake doelman Henryk
Bolesta als beëindigd beschouwt.
De Polen willen daarmee kennelijk
de weg vrijmaken voor een defini-
tieve overgang van Bolesta naar
Roda JC, dat de doelman dit seizoen
van Feyenoord heeft gehuurd.

Feyenoord kan geen transfersom
voor Bolesta vragen. Dat recht heeft
alleen de Poolse voetbalbond. Vol-
gens Jan de Zeeuw, de vertrou-
wensman van Bolesta, acht de Pool-
se voetbalbond zich niet meer aan
de afspraken met Feyenoord gebon-
den, omdat men heel lang heeft
moeten wachten op devergoedings-
som van 30.000 dollar en omdat de
stadionclub de Poolse autoriteiten
niet heeft ingelicht over de uitleeno-
vereenkomst met Roda JC.

(ADVERTENTIE)
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Miacsisi 7¥ op de aulomarkl een
occasion kunt kopen?
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HET GESPREKVAN DE PAG

" Voorafgaand aan het duel Fortuna Sittard-FC Twente werd in De Baandert ter nage-
dachtenis van de anderhalfjaar geleden gestorven clubarts Thei Jessen een plaquette ont-
huld door mevrouw Frida Jessen. Overmand dooremoties hielden voorzitter Paul Boels en
speler Willy Boessen het gehoor, bestaande uit ruim tweehonderd voor deze gelegenheid
uitgenodigde oud-voetballers, voor welke verdiensten Thei Jessen allemaal voor de club
heeft gehad. De foto van PETER RÖOZEN toont het moment dat een geëmotioneerdeFrida
Jessen de plaquette onthuld.

Dinsdag 17 april 1990 "17
Limburgs dagblad J

Plaquette Thei Jessen
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over l kolom, in kleine leners mei een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 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, m 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts ).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto 's. logo's en
illustraties zi|n mogelijk. Pnjs 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 tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van "advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
'meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) L'^lki'j

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Fransman (22 jaar) zoekt Piccolo's in het Limburgs
"au pair" werk voor juli/au- Dagblad zijn groot in RE-
gustus. 09-33.42.59.2116. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

flinke jonge mensen
voor het schoonmaken van een bakkerij te Brunssum.
Aanvangstijd ong. 15.30 uur, werktijden ong. 3V2 uur.

Betaling geschiedt volgens CAO.
Gelieve te bellen tel. 045-223800.

Vakbekwame Hoveniers
gevraagd. Bij voorkeur met ruime ervaring.

Hoveniersbedrijf W. Smeets, Uzerenkuilenweg 23,
6231 AA Rothem-Meerssen. Tel. 043-622340.

Gevraagd enkele
charmante masseusses

voor nieuw te openen massage-adres!!!!! 04490-75028.
Gevraagd

Part-time taxichauffeur m/v
voor de weekenddienst.

en groepsvervoerchauffeurs
Pers. aanmelden na tel. afpr. 045-444444.

Puntelstraat 32a, Simpelveld.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt

Produktie-medewerkers m/v
i\e gemotiveerd zijn voor diverse afdelingen van een
autofabriek. Het bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-, 3-ploe-
jendienst of dagdienst. Vervoer is geregeld. Wilt u hard
(verken voor een prima salaris? Kom dan langs voor een

inschrijving.
Voor informatie:

04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4, 045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a
043 - 21 05 51, Adriana Koulen

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3
Voetbalvereniging Doenrade vraagt

Speler/Trainer
voor seizoen 1990/1991.

Inl. G.J. Bus, Kluisstr. 38, Doenrade. Tel. 04492-3512.

Ervaren metselaars
gevraagd voor div. projecten in geheel Zuid-Limburg.

Te bevr.: Metselwerken van deKleut BV, Boesberglaan 3
Landgraaf. Tel. 045-311625 na 19.00 uur 045-319469.

Meisjes gevraagd Club L'Amitie
Wij hebben nog plaats voor enkele leuke meisjes in onze
club in Kerkrade. Hoge verdiensten. M/V. Weekeinden
gesloten. Zowel voor hele dagen als voor halve dagen.
Voor ml. bel 045-425656 of kom even langs voor een

gesprek. Club L'Amitie, Kaalheiderst.wg. 154, Kerkrade.
Roltex, alles voor winkel en kantoor, breidt uit.

Wij vragen ervaren

Verkopers
voor binnen- en buitendienst. Tevens vragen wij

MTS-ers
(comm. richting). Soll. met c.v. en pasfoto aan:

ROLTEX BV, DAELDERWEG 25, 6361 HK, NUTH.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
CLUB-BAR zkt. nette
dames, Eschweiler direkt
achter Aken. Vervoer en
woonmogelijkheid voorhan-
den. 0949-2403-37001 V.a.
21 uur

Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks gelden hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Club L'Aventura zoekt nog
enige nette BARDAMES,
ma-vr. v.a. 15.00 u. Hoofd-
str. 103, Amstenrade,
04492-4922.
Rest. "In de Gekroonde
Haan" Heerlen heeft plaats
voor HORECAMEDEWER-
KERS m/v bediening en
keuken, plm. 18 jr. De week-
ends en/of 2 halve dagen p.
wk. Tel. aanm. na 11.00 uur
045-711373.
Restaurant "zur goldene
Kette" sucht den erfahrenen
Koch für die Leitung unserer
Küche. Sowie Kellner und
Kellnerin. Tel. 09-49
24136110.

ADVERTENTIEVERKO- ■
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Bellen na 13.00 uur.
Tel. 045-417190.
TAXICHAUFFEURS voor
wisseldienst, liefst met rij-
ervaring. Loo-Tax. Tel. 045-
-411159, Kerkrade.
Privéclub Lolita Maastricht
vraagt nog jong MEISJE, in-
tern mog. 043-215973.
SITTARD ervaren vrouwelij-
ke friturehulp gevr. Moet ook
genegen zijn 's-avonds en
in deweekeinden te werken.
Zo niet onnodig te reageren.
Tel. 04490-15489 tussen
10.00-13.00 uur.
BAKKERIJHULP gevr. Zon-
der erv. onnodig te sollicite-
ren. Tevens poetshulp m/v
voor zaterdags gevr. Tel.
045-225868.
Gevr. leerling-MATROOS
voor Rijnvaart, met vrije-
tijds-regeling. Tel. na 18.00
uur 010-4116669.
Gevr. BOEKH.ACC. v. loon-
en bedrijfsadm. mid. bedrijf.
Br.o.nr. B-4262, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. FRITUREHULP voor
enkele dagen per week.
Zonder erv. onnod. te soll.
Tel. 045-222790.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
Dames leuke bijverdiensten
met COSMETICA. Inl. tel.
045-316565.

FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
KAPPERS(-STERS) gevr.
voor full-time baan, filiaal
Kerkrade, ml. Mudo Kappers
tel. 04490-53313.
Snackbar-cafetaria vraagt
HULP voor in de zaak. Soll.
045-259024.
Cafetaria vraagt v. enkele
dagen Ind.-Ned. of Indon.
vrouw als HULP in de keu-
ken. 045-259024.
Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Gevraagd: BETONTIM-
MERLIEDEN voor Duitsland
045-457620.
Privéhuis Michelle vraagt
leuke MEISJE, hoge ver-
diensten. Tel. 045-228481.
Dringend DAMES gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-462805.

Te huur gevraagd

Brunssum
Landgraaf

4-slaapkamerwoning,

’ 1.500,- p.mnd.
Brunssum
Landgraaf

3-slaapkamerwoning,
’l.OOO,- p.mnd.

Inl. bemidd.bureau
Silvertant, 045-311286.

Het adres voor al uw
verzekeringen!

Zakenman zoekt BUNGA-
LOW te huur te Geleen of
omg. Br.o.nr. B-4250 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

Stem
3-grote slaapkamerwoning,
open haard, ligbad, garage,

’ 1.200,- p.mnd.
Heerlen

dubbele praktijkruimte en
grote boyenwoning met tuin,
centrum, ’ 1.650,- p.mnd.

Heerlen
praktijkruimte (kantoorruim-
te) plm. 60 m2en grote bo-

yenwoning, centrum,
’1.500,- p.mnd.

Inl. bemidd.bureau
Silvertant, 045-311286.

Het adres voor al uw
verzekeringen!

Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
KERKRADE/Spekholzer-
heide Industriestr. 23-25 te
huur Appartement 1e etage.
Ind. hal, wk., badk., 2 slpk's,
terras, berging, ’ 765,- p.
mnd. excl. Info 04742-3362.

Te huur FLATWONING, ge-
legen centrum Schaesberg
en appartement gelegen
Tunnelweg, Terwinselen.ini.
045-311413.
APPARTEMENTEN te huur
Strabeek 55, Valkenburg.
Tel. 04406-40499.
Te h. App. te HEERLEN, gr.
woonk., keuk., slpk. en
douche, ’6OO,- all-in. Tel.
045-727115
HOENSBROEK geg. buurt,
1 gez. won., ing. 1-5-'9O,
gar., 3 slpk., badk., cv.,
woonk. en keuk., huur
’785,- p.mnd. Br.o.nr. B-
-4268 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.

SCHAESGBERG centrum.
Zeer grote boyenwoning te
huur. Huurpr ’650,- p.m.
Van Gerwen & Van de Geer
B.V. Tel. 043-252425.
Te huur aan rand van Schin-
veld gestoffeerde luxe WO-
NING voor 1 a 2 pers. Ind.
beg.gr.: hal, toilet, douche
en berging. 1e verd. kamer
en keuken. 2e verd. 1
slaapk. Terras en tuintje. Te
bevr. 045-272795.

Onroerend goed te koop aangeboden

Brunssum: Hertogstraat 29
geheel onderkeld. ruim woonh. m. garage en tuin, keuk. m.

compl. aanbouw, 3 ruime si.k., badk. m. ligbad en v.w.,
zolder. Prijs ’ 129.000,-k.k.

Assurantiekantoor Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum, tel. 045-254543, vraag Infofolder.

Schinveld: Bouwbergstraat 118
keuken met compl. aanb. 2 sl.k., woonkamer met parket,

badk. met ligbad. Vr.pr. ’ 95.000,- k.k.
Assurantiekantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum, tel. 045-254543, vraag Infofolder.

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

Wij bemiddelen graag voor
U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Pracht modern WINKEL-
PAND, bijz. mooie stand
Geleen centrum, enkele mtr.
af A-H. Plusm. 100 m2ver-
koopr., groot en mooi woon-
ged, (plusm. 100 m 2tuin).

’ 275.000,-, ook genegen
ander pand in te ruilen. Tel.
04490-43950.
HEERLEN centrum. Groot
tussenliggend woonhuis,
ook geschikt als kantoor.
Vraagprijs ’175.000,- k.k.
Van Gerwen & Van de Geer
B.V. Tel. 043-252425.
HEERLEN, Pasteurstr. 13,
hoekwoning met voorzij- en
achtertuin. L.woonk., open
k. 1e verd. 3 slpkrs en badk.,
2e verd. bergr. en 4e slpk.,
geh. onderkeld., garage.
Aanv. in overleg. Vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 045-
-722060
MAASTRICHT, villapark,
groot herenhuis te koop, ge-
schikt voor div. doeleinden.
Tel. 043-218629.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.

Bedrijfsruimte
Te huur gevr. OPSLAG-
RUIMTE event. schuur etc.
Tel. 045-750238.

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.

Kamers
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Te huur zit/slpk. te HOENS-
BROEK. Na 14.00 uur 045-
-229654.
Ruime ETAGEWONING wk.
2 slpk., wc, keuk., douche,
hal, cv., kabel-TV, evt. gar.,
park.pl. en huursub. Tel.
■045-310706 na 18.00 uur.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes- <heiderstr. 1,Kerkrade. I
Te huur in Sittard ruime
KAMER. Tel. 04498-54002.
Te huur mooie gemeubileer- j
de KAMERS met CV gebr. >van tel. keuken en douche te j
Kerkrade Tel. 045-443380. |
KAMER met slaapkamertje, I
met cv, centr. ant.-aansl. en I
aparte ingang. Voor nette Ijongem. Inf. Schelsberg 128
Heerlen, van 10.00-19.00 v.
KAMERS te huur. Hoogstr.
17, Nieuwenhagen-Land-
graaf.

Bouwen/Verbouwen
4 houten GARAGEPOOR- ■TEN. Schandelerstr. 39,
Heerlen. Tel. 045-725332.

Reparaties

De Gouden Schaar
KLEDINGREPARATIES

Ook veranderingen in leer en bont.
Passage 2, Hoek Emmaplein, Heerlen. Tel. 045 711790.

Patoe
Klokken en Horloge

Reparatie Atelier
Alex. Battalaan 52A, Bourgognestraat 10C.

Tel. 043-213014, Maastricht.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIES zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490
46230. Service binnen 24 u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwmaterialen
■ ■

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

'— ■■■■ i' ■■ ■ " i i i i ■ ——^^^^^—»»

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te koop 50 TROTTOIRTE-
GELS tegen kl. vergoeding.
Tel. 045-215901.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KANTELDEÜREN, 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

Hobby/D.h.z.
Te k. HALTERBANK met
halter en gewichten, ’ 450,-
-z.g.a.nw. 045-311190

Winkel & Kantoor—-
Tele- lease- service

LASERPRINTER van ’ 4.995,- voor ’ 3.900,-.
AUTOTELEFOON van ’ 3.880,- voor ’ 3.480,-.

COPIER van ’ 2.250,- voor ’ 1.690,-.
TELEFAX van ’ 1.995,- voor ’ 1.690,-.

COMPUTER van ’ 1.599,- voor ’ 1.199,-.

Autotelefoon met nummer, ingebouwd binnen één dag.
Laserprinter v.a. ’ 99,- per mnd.

AUTRONIC BV Tel. 04492-3888.

Fax ’ 1.595,-
-vanaf excl. BTW

Sokla 8.V.,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379

FAXPAPIER alle maten,
goede prijzen. Henstein H.O
Tel. 04490-50438, (tevens
faxnr.).

Transacties
Weet je 'n goede manier om
geld te verdienen? Maar 't
ontbreekt je aan investe-
ringskapitaal en/of creatieve
mogelijkheden. Als 't 'n goed
idee is doen wij graag mee!!
I.D. Investment Br.o.nr. B-
-4279, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Auto's

Alles schoon!!
Met KARCHER reinigingssystemen:

koud- en warmwater hogedrukreinigers, alleszuigers,
tapijtborstelzuigers, vloerreinigers en reinigingsmiddelen.

Het complete KARCHER programma vindt u bij

|^RP BV

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

Karcherservice bij Kerp:
DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA!!

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

|<£Bp ß v
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.

Vaste prijzen
Voor alle onderhoudswerkzaamheden *

inclusief onderdelen, motorolie, arbeidsloon
en BTW, enkele voorbeelden:

Onderhoudsbeurt klein groot
Micral.2 ’ 87,-7 275,-
Micral.o ’ 86,-’ 328,-
Cherryl.3 ’ 86,-’ 302,-
Cherry 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.3 ’ 86,-’ 302,-
Sunny 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.6il2V ’ 92,-’ 217,-
Bluebirdl.6 ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oS ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oE ’ 90,-’ 278,-
Bluebird 2.0diesel ’ 99,-’ 365,-

-* Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden geldt een
garantie van 12 maanden.

** Grote onderhoudsbeurt, APK-keuring gratis!

Jurgen Autocentrum
Heerlen

Huisbergerstr./Hoek Schelsberg. Tel. 045-723500.

De beste

Stationcars
staan bij de specialist in de regio

Combi Car Centrum BV, Langheckweg 2, Industrieterrein
Dentgenbach-Kerkrade. Tel. 045-463344.

BIEDT AAN:
Mercedes 300E autom., schuifd., ABS, enz 1986
BMW 730iautom., schuifd, abs, enz. nw. mod 1987
BMWSIBi 5-bak, centr. vergr. enz 1986
8MW3165-bak, sportvelg. enz 1987
Mitsubishi Space Wagon GLX wit nw. mod 1986
Citroen CX 22TRS schuifd. blauwmet 1987
Volvo 240GL veel extra's antraciet 1987
Volvo 240DL rood, 5-bak, get. gl. model 1986
Ford Sierra 20 sedan 5-bak, grijsmet 1988
Ford Sierra 20 Stationcarrood 1987
Mazda626 20GLXHB12V, nw. mod., model 1988
Opel Omega diamantzwartmet., get.gl 1988
Ford Scorpio 20 GLd.blauw, get. gl. ABS 1986
Ford Sierra 18CL grijsmet., 5-bak 1987
Ford Sierra 18 laser 5-drs. blauwmet 1986
Ford Sierra 18 Laser, Coupé, wit, 5-bak 1986
Ford Orion 1600, zwart, 5-bak 1988
Ford Escort 1400 CL wit, schuifd 1986
Ford Escort 1600 Bravo 5-drs, groenmet 1983
VW Golf diesel, antracietmet., 5-bak 1987
VW Passat 13CL, blauw, 5-drs 1983
Audi 80 CC, wit, schuifd., enz 1985
Audi 100 5-cyl.,stuurbekr., 5-bak 1983
Renault 25GTS antracietmet., get.gl 1985
Renault 25GTS extra's 1984
Mazda 626 Coupé, blauwmet., 5-bak 1986
Mazda 626 20 GLX HB, autom. stuurbekr 1986
Mazda 626 20 GLX HB, stuurbekr. wit, model 1986
Mazda 626 1600LX HB blauwmet 1984
Mazda323 1300LX HB grijsmet., get. gl 1986
Nissan Stanza 1600GLHB 5-bak, groenmet 1985
Nissan Cherry 1300 GL groenmet 1983
Opel Rekord 20S combi, autom. st.bekr 1983
Opel Kadett 16Combi diesel, rood, 5-drs 1986
Opel Kadett 16 HB diesel5-bak 1985
Opel Kadett 12 S HB, blauw, nw.st 1984
Opel Ascona 18 SHB, wit, get. gl 1987
Opel Ascona 18 inj. 5-bak, sportv 1985
Opel Ascona 16 S autom., 4-drs., wit 1984

IOpel Corsa 13 STR, Luxus, wit 1983IFiat Regata 85 S wit, get. gl. 5-bak 1987
Fiat Ritmo 70 CL wit, 5-bak 1987
Fiat Panda 45 CL blauw, nw.st 1986
Fiat Regata 100S antraciet, extra's 1984
Citroen BK 19TRD, blauwmet., 5-bak 1987
Citroen BK 1900diesel, wit, nw. model 1986
Mitsubishi Galant 16 GL rookzilver 1987
Mitsubishi Lancer 20Turbo, zeer apart 1982
Austin Maestro 1300Luxe 5-drs 1985
Ford Taunus 16 Combi, groenmet 1982
Peugeot 604 GTI autom., schd. enz. enz 1984
Peugeot 505 GL bronsmet 1984
Peugeot 305 GL blauwmet. 4-drs 1983
Lada Samaral 300 GL met extra's 1987
Lada 2105 GL open dak, opknapper 1981
Zastava Yugo 55 GTL bruin, 3-drs 1983
BMW 316rood, 2-drs 1978

Bedrijfsauto's
Nissan Urvan Bus Diesel verhoogd 1984
Citroen GSA Break, wit, 5-bak 1984
Chevrolet Brandweerauto rood/wit 1955

Tot ziens op onze Paasshow
van 12 t/m 17 april.

Met unieke aanbiedingen !!
Zondags gesloten. Maandag 16 april kijkdag!

Inruil auto en motor natuurlijk mogelijk.
Discrete financiering tot 100% mogelijk.

Voor iedere bezoeker staat natuurlijk de koffie klaar!
Zeer moderne werkplaats voor onderhoud en reparaties.
Voor APK-keuringen is Auto Limburg uw vertrouwd adres.

Uw vertrouwd all-round automobielbedrijf:
Auto Limburg

Mauritsweg 126, Stem (naast Superconfex).
Tel. 04490-38474.

Tijdens onze showdagen
bieden wij u aan:

gratis kop koffie
want over inruilprijzen, kortingen
en extra's worden wij het dan wel

altijd eens!
Zo niet, 2e kop koffie ook gratis!

MUMsii£a_\w
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

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

->

Proficiat Ónze Guillaurf

Marian en Ramon. ' Hartelijk gefeliciteerd
Mam, pap, je zus Angel»

Proficiat mam en je trouwe hond Tos. ■

met je 76ste verjaardag WéWVan Sien, Fienny, .sJIEU
Brenda en Jeroen. .jtfMmWm Am

Prof"ï,°ma ffiSteCW:
Vandaag ook op LDj>

j M Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoend*
gefrankeerd) naar hel
Limburgs .Dagblad,

.- . Postbus 3100. 6401 Of
_W__ Heerlen en vergeet rue1"■^j links onder op de

**""%<k. ** » * enveloppe het nummer^
Roger, Patrick, Claudia, . * *WiesenSjO vermelden.

Paasshow
Mercedes 200 groen 1988 ’ 47.5]
8MW320 I Hartgeblauwmet 1986 ’ 29=)
Audi 90 Quattro wit 1986 ’ 29-» ,
Volkswagen Golf 1.8 Manhatten zwart .... 1989 ’ 29-^OpelKadett GSI zwart 1988 ’ 29-JVolkswagen Golf 160 pk groen 1985 ’ 21-? j
Nissan Sunny 1.6SLX automaat rood 1988 ’ l9'dPeugeot 205 1.6GTi grijs 1985 ’ 18'!
Seat Ibiza 1.2Special wit 1989 ’ 16-»i
Ford Escort 1.3CL wit 1986 ’ 14.»
Mazda 626 Coupé zwart 1985 ’ 14-9
Opel Corsa 1.3S grijs 1987 ’ 14.'
Seat Ibiza 1.2GL wit 1986 ’ 11 -g
Ford Escort XR3 i grijs 1982 ’ 9-JOpel Corsa 1.3SR wit 1983 ’ 9?

Bedrijfswagens :
Seat Terra Demo wit 1988 ’ 9.000,-excl.

Hamstraat 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.^
Fiat Uno Openingsaanbod!!!
Met Philips Radio-cassette-

digitaal gratis
Uno45 blauw en striping 1984 ’ 5--J iUno 45 Amico grijs en striping 1986 ’ 10?|
Uno4s Fire blauw én striping 1987 ’ 12?
Uno4s Fire wit en striping 1988 ’ 13?
Uno 45 super groenmet 1987 ’ 13*
Uno 55 super groenmet 1985 ’ 9*
Uno 55 super rood 1985 ’ 8?
Uno 60 supergrijsmet. silver 1987 ’ 13.?
Uno 60 silper wit 1987 ’ 13-2
Uno7osuperwit 1984 ’ 8-JUno 75 SX IE kat. blauwmet 1988 ’ 17.9"

Bovaggarantie - inruil - financiering
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34. Tel. 045-742121 ,
Voor Piccolo's zie verder pagina 20
i »

Welling Opel
biedt aan:

Kadett 3-drs. I.3GL-87
Kadett 3-drs. 1.8 S Club '88
Kadett 4-drs. 1.6 I Elegance

'88
Kadett 3-drs. 1.3 Club '88
Kadett 3-drs. 2.0 I GSI '87
Kadett 3-drs. 1.3 Club '87

Kadett 3-drs. 1.3 S '86
Kadett 4-drs. 1.3Limited '87
Kadett 3-drs. 1.2 S Sport '85

kadett 3-drs. 1.3 S '85
Corsa 3-drs. 1.3 '88

Corsa 4-drs. 1.2 S '86
Ascona 5-drs. 16 S '86
Omega 2.0 I 4-drs. '88
Volvo 480 Turbo '88

Nissan Sunny Coupé 1.6
SLX '88

Ford Escort 3-drs. 1.4 CL
'86

Ford Escort 5-drs. 1.6 Ghia
'81

Mazda 626 2.0 GLX 5-drs.
'84

Toyota Starlet 12 Valve '87
Peugeot 205 3-drs. Accent

'88
8MW315'82

Inr. en financ. mog.

7 OF^EI-e

auriiintj

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700.

Volvo 480 turbo
april '88, kl. rood, 1e eigen.,
schadevrij, stereo-install.,

sportvelgen, boordcomputer
alle extra's, nwpr. ’ 56.000,-

NU

Inruil en financiering mogel.

!* "7 OF=3EL.e

Haefland 2, Brunssum
Tel. 045-257700.

Grandioos LENTESPEKTA-
KEL: de nieuwe Favorit, nu
diverse aktie-modellen.
Grijp deze kans! Nooit zo
voordelig bij uw Skoda-cen-
trum voor Limburg. Garage
Central Geleen, Rijksweg
Centrum 97.
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bulletin

JleKlassePjla 2-IVO 2 3-0Ef* 2-Bleriek 2 1-1I* 2-SVN 2 2-0|03 2-Caesar 2 3-4tggittard 2 2-1
MeKlasse CKtgj-Verïtas 2 3-1

t*fKlasse D
£<* 3-Wittenhorst 2 0-7°rfy 3-RKMSV 2 3-1
PJteyn 2-SC Irene 2 1-1?a 18 2-Wittenh. 2 0-0Tn 2-Belfeldia 2 5-1[■eja 2-Volharding 2 0-3

Ê'a2-Lemirsia 1-1

fe 19~29■KT 19-27y 19-25Rag 2 19-22ttW" 18-21
L ~ 19-20B*'"er 19-18Echt 19_16|hter B. 18-12E1* 2 19-12
*r« 19-12
Kil 19-12
Rasse DEju.bout 2-Neerbeek 1-3
E"- 8.-Sanderb. 2 6-2
feiiï.'oem-De Leeuw 2-1S|>-8..8VC 4-1

fcek 19-34!Kbl°em 19-27
,Zu\v 19-24W^-B. 19-24IC^ 19-23
«sit. 19-22

gra2 19-is
Slik 19-15'e,lek " 19-11

bout 2 19-9
19-7

Mr k
l„der B-Juhana K 2-2

IS 19-27
kif 19-26
tel K 19-23
ï,akei'B. 19-19
tetï 19-19
Cs1 19-19
Her, , 19-19R> eB. 19-18
H 19-17
L 19-16<„ 19-13
tr-S!L_ 19-12v'«

02;Hbsv 2 7-2
IS,° lei'ick4 1-0t,^rashoek 1-4

o^l

«in„, " ■ 19-31
tjkf|ust 19-30j^k 19-24
Vo 19-23L 18-22
Sv., 19-22
§2 19-17
'C ? 18-15
t219-13
kt. 19-11

%?kg. Ko'onia 3 2-0
R!fL 19-30
Pel, 4 19-30

ö^ 2 18-23
fel o 19"21
hy, "-IS
tkJ 2 19-18CV'3 18-16E?^2 19-15
Kit, 19-12K>3 19- 8
»>--_ 19"5JSmT.^ 2-Helden 3 3-3

De Ster 3-SVVH 2 1-1
Roermond 2-W'mina 4 2-7
Stand:

I Moesel 2 20-30
Holturn 2 21-29

IRKMSV 3 20-26
i Parmingen 3 21-24

Meref'eldia 3 21-23
■ Leveroy 2 21 -23
Roosteren 2 22-23
W'mina 4 22-23
Helden 3 21-22

rDe Ster 3 20-17
Megacles 3 21-17
SVVH 2 21-15

IRoermond 2 21-0
2e Klasse C

> Banholtia 2-lason 3 1-0
2e Klasse E
Partij-Vijlen 3 1-1

■2e Klasse J
Egge 3-Spaubeek 2 1-3
Adveo 2-Egge 3 6-1

)2e Klasse K

' COV-Geleen 3 3-4
jSchinnen 2-LHBMC 2 2-7

'■ 2e Klasse L
■ SVE 2-COV 2 5-1
■2e Klasse M
jBom 2-Rios 2 0-0
!2e Klasse N
■ Putbroek-Swalmen 4 6-3
! Putbroek-PSV 3 1-2

'RKSVW 3-RKSNA 1-3
2e Klasse O

!Leeuwen 3-RKSNA 2 0-2
! Swift 2-RKVVB 0-0
■Haelen 2-Swift 2 5-2

'■ Bieslo 2-Thorn 2 2-2
Grathem-Linne 3 1-1

1Leeuwen 3-Nunhem 2 4-1
!RKVVB-RKSVW 2 l_-ü
,2eKlasse P
jVictoria 3-RKVB 2 2-1,Linne 4-Hoin 2 0-1
f2eKlasse R
) Bevo 3-RKMSV 5 0-1
> Baarlo2-Oda3 1-1
I Oda 3-Bevo 3 1-3
!3eKlasse D- Gerendal-Noorb. B. 2 0-2
,3eKlasse E

' Gulpen 2-Partij 2 2-0
>3eKlasse F
>KVC Or. 2-Coriovallum 4 1-0

Rimburg 2-Heilust 3 0-3

' VKC 3-Coriuvallum 4 5-1
>. 3eKlasse G
! Chèvremont 3-Haanr.3 0-8jVKC 4-KVC Oranje 3 4-0
)3eKlasse J
)Doenrade 3-Jabeek 2 8-0
jBVC 2-Schuttersv. 4 1-2
'3eKlasse K
> GSV 3-Almania 5 1-2
,3eKlasse L: FC Ria 2-EVV 5 4-1
,3eKlasse M
jBrachterbeek-Swil't 5 2-0
L Putbroek 2-Susteren 6 0-3
I3e Klasse N
Roermond 3-EMS 4 3-0

,3e Klasse O
Haelen 3-RKAVC 2 1-0
Swift 4-RKVB 3 2-2

iFC Oda 7-Swiit4 1-3
;RKAVC 2-SVVH 3 0-0; SHH 3-Beegden 2 2-3
i 3e Klasse Q
i Buggenum-A'heide 3 0-3
l Crescentia 3-Buggenum 5-0
) FC Oda 6-RKSVN 4 0-2

' 3e Klasse R
Bevo 4-Baarlo 4 3-5

)Reuver 5-MVC 5 0-3
Baarlo 4-GFC 4 0-3

) Bevo 4-KVC 3 1-4
1 3e Klasse P

' W'mina 6-RKSVO 4 0-6
[ Vierde klasse D, Meerssen 7-SCG 5 0-7
! Vierde klasse F .
> MXC 7-Schimmert 5 3-2
JVierde klasse H; lasons-Hulsbergs 0-10
Wijlre 4-Keer 5 1-2

l Struchterß. 4-RKUVC 4 1-3. Vierde klasse I
Nijswiller 3-Slenaken 3 1-2

Simpelv. 5-Slenaken 3 5-0
Vierde Klasse J
Simpelv. 6-Sportcl. 4 1-2
Vierde Klasse L
RKTSV 5-KVC Oranje 5 3-4
Miranda 4-RKTSV 5 0-1
Vierde Klasse M
Klimmania 3-Miranda 5 1-7
Vierde Klasse N
Amstenr.4-Klimmania 4 2-2
Vierde Klasse O
Schuttersv. 5-Jabeek 3 0-0
Spaubeek 3-Mariarade 4 1-4
Vierde Klasse P
Spaubeek 4-Heidebl.2 1-1
Sweik.B.3-Langeb.s gestl-1
Schinnen 5-SVM 4 3-1
Haslou 5-Egge 4 7-0
Vierde Klasse R
Limbricht 2-SVE 3 1-1
Vierde Klasse S
RKBSV 6-Kluis 5 2-0
-Dicteren 2-Heidebloem 4 2-0
RKBSV 6-Susterse B. 3 4-4
Dicteren 2-SVE 4 1-2
GVCG 4-Born 6 3-4
Obbicht 4-OVCS 4 1-2
Vierde Klasse T
Havantia 4-Kluis 4 4-2
Havantia 4-LHBMC 3 3-1
Vierde Klasse U
Maasbr. 4-Slekker B. 4 7-0
RKSVW 4-St. Joost 3 3-0
RKVVB 2-RKSNA 3 1-4
St. Joost 3-Slekker B. 4 2-1
Vierde Klasse V
Swalmen ü-Maasbracht 5 6-0
Vlodrop 3-SVH 4 0-5
Brachterb. 2-RKSNA 4 0-4
Maasbr. 5-Stevensw. 3 3-0
Vierde Klasse VV
RKAVC 3-RKSVN 6 0-6
Victorii 5- Vesta 4 3-0
RKSVNtf-Victoria 5 5-1
Vesta 6-3VH 5 7-2
SHH 4-RKSNA 5 6-1
Vierde Klasse X
Haelen 3-RKVB 4 3-0
RKVB 4-RKAVC 4 0-1
Vierde Klasse V
SVVH 4-Grathem 2 3-2
Buggenum 2-RKHVC 3 5-1
SVVH 4-BuggenumÜ 1-2
RKESV 4-Grathem 2 0-4
Hom 3-RKSVN 7 4-3
Vierde Klasse Z
RKSVN 8-W'mina 7 6-4
SVVH 5-Roggel 5 5-2
Haelen 4-Megacles 6 1-3
SVVH 5-Wmina 7 1-2
Haelen 4-Heel 4 3-1
Vierde Klasse AA
Eindse B. 4-FC Oda 8 1-3
A'heide 4-Brevendia 5 1-3
4e Klasse BB
Crescentia 5-RKMSV 7 0-5
Vierde Klasse Z 1
SVN 8-Centrum B. 4 7-2

Interregionale Dames
RKTVC-LFRKC 2-1
Leveroy-DVC Den Dung 1-3
Susteren-Bavel 0-0
VOW-LFRKC 2-0
Noad-SET 2-2
Bavel-Braakhuizen 0-3
ODC-DVC Den Dung 0-5
Susteren-Herptse B. 3-0
le Klasse Zuid
Vlodrop-Sportclub '25 0-2
Stand:
le Klasse Noord
RKMSV-Wittcnhorst 2-2
Steyl-RKDEV 1-9
Ze Klasse Midden
FC Oda-Horn 2-5
Derde Klasse A
GSV-Nijswillcr 2 2-0
Nijswiller 2-WVV 2 4-5
Derde Klasse B j
Schuttersv.-H'broek / 0-1
♦Twee punten in mindering
Derde Klasse C
Stadbroek-Haslou 2-0
Bom-Langeberg 1-0
Derde Klasse D
Grathem-Merefeldia 2 0-4

Hoofdklasse Jeugd
Panningen-Almuniu 2-0
Jeugd le Klasse Zuid
MKC-L'heuvel 1-3
Jeugd le Klasse Noord
Rios-Helden 5-2
W'mina-Sparta 0-0
RKMSV-Venlose B. 3-4
Reuver-HBSV 0-3
A-Groep 1
Buchten-RKTSV 1-2
A-Groep 2
SC Irene-FCV 1-1
RKSVN-Tiglieja 7-2
Montagnards-PSV 0-5

Uitslagen Iste competitiedag
Senioren gemengd A
Hoofdklasse
afd. 1
Grubbenvorst 1- Potec 1 3-2
Wimbledonck 1 -Venlo 1 4-1
Kerkrade 1 - Bom 1 3-2
VoereNdaal 1 - Rosus 1 2-3

Eerste klasse
afd. 1
Rakets 1 - Boshoven 1 2-3
Meijel 1- Grubbenvorst 2 4-1
Mulder 1- Berg 1 2-3
Tegelen 1 - Aldenghoor 1 5-0

afd. 2
Venlo 2 - Herkenbosch 1 2-3
Arcen 1 - Heipoort 1 5-0
Bom 2-Nuth 1 2-3

Senioren gemengd B
Hoofdklasse Afd. 1
Ready 1 - Helden 1 0-5
Game 1 - Venlo 1 3-2
Aldenghoor 1- Blerick 1 1-4
ATIVU 1 - Velden 1 2-3

Eerste Klasse
afd 1
Broekhuizen 1 - Kessel 1 1-4
Hom 1 - Berg 1 3 2
Rodhe 1 - Venlo 2 4-1
Ray Prickers 1-Linne 1 3-2

afd. 2
Potec 1- Linne 2 3-2
Rosus 1- Klimmen 1 1-4
ATIVU 2 - deBurght 1 0-5

Heren A Hoofdklasse
afd. 1
Bronshout 1- Obbicht 1 1-5
Arcen 1- Rakets 1 0-6
Melick 1 - Meijel 1 ' 2-4
Lottum 1 - Helios 1 3-3

Eerste klasse
afd. 1
Oirsbeek 1 - Nuth 1 5-1
Margraten 1- Hoensbroek 1

2-4
Keerweide 1- Panta Rhei 1 6-0
Volharding" 1 - Brunssum 1 2-4

afd. 2
Linne 1- Maasniel 1 4-2
Panta Rhei 2 - Swalmen 1 3-3
Venray 1- Grubbenvorst 1 5-1
Rodhe 1- van Home 1 5-1

Heren B Hoofdklasse afd. 1
Oranje Nassau 1 - Gagel 1 2-4
Maasbree 1 - Stem 1 3-3
de Poelder 1- Ray Prickers 1

3-3

Eerste klasse
afd. 1
Nieuwenhagen 1 - Mixed 1 1-5
Merkelbeek 1 - Schinveld 1 4-2
Helios 1-BRZ 2 1-5
Nuth 1-Rosus 1 3-3

afd. 2
Nederweert 1- BRZ 1 2-4
Maasbree 2-Velden 1 3-3
Mookerheide 1 - Helden 1 3-3
Bosdael 1 - Horst 1 1-5

LWmW _______}
District Zuid-Limburg.
Nationale
volleybalcompetitie,
le divisie B dames.
Tonegido 2-Hovoc 3-0

3e divisie E.
VCE/PSV-BachSV 0-3
3e divisie F.
Odulphus-Datak/VCL 2 3-0

Stand. tle divisie B.Dames.
TDK/BrevokK 21-03
Letro/Oikos PD 21-43
Activia 21-40
Gevamy/VVC2 21-36
Pancr.bank/VCH 21-34
VCE/Boxmeer 21-31
Symmachia 21-30
EAVV 21-27
Nokia/Valbovol 21-26
Tonegido/V2 21-26
Flamingo's D 21-16
HovocD 21-6
3e divisie E.
Pancr.bank/VCH 3 K 21-60
Moonen Papier/WK PD 21-48
BachSV 21-41
Letro/Oikos 2 21-41
Sondermeyer/SVL 21-40
Rapid 2 21-32
Dynamic 21-28
Jokers VC 21-27
Datak/VCL 21-25
Muvoc 21-23
Rooyse VK 2 D 21-12
VCE/PSVD 21- 1

3e divisie F.
Odulphus K 21-63
TDK/Brevok 2 PD 21-53
AKS 21-36
Mytilus 21-33
Morres/Hulst 21-31
VOY 21-30
IKS'72 21-30
Sarto/Pcllikaan 2 21-29
Swinta 21-25
Datak/VCL 2 21-22
SetUp/PD 21-16
T.Leynse/EVVC D 21-10
Distr.Zuid-Limburg
Distriktscompetitie.
DP.
Jokers 2-Furos2 3-0
DIB.
VC Nac-Datak 4 2-3
Volharding-Jokers 4 3-1
d2A.
VCV3-BSV2 1-3
D2B.
Sittardia 2-Elan 3-2
Volharding 2-Avoc 2 1-3
D2C.
Jokers 6-Vluco 2 3-0
HIB.
VCV2-EPV 1-3
H3B.
Elsloo 2-de heeg 2 1-3
Elsldo 2-Pancr.b.Bregl. 0-3
Volharding 3-Margraten 3-0
Bekercompetitie.
Dames.
Sittardia-Dovoc 3-0
VCV-Grovoc 3-0
Heren.
Helpoort-Sittardia 0-3
Avanti-Fiscus 3-0
Jeugdcompetitie.
MA 2.
Jokers-Dovoc 3-2
VVS-Dynamie 3-0
olhaingsittaia 31
MA 1.
Grovoc-Pancr.bank 3-0
JA 1.
dcHeeg-Rapid m 2-3
SEC-Pancr.bank * 3-0

Comp.Bandstoten dis-
tr.Z.L.v.d.KNßß.
Afdeling A 1.
HGK-Sanderbout 2-5
Volksh.-Societ. 2-5
Maasb.-Grijzegr. 7-0
Afdeling A 2.
Kantje-Schaesb. 2-5
BBC-Societ. 5-2
deVink-Volksh. 0-7
Afdeling A 3.
Societ.-Keizer 5—2
Academie-Apollo 5-2
DDK-Schacsb. 7-0
Afdeling B 1.
Societ.-Kempke 7-0
Heukske-HGK 5-2
Wilza-Gona 5-2
Afdeling B 2.
Statie-Kempke 7-0

St.Bayo-Gona 0-7
Heukske-Lindenh. 0-7
Afdeling B 3.
Keizer-Gebr.Holke 5-2
Kantje-Schaesberg 5-2
Afdeling B 4.
DJB-Weustenr. 7-0
Treffers-Heukske 2-5
OHVZ-deVink 5-2
Afdeling B 5.
OHVZ-ABC 5-2
Kempke-Keizer 1-6
DJB-Irene 2-5
Afdeling B 6.
In 't Ven-Zwaantje 2-5
Kempke-Keizer 3-4
DJB-Heukske 2-5
Afdeling B 7.
ABC-Schaesb. 2-5
deVink-DJB 2-5
Academie-Kempke 5-2
Afdeling B 8.
Apollo-DDK 2-5
Keizer-DJB 0-7
Kempke-Irene 2-5

Bondscompelitie Maastricht
en Omstreken KNBB.
Poule A.
Heer-Vr.kring 2 2-5
O.D.Klos 2-BCU 2-5
MBV-Vilt 5-2
Vr.kring 2-MBV 7-0
BCU-Heer 3-4
Vilt-0.D.K1052 7-0
Stand.
Vr.kring 2-12
Vilt 2- 9
BCU 2- 8
ECHeer 2- 6
MBV ■ 2-5
OD.Kios 2- 2
Poule B.
MBV2-Vilt 2 5-2
Ketsers-BCU 0-7
Rheing.3-BAM 7-0
Vilt 2-Ketsers 7-0
BAM-MBV 2 4-3
BCU 2-Rheing.3 5-2
Stand.
BCU 2-12
Rheingold " 2- 9
Vilt 2- 9
MBV 2- 8
BAM 2- 4
Ketsers 2- 0
Poule C.
Itteren 2-MBV 3 3-4
Sjaan-Rheingold 4-3
BCHeer3-Vr.kring 7-0
MBV 3-Sjaan 4-3
Vr.kring-Itteren 2 0-7
Rheing.-BCHeer3 1-6

Stand.
BC Heer 2-13
Itteren 2-10 ,
MBV 2- 8
Sjaan 2- 7
Rheingold 2- 4
Vr.kring 2- 0
Poule D.
BCU 2-Mergell.2 4-3
Bam2-BCHeer4 2-5
MBV4-Ketsers3 7-0
Mergell.2-Bam 2 2-5
Ketsers3-BCU3 0-7
BC Heer 4-MBV 4 7-0
Stand.
BC Heer 2-12
BCU 2-11
BAM 2- 7
MBV 2- 7
Mergelland 2- 5
Ketser? 2- 0
Poule E.
Itteren-O.D.Klos 3 2-5
Vol/Kot-A.Wolder 5-2
Merg.land-BCB 7-0
O.D.Klos 3-Vol/Kot 3-4
BCB-Itteren 0-7
A.Wolder-Merg.land 2-5
Stand.
Merg.land 2-12
Itteren 2- 9
Vol/Kot 2- 9
O.D.Klos 2- 8
A.Wolder 2- 4
BCB 2- 0
Poule F.
O.D.Klos-BCU4 5-2
BCB 2-Rheing.2 6-1 1
A.Wolder-Ketsers 2 2-5
BCU4-BCB2 2-5
Ketsers2-O.D.Klos 2-5
Rheing.2-A. Wolder 2 2-5
Stand.
BCB 2-1
O.D.Klos 2-10
A.Wolder 2- 7
Ketsers 2- 7
BCU 2- 4
Rheingold 2- 3
Poule G.
Vr.kring 3-BCM 6-1
Klosscrs-LBEijsdcn " 3-
OO Heer-BC Heer 2 0-7
BCM-Klossers 7-0
BC Heer 2-Vr.kring 5-2
LB Eijsden-OO Heer 0-7
Stand.
BC Heer 2-12
BCM 2- 8
Vr.kring 2- 8
OOHeer 2- 7
L.Eijsden 2- 4
Klosscrs 2- 3

Prom. Hoofdklasse/Ereklasse
Olympia-Pappegay 1-5
BVO-Krietje 4-2
Dennenoord-Hollandia 4—2
Stand
Pappegay 1-2
BVO 1-2
Dennenoord '89 1-2
Heukske 0-0
Hollandia 1-0
Krietje 1-0
Olympia 1-0
Nat.Bekercompetitie
le ronde
Deelgaard-Almania 2-4

Lentecompetitie distrikt De
Oude Mijnstreek
Eikske-De Pint 2-2
Olimpia-De Stern 1-3
A Gen Kirk-De Kroon 3-1
Overbroek-Trefpunt 3-1
OBK-B. Balke 2-2
Gr. Dal-Eikske 2 4-0
Eikske 3-Sjork 1-3
Broenssem-ENBK 4-0
Trefpunt 2-Sjutt 0-4
Sjutt2-Gr. Dal2 3-1
De Pint 2-Voelender 2-2
Voelender 2-'tHotke 2-2
't Hofke 2-Eikske 4 0-4

le klasse C.
Sitt.Boys-BongoB. 9-4
2e klasse B.
Bast.4-Eijsden 2 5-3
2e klasse C.
Marath.3-Fortuna 6-5
2e klasse E.
Bongo 8.2-WagterWeg.2 2-5
2e klasse F.
Hanckmann-Letro 2 9-2
3e klasse C.
Keer-v.Haaster 3-3
Willem 1-Eysden 5 19-2
3e klasse D.
Delta 4-Hiltonneke 4-
Willem 1 2-Yerna 3 6-7
3e klasse H.
Sitt.Boysa 3-Letro 3 6-2
3e klasse G.
Maximiliaan-Beek 3-
-4eklasse A.
Eijsden 6-Flaterke 2 2-7
4e klasse B.
DBSV-Flaterke 3 . 3-7
Eijsden 7-de Kilo 3 2-6

4e klasse C.
Sjotter 3-Eijsden 9 7-4
EijsdenB-IpQuclle4 3-6
4e klasse E.
Janckm.2-Aztecs 3-7
Jeugd.
Hercules 2-Stap In 3-10

Hoofdklasse A
Alico-Neverdown 11-6
VVO-Tovido 6-4
Geko-Rosolo 5-3
Hoofdklasse B
Swift-SVO 7-0
Minerva-Merels 1-5
Overgangsklasse C
Stormvogels-Rosolo 2 3-0
Corridor-Vriendschap 8-3
810-Vitesse 10-2
le klasse B
Castenray-DIS 3-9
SVSH-Grubben 5-3
ODOS-Lottum 4-2
le klasse D
DSS-Kraanvogcls 4-5
Klimroos 2-Rietvogels 6-5
Spoord.Girls-Weebosch 8-6
3e klasse G
Vitesse 3-ROKA 3 3-4
Amby'sK.4-EKC 3-6
Spaur.2-DKV Geullc 8-2
3e klasse N
Vitesse 2-Erica 2 7-1
Amby'sK.2-Swift 5 6-8
Junioren A
Amby'sK.2-Gazelle 2 0-0
Gazelle-Vitesse 4-4
EKC-Spaurakkers 3-3
Aspiranten A
EKC-Amby's K. 5-0

VIOD-Gazelle 2 3-0
Spaur.-Spaur.2 0-0
Pupillen A
EKC-Amby'sKorfke 9-0
VIOD-Spaurakkers 4-0

Nationale league klasse 2A
U.B.Heerl.-Made Transp. 0-3
Rest.Venray-U.B.Heerlen 2-1
Unit.B.Heerlen-W. Bosch 3-1'
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
BBH-dubbel league
VOG-Agio 3-1
Fr.Golob-Snackb.Aarveld 3-!
Twilight-Kameleon 0-4
Grizzly's-MPG 3-1
Brugmans Ass.-Joemi 0-4
Anca-Hodaar 2-2
Rest.Stap In-Team 14 1-;-;
BBH trio-league
Polar 8.-Kodiaks 2-2
Koala's-Ice Bears 2-2
Foto.Olympic-UD 0-4
UD2-Obies 3-1
Spoilers-Blind 4-0
Bedrij ven-league
Geleen-SSOVH 0-4
Unit.Bears-AZL Vte-2Vt
Webibo-ABP 1-3
Verma-Foto.Olympic 3-1
SSOVH2-DianaTeam 3-1
Hoeve de Aar dubbel-league
Optimisten-Pinh. . 2-2
Trekvogel s-Anco
BZN-Lablo's 3-1
Missers-Good Luck 2-2
Volhouders-Madonna's 1-3
Riefie-Puppies 1-3

sport in cijfersJ^Lrennen
i'jfdn Van Nedersaksen, amateurs -

Stam tapPe: 1- Wolf 156km in 3.11,46,
f*. 9 As->ev. 3. Sprueh, 4. Traxel, 5. Lan--- St Haas- 12- Duin. 19-Voskamp,
als lv yftman. 62- Zuyderwijk allen z.t.
PtWjj . Eerste deel zesde etappe, ploe-
i ögftnt; 1. Sovjetunie 36 km in 44.08,1,
Scl 5 ! op 0,06, 3. BrD 0,17, 18. Neder-
-3,5 u - Tweede deel: 1. Zuyderwijk
%lh in 113'29. 2- Stück z.t, 3. He-% h rger 0.04, 4. Sypytkovski, 5. Gar-
*k(p^rj^n zt. Zevende etappe: 1. Pia-
T Ofuj n) 17° km in 4.05,58, 2. Sprueh
Xn ~', 3- Mackowski 0,10, 12. Vos-
%r>' £}'■ Zuiderwijk, 42, De Haas, 49.
?«Ht' ,fl' Startman. Algemeen klasse-
y%yi piatek 23.52,13, 2. Liese 0,25, 3.
buJ'ci( .;ko-i 0.36, 4.'Sypytkovski 0,43, 5.
Nt»e jk °'44- 6- Sprueh 1.26.van Nedersaksen, vrouwen: Al-
jjl ju klassement na vier etappes: 1.
FB. 3 Drsel <Ned) 6.31,49, 2. Rossnerar>ft'ï ,^ulith 114, 4. Niehaus 1.18, 5.

-43.

Stnof? ,nloop Drente (Assen, 180 km,
h('lthlJieco,npetitie amateurs): 1.
p*\ Q^„ (Hooghalen) 4.13.15, 2. Van
%<.';!' 3. Schipper 0.20, 4. Marcel.*>*■ Bakker.

Jrste^ï firabant (Bladel), amateurs -3! .?ppe' 12° km: L Melsen (Roo-
(Vf Viti 4'4152> 2-Koerts, 3. Sels, 8. Van
V 'Wk eedeetaPPe. 177km: i- Meys
L St, r6> 4.06.43; 2. 80l op 0.01, 3.en 0.26, 4. Koerts 0.26, 5. Vink.

Derde etappe, tijdrit 13 km: 1. Niels
Boogaard in 17.01, 2. Steiger 0.05, 3. Eyk
0.06, 4. Peelen zt, 5. 80l 0.11. Vierde
etappe, 162 km: 1. Wolsink (Aalten) in
3.43.22, 2. VanKalster, 3. Eric Boogaard,
4. Peelen, 5. Vink. Eindklassement: 1.
Niels Boogaard 10.48.36, 2. Melsen 0.51,
3. Elfrink 1.08, 4. Eric Boogaard 1.10,5.
Peelen 1.28, 6. Vink 1.48, 7. Eyk 2.00, 8.
VanKalster 2.02, 9. 80l 2.07, 10. Meys op
2.29.

Omloop van de Bommelerwaard in
Rossum, amateurs: 1. Ansems (Chaam)
160km 3.51.18, 2. Kes 0.15, 3. Rutgers, 4.
Kernper, 5. Den Braber allen zt, 6. Vier-houten op 1.12.
Circuit de la Sarthe, etappekoers in
Frankrijk voor profs en amateurs -Vierde etappe Coulaines-Neuville, tijd-
rit, 19,7 km: 1. Idanov (Sov) 25.07, 2. Nel-joebin 0.05, 3. Marie 0,06, 4. Louviot 0.15,
5. Vermote 0.38. Vijfde etappe Neuville-
Le Mans, 96 km: 1. Redant 2.13.11, 2.
Vermote, 3. Faivre-Perret, 4. Marie, 5.Heppner, allen zt. Eindklassement: 1.
Idanov 16.58.52, 2. Vermote 0.25 3 Ma-
rie 0.26, 4. Nelijebin 0.30, 5. Louviot 1.40,
6. Poisson 1.49, 7. Heppner 1.49, 8. Du-
clos-Lassalle 2.09, 9. Faivre Perret 2 17
10. Redant 2.18.

Boucles Parisiennes, profkoers Linas-
Montlhery - 141 km: 1. Claveyrolat in
3.34,01, 2. Bölts 0,03, 3. LeClerc 0,05, 4.
Kajzer 0,10, 5. Gröne 0,20.

Klassement wereldbeker na Luik-Bas-

tenaken-Luik-Individueel: i. Argentin
58 punten; 2. Dhaenens 52 p; 3. Bugno
48 p; 4. Talen 39 p; 5. Fondriest 32 p; 6.
Dëlion 30 p; 7. Colotti 27 p; 8. Planckaert
en Van Lancker 25 p; 10. Duclos-Lassal-
le 23 p; 15. Rooks 20 p. Merkenploegen:
1. Panasonie 30 punten; 2. Helvetia en
Chateau d'Ax 20 p; 4. PDM en Ariostea
19 p; 6. Toshiba 17 p; 7. Weinmann 16 p;
8. Del Tongo 15 p; 9. RMO 13 p; 10. Z 11
p; 13. Buckler 8 p; 17. TVM3 p. Eerstvol-
gende koers voor de wereldbeker: Am-
stel Gold Race, zaterdag 21 april.

TENNIS
Tokio, 2,3 miljoen guldentoernooi -Mannen, halve finales enkelspel: Ed-
berg - Gilbert6-1, 7-6; Krickstein - Lendl
6-3, 5-7, 6-4. Finale: Edberg - Krickstein
6-4, 7-5. Dubbelspel halve finales: Kin-
near/Pearce - Davis/Pate 7-5, 3-6, 7-5;
Kratzmann/Masur - Canter/Derlin 6-2,
6-1. Finale: Kratzmann/Masur - Kinnear-
/Pearce 3-6, 6-3, 6-4. Vrouwen: halve fi-
nales enkelspel: Smylie - Suwamatsu
6-1, 6-2; Lindqvist - Sviglerova 6-1, 5-2.
Finale: Lindqvist - Smylie 6-3, 6-2. Vrou-
wen dubbelspel, halve finales: Hu Na-
/Jaggard - McNeil/White 6-2, 6-1; Jor-
dan/Smylie - Cordwall/Hendrieksson
6-3, 6-3. Finale: Jordan/Smylie - Hu Na-
/Jaggard 6-0, 3-6, 1-6.

" Amelia Island (VS), 700.000 gulden,
vrouwen: Kwartfinales enkelspel: Zve-
reva - Garrison 6-1, 2-6, 7-6, Graf - Bas-
sett-Seguso 6-4, 6-4; Sanchez - Kelesi
7-5, 6-4; Sabatini - Cueto 6-3, 6-2. Halve
finales: Graf - Zvereva 7-6, 6-7, 6-1; San-
chez - Sabatini 6-4, 6-0. Finale: Graf -
Sanchez 6-1, 6-0.

" Barcelona, mannen 750.000 gulden:
Halve finales: Gomez - Tjesnokov 6-3.
7-5, Perez-Roldan - Emilio Sanchez 7-5.
7-6. Finale: Gomez - Perez-Roldan 6-0.
7-6, 3-6, 0-6, 6-2.

" Nice, mannen 520.000 gulden: Eerste
ronde: Tsjerkasov - Korda 0-6, 7-5, 7-5;
Santoro - Fleurian 7-6, 6-2; Prpic - Gun-
narsson 7-6, 7-5; Rahunen - Arrese 3-6,
6-3, 6-4; Carbonell - Strelba 6-3, 6-1.

" Seoel, mannen230.000 gulden: Eerste
ronde: Kuhnen - Bong-soo 7-5, 2-6, 7-6;
Jtive - Jae-sik 7-5, 6-4; Shiras - Hogstedt
7-5, 4-6, 6-4; Antonitsch - Jones 6-4, 6-4;
Goldie - Woodbridge 6-4, 2-6, 6-4; Wahlg-
ren - Mansdorf 6-4, 7-5.

GOLF
" Hilton Head Island (VS). Twee mil
joen gulden, Heritage Golf Classic: 1

Stewart (VS) 276, winnaar na de play-
off; 2. Mize (VS), Jones (VS) 276; 4. Nor-
man (Aus), Pate (VS) 277.

" Cannes: 1. McNulty (Zim) 280 slagen
(69, 71, 69, 71); 2. Rafferty (N-ler) 281 (73,
67, 72, 69); 3.Roe (GB) 282 (72, 71,66,73);
4. OMeara (VS); Singh (Fij), Sörensen
(Den) en Parnevik (Zwe) allen 284. lan
Woosnam verspeelde op ongelukkige
wijze de overwinning in Cannes. De
Welsh golfer stond na de derde ronde
aan de leiding van het klassement. Op
de vierde hole van de slotronde raakte
Woosnam met zijn bal het hoofd van een
vrouw, die zodanig gewond raakte dat
zij naar het ziekenhuis moest worden
gebracht. De bal ging out-of-bounds,
Woosnam speelde de hole twee slagen
boven par uit en was zo uit zijn doendat
hij met vijf slagen achterstand op de
Zimbabwaan Mark McNulty als achtste
in het klassement eindigde.

BADMINTON
Moskou. Europees kampioenschap: Fi-
nales vrouwen enkelspel: Nedergaard
(Den) - Smith (Eng) 5-11 12-11 4-0opgave
Smith. Mannen enkelspel: Daddeley]
(Eng) - Hall (Eng) 11-15 15-3 15-7. Vrou-'
wen dubbelspel: Kjaer/Nielsen (Den) -i

Coene/Van Dijck (Ned) 15-5 15-6. Man-
nen dubbelspel:Svarrer/Paulsen (Den) -
Gandrup/Lund (Den) 17-16 15-6. Ge-
mengd dubbelspel: Holst-Kristensen-
/Mogensen (Den) - Antonsson/Bengts-
son (Zwe) 15-7 15-8.

BOKSEN

"Londen, WK - Middengewicht (versie
WBA): McCallum (Jam, titelhouder)
wint doork.o in de elfderonde van Wat-
son (Eng)

"Las Vegas, WK - Middengewicht(ver-
sie IBF): Nunn (VS, titelhouder) w o Dvan Starling (VS).

" Monaco, WK - Zwaarweltergewicht
(versie IBF): Rossi (It, titelhouder) wint
door interventie in de zevende ronde
van Daigle (VS).

VOLLEYBAL

" Japan, B-WK - Groep Tokio, Tweede
speeldag: Japan - Polen 3-0 (15-12 15-7
15-11), Irak - Puerto Rico 3-1 (10-15 15-13
15-9 15-10), Nederland - DDR 3-0 (15-12
15-4 15-5). Derde speeldag: Japan - DDR
3-1 (15-3 7-15 15-7 15-10), Nederland -Puerto Rico 3-0 (15-5 15-2 15-9), Polen -
Irak 3-0 (15-6 15-8 15-7). Stand na drie da-
gen: 1. Nederland 3-6 (9-1), 2. Japan 3-6
(9-1), 3. DDR 3-4 (4-6), 4. Polen 3-4 (4-6) 5.
Irak 3-4 (3-7), 6. Puerto Rico 3-3 (1-9).
Groep GifU, tweede speeldag: Spanje -
Joegoslavië 0-3 (12-15 2-15 14-16). Alge-
rije - Zweden 0-3 (4-15 6-15 1-15). Taiwan
- China 0-3 (4-15 9-15 7-15). Derde speel-

dag: China - Spanje 0-3 (9-15 5-15 11-15),
Joegoslavië - Algerije 3-1 (17-15 12-15 15-
-4 15-2), Zweden - Taiwan 3-0 (15-2 15-8
15-4). Stand na drie dagen: 1. Zweden
3-6 (9-0), 2. Joegoslavië 3-6 (9-1), 3. Span-
je 3-5 (6-5), 4. China 3-4 (3-6), 5. Algerije
3-3 (3-), 6. Taiwan3-3 (0-9). Beste drie van
beide poules naar finaleronde. Beste
drie van finaleronde naar A-WK van ok-
tober in"Brazilië. Vandaag is een rust-
dag.

BILJARTEN
" Zundert. Tweede ronde NMS Grand
Prix: Van Bracht - Van Beek 50-50 (50
beurten), Velthuis - Van Ross'um 50-35
(39). Arnouts - Roelofs 50-35 (41), Dekker
- Lonst 50-33 (42), Schumann - Arkes-
teijn 50-31 (46), Broeders - De Wit 50-41
(50). Havermans - Van der Smissen 21-50
(39), Popeijus - De Bruin 38-50 (50), Vet -Nieuwenburg 39-50 (38), De Vries - Van
Cromvoirt 50-48 (51), Pijl - Kuijt 50-38
(53), Van Maanen - Van Kuijk 27-50 (36),
Gieskens - Pelders 50-44 (45). Martens -Van de Ven 46-50 (52), Van Straalen -Vredeveldt 31-50 (44), Burgman - Jas-
pers 33-50 (30).

SCHAKEN

" Lyon, zonetoernooi: Eindstand: 1.
Lautier 10 punten; 2. Van der Wiel S/r, 3.
Miralles 8; 4. Brenninkmeijer 8; 5. Wi-
nants Vh\ 6. Renet 7; 7. Piket 7; 8. Van
der Sterren 6; 9. Koch 4V-r. 10. Kuijff 4;
11. Seret 3/-; 12. Meulders 3'A; 13. Stuhl
V>p.
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Al meer danveertig jaarimporteren wij bij BEERS Scania bedrijfswagens. Vanuit 23 moderne en goed
uitgeruste vestigingen bieden wij onze klanten een service, die past bij een topprodukt als Scania.

Voor onze 24ste vestiging, die wij medio 1990 gaan openen in Roermond, zoeken wij nu reeds een

EERSTE
BEDRIJFSAUTOMONTEUR f
die een meester in zijn vak is. ,

■ Beers biedt: ■ Beers vraagt:
- een prima salaris en ruime regeling voor - opleiding L.T.S. autotechniek op

overwerk, avond- en standby-dienst; C-niveau;- een aantrekkelijke winstdelingsregeling; - een leeftijd tussen de 21 en 26 jaar;-een winstdelingsspaarregeling; - het diploma 1e monteur motor-
-8% vakantiegeld en 24 vakantiedagen; voertuigen;-een tegemoetkoming in de studie- - in bezit zijn van APK I;
kosten en gespecialiceerde Scania- -de bereidheid om in de avond- en
cursussen; standby-dienst te werken;

- stabiele markt met goede perspee- - inzet, enthousiasme en service-
tieven. bereidheid.

■ Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u contact opnemen met de \~~Z '. ~ 7TZ « Z Z~.I
heer J.M.H. Janssen, Technisch l Scania -King of the Road-en detop-
Bedrijfsleider van de vestiging Tegelen, P^ShS service van Beers: een sterke com-
of de heer J.P.Reimert, rayondirecteur, ]'' g 7' binatie, waarop u kunt bouwen.
telefoon 077-732525. ' f* Ook wat uw toekomst betreft.
Uw sollicitatie kunt u richten aan Q(~ MT^' BEERS N.V., Kaldenkerkerweg 17, '_L^^'
5932 CS Tegelen, onder referentie- r~ .Ijm £T
nummer LD 17-4. XSfl Bri mmm^m^^^^m^I i| Bil ?^*Ü| Ï\\r-i

1 U bezit ?fi\%°chteporcelein. W^^^^^^^^^^S 1
■ met 2tuiten. i^».h Die zoU |parijs 2-3-4-7 dg ’ 159,-f9 \Apt een eoud oiei>jc- ~ want Jgll f londen 4dg / 449, fV u ttLSleti verkopen, wam I west-en oostberlun 3-4 dg ’ 299.-I■ ÜbeSlW ,„„♦ ■ maar mUC ■ KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399,-f

eieemljK SWH " . , PlaatS |||| f WENEN stad van muziek en dans 7dg ’ 789,-f
wee Geen PrOU ptprOLOl. 18818 IROME-FLORENCE klassiek Italië 10dg ’ 989.-|ïcrie weergaeen riv^- ■ Itoscaneflorence-siena 8 dg. ’ 885,-f11 aISUC . ÉÉÉI I VIERWOUDSTEDENMEER 5-IO dg ’ 499,-f■ Belt U iuaa " _ _________ I I BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg. ’1079,1H - P f NICE-MONACO 7-10dg ’ 599.-1

MB || BMrII 1 i^^P^^ 1 f LUGANO MEER VAN LUGANO 7dg f 749, f|_|^|H| Hlfl 111 l f LOURDES-een geliefd reisdoel 7dg ’ 699,-fißßni k| ■ I^^BMV 11 f OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799,- fI■ ] ____ | _W __ AW 0 pi f OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.-1i /l " II f DOLOMIETEN ITALIË-MERANO Bdg ’ 799,-fK^^F *^^ ,^rnl O-TEAM Va" IpRAAG EN BUDAPEST 10 dg. ’1275,1■ Het PICCUL^» i , ge\t INORMANDIËLOIRE 5 dg’ 499.- fH v?Pt 1 imburgs Dagoiau i»*& I Isauerlandarnsberg 5d9. ’ 499.-f
V lil IoBER-HARZGOSLAR sdq f 499.- .^JL
het Wei. JELZAS-CQLMAR 4da f 395- __^fiS_M

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
ZN AUTO LEKKER SCHOON HOUDT?

EERST DENKEN, DAN DOEN

Limburgs dagblad __



Auto's

Citroen
AXIITRE 1987 wit

BXPalmarés 1989 wit

BK Basis 1989 grijs

BXI4RE 1988 wit

BXI6TRi 1987 wit

Andere merken
FiatUno6oS 1987 blauw

Audi 100 1988 beige

Renault2sGTS 1984 wit

8MW316 1982 blauw

Lada 1200 S 1986 wit

—VOLLEDIGE GARANTIE—
—INRUIL MOGELIJK—

—FINANCIERING—

Autobedrijf van Leeuwen
Strijthagenweg 129, Kerkrade.

Ind.terrein Dentgenbach
Tel. 045-453355.

Citroen
BK 14 2x '85 - G
BK 14 2x'BB-M

BK 14E wit '86 - G
BK 14E LPG '86 - G

BK 14E blauw '86 - M
BK 14 RE wit '87 - G/M
BK 14 RE wit '88 - M

BK 16 RS blauw '84- G/M
BK 16 TRS wit '83-G

BK 16 TRS LPG '85- M
BK 16 TRI wit '88- M
BK 19 GT wit'B6- M

M is Maastricht
G is Gulpen

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58,

Maastricht, 043-215154
Rijksweg 113, Gulpen

04450-1450

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk

Kombi's/
Bedrijfswagen

VW Passat Avance uitv.
zwartmet D z. mooi '87;
Opel Kadett 1.2 S station s-
drs blauwm. '85; Rekord 1.9
N station m. LPG '82; Opel
Kadett 1.3 station blauwm.
'81; Renault 11 TD Van D gr.
kent. rood '84; Renault 5 TL
Van blauw '84; Renault 4F6
bestel geel kent. wit '81; Su-
zuki carry pick-up 22000

km. wit '85.
"Erkend Bovag bedrijf

"Eigen werkplaats
"Finan. zonder aanbet. mog.
'Alle keuringen toegestaan

"Inruil mogelijk
"Keuze uit 12-3 mnd gar.

"VVN keuringsstation
"Garantie boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

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

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

-424268-424231. -Mazda 626 GLX PS, aut. 2.0
'88; Mazda 626 LX 2.0 die-
sel, '85; Mazda 626 GLX 2.0
'84; Mazda 626 LX 1.8, '88;
Mazda 626 LX 1.6 '87; Maz-
da 626 GLX 1.6 '87; Mazda
626 GLX 2.0 '84; Mazda 626
GLX 2.0 '83; Mazda 626
SDX 2.0 '82; Mazda 626
GLX PS, 2.0 '87; Mazda 626
GLX 1.6 '86; Mazda 323
GLX 1.3 '88; Mazda 323 LX
1.1 '87; Mazda 323 LX 1.3
'86; Mazda 323 GLX 1.5 '86;
Mazda 323 1.3 79; Mazda
323 GLX 1.5 '87; Mazda 323
GLX 1.5 '86; Mazda 323
GLX Estate 1.7 diesel, '87;
Mitsubishi Galant GL LPG,
1.6, '82; Mitsubishi Galant
GL 1.6 '86; Opel Rekord S
2.05, '82; Opel Kadett SC
1.2 S, '87; Opel City 1.276;
Fiat Uno 60S, zilver 1.1 '87;
Fiat Panda 750 '86; Fiat Rit-
mo 1.3 '83; BMW 318i, 1 .Si,
'87; VW Golf C 40 kw, 1.3
'85; VW Jetta C 1.3 '87; La-
da 1200 E 1.2 '83. Mazda-
Kroongarantie. Auto LEYM-
BORGH, Bornerweg 2-8,
6141 BK Limbricht. 04490-
-15838.
BMW 628 CSi type '86 zwart
wit ledereninter., autom.;
BMW 635 CSi zwart, uitb.,
iets aparts; BMW 525 i '86
zwart; BMW 525 i '84 autm.,
blauwmet.; Mercedes 190 E,
zilver, autom. '85; Mercedes
300 E diamantzw., autom.,
alle access. '87; Senator 3.0
E autom., zilver '84; VW Golf
turbo diesel '85, antraciet,
GTi uitv.; VW Golf Manhaf-
ten '87 wit; VW Golf Jetta 2X
'84 en '86 v.a. ’7.750,-;
Golf GTi '82 zilver; Escort
'87 1300 CL rood; Citroen
Visa RX '88 wit; Escort ca-
brio '85 rood; VW Passat
diesel '86 goudkl. stationcar;
Opel Rekord stationcar 3X
'84 t/m '87 5-drs. luxe uitv.;
Audi 80 antraciet '87; Opel
Ascona 3X '84 t/m '87; Opel
Kadett 4X '83 t/m '88; Re-
nault R53X '82 t/m '85; Opel
Manta GTJ '85 wit, verl. en
uitgeb.; Mazda 323 2X '83
en '86 zilver; BMW 318i
zwart '82; VW Karman Ghia
sport coupé zwart/rood;
Mercedes 280 SE coupé
goudkl. '69, lerenbekl. in nw.
st.; Ford Siërra '83 t/m '86;
Fiat XJ9 cabrio wit, koopje!
Inkoop, inruil, ook motoren,
boten en caravans. Garantie
v.a. 6 mnd. t/m 2 jr. Garage
Lucar, Holzstr. 67, Kerkarde
Tel. 045-456963.
Te koop Fiat SPORTVEL-
GEN en banden, maat 185-
-60-13, pr. ’500,-. Tel. 045-
-721325.
Te koop Honda PRELUDE,
1982, i.z.g.st., met electr.
schuifdak, vr.pr.’ 7.000,-.
Tel 045-327035.
Alfa ROMEO 33 rood 8-'B6,
77.000 km, nw. Pirelli's,
a.spoiler, mistlampen, etc.
pr. ’ 11.950,-. 045-316769.

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk
VWGolf GTI 16Vrood 1e
eig. schadevr.'B7; Nissan

Sylvia Turbo 1e eig. 35.000
km'B7;Opel Omega 2.3 Tur-
bo D grijsmet. '87; BMW 628
CSI m.v. ace. blauwm. '84;
Toyota Supra 2.8 I grijsm.

als nw '83; Renault 21 GTS,
grijsmet. '87; Lancia Prisma
1.5 d.blauw '85; Opel Asco-
na 1.81 GT HB grijsm.'Bs;

Ford Siërra 1.6Laser wit '85
Mercedes 280Cm.z.v. ace.
autom. '79; Mercedes 240 D
W 123 groen '78; Audi 100

CC autom 5E goudmet v.ex-
tra's '86; Audi 80CC 5-bak
velours-int. wit '87; BMW

5251 m.ABS schuifd. sportv.
enz. blauwm '86; Opel Re-
kord 2.21 Luxus blauw '86;
Rekord 2.0Sautom. '82;

Kadett 1.6SLuxus m.open
bak als nw '83; Kadett 1.2

SR uitv. groen '82; Ascona S
steenrood in nw.st. '82; As-
cona 1.6S4-drs groen '82;
Ford Escort Laser wit m.v.
ace. '82; Datsun Cherry GL
rood z. mooie auto '83; Dat-
sun Cherry GL uitv. blauwm.
'81; Daihatsu Charmant 1.6
Luxe rood '84; Honda Quin-
tet 5-drs grijsm. als nw. '82;
Accord Sedan zilver '81; La-
da 2105 GL rood 60.000 km
z.mooi '86; Lada 2105 GL
'82; Volvo 345 GL 5-drs 1.4
wit z.mooi '84;VW Golf GTI
1.8 schuifd. LM-velg. zw. '81

Diesels
Audi 80 GT Turbo diesel

blauwm. '86; Opel Omega
2.3 Turbo diesel grijsm. '87;
VW Golf GTD Turbo D m.z.v
ace. rood, '86; Toyota Corol-

la diesel 1.8 HB zilver '87;
Daihatsu Charade D Van wit

'87; VW Passat D 3-drs
blauwm. als nw. '84; Merce-
des 240 D groen W 123, '79;
Ford Siërra 2.3 D 5-drs wit

'86; Ford Granada D wit '79.
Cabriolets

VW Golf Cabrio m.div. ace
goudm. als nw '81; VW Golf

GLS cabrio blauwm.'Bl;
Talbot Samba cabrio 1.5

rood als nw '83;

Automaat
Opel Kadett 1.3Sautom,

groenm. z.mooi '81; Rekord
2.0SBerlina aut. blauw '82;
3x Volvo 340 autom. bruin z.

mooi '78;

Inruilers
BMW 318 groen '78; Mazda

626 2.0 Sedan rood '82;
Mazda 323 1.3 rood als nw.
'81; Mitsubishi 2.0 GSR Sa-
porro blauwm. '80; Taunus
2.0 6cyl. stat.car. z.mooi v.

liefheb. '75; Taunus 2.0 6cyl.
LPG neige '80; Rekord stat.
2.3D bruinm. '81; Commo-

dore 2.5Sgrijsm. '81; 2x As-
cona '79-80; Mazda 626

coupé blauwm. '81; 3x R 5
'79-'B4 v.a.; Lada 1500 stat.
car wit '82; Lada 1200 Se-
dan beige '82. "Erk. Bovag
bedrijf "Eigen werkplaats

*Finan. zonder aanbet. mog.
"Alle keur. toegest. "Inr. mog

"Keuze uit 12-3 mnd gar.
"VVN keuringsstat. "Gar.

boven ’ 10.000,-.
Kom vrijbl. kijken en vergel.
bij Auto Landgraaf. Het a-

dres voor de betere gebruik-
te auto. Auto Landgraaf

Heerlerbaan 74-76, Heerlen
Tel. 045-424268-424231.

RENAULT
Top-occasion

Diverse merken
met 1 jaar garantie.

Kerres b.v.
Dom. Mijnstr. 25, Kerkrade.

Tel. 045-452424.
Te koop gevraagt alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar, 045-416239.
Tek. Alfa SUD 1500 Tl, bwj.
'82, vr.pr. ’2.000,-. Tel.
045-451315.
Weg. omst. te k. Audi 100,
4-cyl. bwj. 1985, LPG, me-
tallic, vr.pr. ’10.900,-.
04492-2190.
AUDI 80 I.BS, 6-'BB, blauw,
schuifdak, LPG, schade,
49.000 km. ’ 22.950,-.
Tel. 04906-1387.
AUDI 100 Avant, 8-'B6, rood
5-cyl., 115 PK, 75.000 km.

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
Koopje! moet weg weg.
omst.heden BMW 315, bwj.
7-'B2, pr. ’3.200,-. Tel.
045-230346.

BMW 316 4-drs. bwj. '85, i.
z.g.st. 1e eig., schadevrij,-
met onderh.boekje, metallic,
sportvelgen, div. Tel. 045-
-463122.
BMW 316, model '85, LPG.
en access. Grotestr. 11 Berg.
en Terblyt. 04406-40702.
BMW 316 nw. mdl. 6-'B3,
techn. 100% ok. BErgrund
roodmet. 2e sp., a.spoiler,
LPG, 133.000 km, onderh.
boekje ter inzage, ledere
keur, toegest. 04492-1942.
BMW 316 1800 CC, model
'82, Henna rood, rondom
gespoilerd, sportwielen,
klapdak en dubb. spiegels.
'Autobedrijf P. Smits, Hoofd-
str. 214, Hoensbroek.
;BMW 520 6 ciL'79, mot.'B4,
APK, blauwmet., getinte rui-
ten, dubb. spieg., 4 kopst,
trekh., sportvelg., nw. brede
banden, stereo install. cla-,
rion. Weg. verh. naar België,
tel. na 16u. 09-32-11-
-762567
BMW 316, kl. rood, met
3 serie uitbouwset, bwj.'Bs,
tel. 04490-24024 .
EEND 2 CV6 bwj. '81, km.
46.000, APK 5-'9l, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.650,-. 045-230346
Te koop CITROËN GSA
Club, 5-speed, geen "APK,
bwj. '81, pr. ’550,-, i.g.st.
Tel. 04498-54319.
CITROËN CX 2.0 RE, 1986,
wit, stuurbekr. 80.000 km.
’11.950,-. Tel. 04906-1387
CITROËN BK 14 RE, 6-'BB,
LPG, rood, 58.000 km.
’15.950,-. Tel. 04906-1387
Van part. CITROEN AX 11
RE, kleur rood, bwj.'BB/'B9,
2.600 km., nog nieuw! Vr.pr.

’ 13.200,-. Te bevr. Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-712158. ,
Citroen BK Diesel Van '86;
Citroen CX 25 Benz. '83; Ci-
troen Acadiane Bestel '83-
-80; Citroen Viasa II '82.
P.M. INTERAUTO, Haelen
(L). Tel. 04759-1028.
BK 14 RE te koop, kl. rood,
km. st. 29.000, bwj. '88, pr.n.
o.t. k. Kleikoeleweg 39,
Landgraaf.
CITROËN BK 16 TRS, bwj.
'84, LPG 2 j., 96.000 km, vr.
pr. ’ 9.750,-. 04490-56316.
Te koop DATSUN 120 A
bwj. '79, ’750,-, APK 1-'9l.
Tel. 045-223314.
Opel Rekord 2.0 LS 1985 4-
drs.; Rover 216 SE nieuw
staat bwj. 1985; Metro 1300
sport 3-drs. 1988; Mini May-
fair 1987; Austin Maestro
1300 LS 1986; Austin Meas-
tro 1600 Mayfair 5-drs. s-
speed 1986; Triumph ac-
claim 4-drs. 1983; BMW
318iautomatic en stuur ser-
vo 1982; Ford Escort 1600
GL 5-drs. 1982; Rover 820 E
fastback demo-auto 1989;
Austin Metro 3-drs. 1983;
Opel Rekord 2.0 1981; Vol-
vo 66 GL automatic als nw;
Volvo 343 DL automaat
1977. Rover dealer HAVE,
Industriestraat 31, Sittard.
Tel. 04490-15195. APK-
keuringsstation. Tevens
verhuur spuit/moffelcabine.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.79, zeer apart. VW Golf
Caddy t.'B7,' in nw.st.

’ 9.900,-; Mazda 6262 cou-
pe 1.6 GL, t.'Bl, ’3.500,-;
2x Golf GTi, alles '83, in nw.
st. ’5.900,-; BMW 520i
aut,. schuifd. t.'B3 ’ 8.500,-;
Ford Escort 1300 GL t. '83
’6.900,-; Ford Fiësta 1100
S t.'Bo ’2.400,- Mitsubishi
GAlant 1.6 GL t.'B2 n.m.
’3.900,-; BMW 520, 6 cyl.,
autom., t. '81, ’3.900,-;
Volvo 244 GL t.'Bo,
’3.500,-; Ford Fiësta t.'B4
nw. model ’ 6.900,-; Mitsu-
bishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Diahatsu Chara-
de diesel, nw. mod., 5-bak,
t.'B4, ’6.900,-. Opel Asco-
na 16 S HB t.'B3 ’5.900,-
Volvo 240 GL 6 cyl. Diesel t.
'83 ’8.900,-; BMW 315 t.
i'B3 ’7.900,-; VW Kever
bwj. 72 in nw.st. ’3.700,-;
Datsun Cherry t. '82
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Opel Rekord 2 L
S, t.'B2, ’2.900,-; Renault 4
stationcar, geel kent. t.'B3,
’2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83

’ 6.500,-; BMW 320 6 cyl.,
aut., t.'Bo, ’3.900,-; Ford
Escort station t.'Bs LPG
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S Coupe bwj.79 ’3.900,-;
Lada 2105 t.'B4 ’2.300,-;
Renault 5 TL t.'B3 ’ 4.900,-;
Golf Sprinter t.'Bl, ’3.100,-;
Mazda 121 coupé bwj. 77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj.'Bl,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 200 GT, '81, ’2.900,-.
Opel Rekord 2 L, t.'B2,

’ 3.500,-; Datsun Violet
5-bak, t.'B2, ’ 2.700,-; Opel
Kadett station t.'Bl,
’4.900,-; Simca bestel, '82,
’2.900,-; Opel Ascona t.
'80, ’2.700,-; Div. goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 09.00-19.00
uur, zat. 17.00 uur. Inr. fin.
gar. mog.

Te k. Fiat PANDA bwj. oct.
'85, pr. ’5.900,-. Te bevr.
iVielderweg 14, Doenrade.
,Tel. 04492-3693.
Fiat PANDA 45, bwj. '82
APK 4-'9l, vr.pr. ’2.450,-.
Tel. 045-415528.

Fiat PANDA 45 S m.'B4,
apart mooi, ’ 3.950,-. Tel.
045-721660.
Fiat PANDA 1000 S bwj. '88,
iget. glas, 5-gang bak, vr.pr.
;’ 8.750,-. 045-316419.
FIESTA type I.IL Festival
'82 ’ 3950,- als nw. Fossie-
lenerf 544, Hrl.(Rennemig).
Te koop ESCORT L Bravo
bwj. '83, kl. grijsmet., i.z.g.st.
’6.500,-. Tel. 04450-2150.
FORD Siërra 2.3 D, station-
car, 11-'B6, grijskent.,
89.000 km, ’10.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-259686.
te k. Ford SIERRA, m.'B3,
5-drs., vr.pr. ’6.250,-. Tel.
na 17 uur 045-224967
Ford TAUNUS 1600 GL au-
tomatic, bwj. '80, 4-drs.,
apart mooi,, ’ 2.250,-. 045-
-217404.
FORD Siërra 2.0 automaat,
bwj. '85, 5-drs. Tel. 04492-
-5034.
Te k. Honda ACCORD i.z.g.
st., t.'B2, APK tot apr.'9l, vr.
pr. ’ 3.250,-. mr. motor mog
045-412389/412848.
Honda ACCORD autom.
bwj.'79, APK tot 04-'9l, kl.
defect, ’ 650,-. Tel.
045-324708.
,Te k. sportieve INNOCENTI
A.P.K. 1-3-'9l ’1.500,-.
Tel. 04490-20115.
Te koop van part. LADA
2105 N, m. '87, schadevrij,
in nw.st., ’4.750,-. Tel.
045-218925.
Rancho MATRA grijs APK
3-'9l, ’ 2.600,-. Tel. 04490-
-20115.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82
’2.750,-. 045-323178.
Te koop MAZDA 626, bwj.
'79, APK, ’600,-. Inl.
04754-85336.
Mazda 323 ES AUTOMAAT,
3-drs., bwj. eind '82, 62.000
km, APK, auto is zeer mooi,
vr.pr. ’5.950,-. Tel. 04490-
-39127.
Te koop voor liefhebber
MAZDA RX 7 Coupé, geh.
gerest., kl. blauw/grijs, APK
4-'9l, bwj. '79, vr.pr.
’8.500,-. Tel. 04498-54319
Te k. MAZDA 626 Sedan,
Dwj.79, i.g.st., APK tot nov
90, Dorpstr. 25, Brunssum.
Te koop MAZDA 626 bwj.
79, grijs. Tel. 045-3.14170.
MAZDA 323 Sport bwj. '79,
heel mooi, pr.n.o.t.k. kl.
zw.metal. 045-413386.
MAZDA 626 GLX 2.0 I, s-
drs, bwj. 7-'B6, bijz. mooi, vr.
pr. ’ 15.950,-. 04490-14560
MAZDA 1.3 LX, 3-drs., type
86, i. nw.st., 71.000 km. Tel.
343-641909.
Mazda 626 Stationcar, bwj.
88, 2.0 I GLX, stuurbekr.,
get. glas, centr. slot, electr.
ramen etc. Inr. kl. auto mog.,
vr.pr. ’31.500,-. Tel.
34406-12860.
MAZDA 323, bwj. '80, APK
maart '91, 5-drs., trekhaak,
apart mooi, lage km.stand,
f 2.600,-. Tel. 04752-4826.
Te k. MERCEDES 280 SE,
nw. type, bwj.'Bl, autom.,
km.st. 130.000, kl. comtoise,
sportwielen, trekh., schuifd.,
centr. vergr., gekl. glas,
radio-cass., APK tot '91,
zeer mooie auto, ’ 13.500,-.
Tel. 045-323178.
Mitsubishi LANCER bwj.
'81, APK '91, 4-drs. kl. zil-
vermet., zeldz. mooie auto,
’2.750,-. 045-323178.
MITSUBISHI Spacewagon
8-'B9. 7 pers., schade,
20.000 km, ’19.950,-. Tel.
04906-1387.
Mitsubischi GALANT 1600
stationcar, 4-'B3, 65.000 km
wit, ’ 5.500,-. 04906-1387..
Mitsubishi GALANT GL tur-
bo diesel, 8-'B6, met.blauw,
86.000 km. ’11.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. zeer mooie Mitsubishi
COLT bwj.'Bo, APK, 5-drs.,
goudmet., auto verk. i.nw.st.
vr.pr. ’ 2.500,-. 045-420119
Te koop MINI 1000, bwj. 80.
Tel. 04492-2843.
Nissan SYLVIA 1,8 coupé
bwj. '80 , APK, donkerbruin-
met, i.z.g.st., 90.000 km., pr.
n.0.t.k., 045-452071.
NISSAN King Cab diesel,
11-'B6, grijsmet., 70.000 km

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
NISSAN 300 ZX T-bar, bwj.
'85, kl. grijs. Tel. 045-
-318154.
Te koop Datsun CHERRY
12 GL, bwj. 10-79, APK 10-

-'9O, van 1e eig., pr.

’ 1.600,-. Tel. 04454-2092.
Opel REKORD 2.0S schuif-
d. 4-drs. met sportwln., APK
'91, t. '81, als nieuw, zo mooi
’2.950,-. 045-323178.
Opel MANTA 16S automa-
tic, schuifd., bwj. '77, APK-
gek„ ’ 1.250,-045-323178.
Te k. Opel MANTA bwj.'Bl,
mr. mog. Caumerweg 38,
Heerlen.
Te koop Opel REKORD 2.0
LS bwj. '85, 5 versn., slot-
vergr., vr.pr. ’ 9.750,-. Inr.
mog. 04490-22689.
Opel KADETT HB 13S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, 67.000 km, ’4.250,-.
Tel. 045-723932.
Opel ASCONA 1.6 CD, 5-
87, blauw, 5-bak, stuurbekr.
57.000 km. ’15.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. Opel SENATOR, 2.5i,
kl. wit, bwj.'B7, nw. mod.,
met veel acces.; Opel Ka-
dett bwj.'B7, 1.6 D. kl. wit;
Opel Ascona bwj.'79, 2 I. S.
Te bevr. 045-255443.
Opel Kadett Combo '86;
Opel Rekord Van Benz. au-
tom. '86. P.M. INTERAUTO,
Haelen. Tel. 04759-1028.

Opel ASCONA 16 S, veel
extra's, verlaagd, type '80,
APK 7-'9O, ’1.750,-. Geen
mr.; Opel Rekord 20 S, APK
9-'9O, 4-drs., op gas, type
'79, motorschade, vr.pr.

’ 1.000,-. Delstraat 6,
Hoensbroek.
Opel CORSA 12S GL 3-drs.
nw. mod.'B7, kl. zwart, z. a-
part. Zeldz. m. in st.v. splin-
ternw. recent keuringsrapp.

’ 9.950,-. Info 043-254462
Te k. PEUGEOT 205 1.1
Accent 2/2 jr. oud, (mod.'BB)
km.st. 32.000, vr.pr.

’ 13.300,-. Tel. 045-751131
PEUGEOT 205 1.1 Accent
bwj. 10-'B7, km.st. 34.000,
boekje aanw., ANWB keur.
toegest. ’12.750,-. 045-
-228469.
PEUGEOT 104, type '80,
zonder APK; ’650,-, niet
rot. Delstraat 6, Hoensbroek
RENAULT 11 GTL spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw. vr.pr.
’18.500,-. Tel. 045-254978
na 18.00 uur.
RENAULT 5 Super nieuw
mod. First uitv. bwj. '87, APK
'91, ’ 10.500,-. 045-228469
Te k. weg. omst. nw. Rl9Chamade GTR 12 wkn. oud,
nw.pr. ’27.140,- nu voor

’ 22.000,- mr. kl. auto mog.
045-458319.
Te k. RENAULT 11 GTL,
bwj. juni '87, km.st. 40.000,
vr.pr. ’ 13.000,-. Tel.
04490-46528.
Te k. RENAULT 4 bestel,
grijs kenteken, '80, kl. wit,
km. 80.000, in goede staat.,
vr.pr. ’ 1.550,-. In de Hei-
graaf 19 Schinveld. Tel.
045-257213.
SAAB 900 izilvergr., 3-drs.
'87; Saab 900i4-drs. zilver-
gr. '86; Saab 900 C wit '86;
Saab 900 turbo 3-drs. '85;
Saab 900 C 5-drs. '88; Saab
900 turbo 4-drs. '88; Saab
900 cabrio '88; Nissan Sun-
ny '84; Citroen BK TRi '87;
Ford Siërra 1.6 Laser '86;
Peugeot 205 4-drs. GR mei
'87; Lancia Prisma Symbol
'88; Lancia Prisma 1.6 iE '87
Lancia Prisma 1500 okt. '85;
Lancia VlO juni '87; Lancia
Thema iE okt. '86. Autobe-
drijf Kompier, Akerstr. 150,
Heerlen. Tel. 045-717755.
Te k. SAAB 96, bwj.'73, APK
12-'9O, vr.pr. ’2.500,-. Tel.
045-241506
Te k. Seat IBIZA 1.2 GL, 5-
86, 51.000 km., get.glas, kl.
rood, vr.pr.' ’7.950,-. 045-
-710634 of 419743.
MATRA Simca Rancho, i.z.
g.st., met trekh. en radio. Te
bevr. 045-725734.
Subaru JUSTY 1.0 Itr.,
1985, rood, 37.000 km.,
zeer mooi, tel. 045-716085
Toyota CELICA 16 ST nw.
mod. '83, ’6.950,- 5-bak
enz. Inr. evt. 045-453572.
Te k. mooie Toyota Tercel
AUTOMATIC, m. '81, Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen.
Wegens omstandigh. te k.
Toyota COROLLA, autom.,
3-drs., 1,3 DX, bwj.'B6, km.
st. 58.000, in nieuwst., pr.n.
o.t.k. Tel. 04406-12577.
Te k. Toyota CELICA 1.6 ST
Coupé, bwj. '83, APK '91, sp
vlgn., br. bndn., nieuwstaat;
Toyota Celica 1.6 Coupé,bwj. 75, uitgeb., nw. gesp.
Tel. 04490-54875.
CELICA 1600 ST, blauwmet
sportvelgen 205 plus orig.
sunroof, APK 27-3-'9l.
’13.500,-. 04490-41860.
Toyota COROLLA 16 GL
liftback 5-bak, 5-drs. nw.
mod. '84, pas gekeurd, apart
m. Verk. in st. als nw.

’ 6.750,- ml. 043-254462.
Toyota CELICA Coupé 1600
ST, met LPG, bwj. dcc. 79,
APK dcc. '90, ’ 1.900,-. Tel.
04752-4826.
Te k. Triumph SPITFIRE, z-
en w.-kap, i.z.g.st., vr.pr.
’8.500,-. Tel. 04490-39031
Moet weg VW GOLF bwj.'B6
met veel extra's, mr. mog.
Caumerweg 38 Heerlen.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
79. Kerkraderweg 164,
Heerlen. Tel. 045-416195.
VWGOLF 1.6 GL De Lux m.
'83, APK, z. mooi, ’5.750,-.
Tel. 045-454087.
GOLF 13 L sportw., zr. mooi
km.st. 72.000, ’ 4.750,-.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
79, i.z.g.st., vr.pr. ’2.500,-
Tel. 045-225454.
VW GOLF diesel 9-'B6,
grijskent., 5-bak, 70.000 km,
’10.950,-. Tel. 04906-1387
VW PASSAT diesel station-
car, 3-'B7, grijskent. 80.000
km. ’ 11.950,-04906-1387.
VW PASSAT diesel, 8-'B6,
wit, 5-drs. 105.000 km.

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
VW 1303 bwj.74; VW 1303
bwj.73 gesloopt. Te bevr.,
Juliastr. 8, Eygelshoven
VW KEVER type 1303, bolle
voorruit, 55.000 km, kl. bei-
ge, pr. ’ 3.750,-. Tulpenstr.
21, Kerkrade.
VW TRANSPORTER gesl.
bestel automatic, bwj. '86, in
pr. staat; VW Pers. bus die-
sel '82; VW pers. bus Benz.
'83; VW Golf Gti '80; VW
Golf D '84-'Bl-79; VW Pas-
sat Diesel '80; VW Jetta
Benz. '80. P.M. Interauto,
Haelen (L) Tel. 04759-1028.
Te k. VOLVO 340, bwj.'Bs,
vr.pr. ’7.500,-, APK febr.
'91, kl. beige. Pr. Hendrikstr.
48, Hoensbroek. Tel. 045-
-213783.
Te k. VOLVO 343, bwj. '80,
APK tot sept. '90. kl. bruin,
Tel. 045-251447.
Te koop VOLVO 240 GLE,
1983, alle extra's, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 12.000,-. Tel. 045-
-327035.
Te k. Volvo AMAZONE 121,
bwj. '65, vr.pr. ’ 6.750,-, mr.
mog. Tel. 045-461861.

Te k. VOLVO 340 GL 1700
CC 5-versn., 5-drs., wit, km.
st. 12.500. Div. extra's, 1 jr.
oud, van Volvo-medew.
’20.800,-. 04490-18587.
Te koop -VOLVO 360 GLT kl.
wit, bwj. 9-'B7, km.st. 30.000
met trekh., vr.pr. ’21.000,-.
Tel. 045-440141.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.

Renault FUEGO 1600 GTL
'81 ’4.500,-; Honda Civic
automaat '80 f 2.900,-; Mit-
subishi Galant '80 ’ 1.950,-;
VW Golf D '79 ’3.600,-.
Oude Landgraaf 101
Schaesberg-Landgraaf.
045-311078.
Ford Escort '84; Fiat panda
'85; Suzuki Alto '88; Suzuki
Alto '86; Suzuki Alto '82;
Suzuki Swift '87; Toyota Co-
rolla '84; Nissan Micra '86;
Volvo 360 '85; Audi 100 D
'84; Opel Kadett autom. '86;
VWPassat D '81; VW Golf D
'87; VW Golf 1300 '87; To-
yota Starlet '82; Mercedes
bestel 207 D '86; BMW 320i
'85; BMW 320 i '86; BMW
320 '82; BMW 316 '85. Au-
tobedrijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
voor APK keuringen, alle
auto-rep.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSI, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Kadett 1.3 LS antraciet '87;
Kadett 1.2 Luxe blauw '83;
Opel Corsa 1.2rood type '88
Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Escort 1.3
div. extra's blauwmet. '82;
Fiësta zilvermet. type '85;
Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; Golf
1.6CL rood, type '85; Honda
Civic groenmet. '81; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruil
en financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reparatie en onderhoud
Citroen: BK 16 V roodmet.,
schuifdak, J5.000 km. '88;
BK 19 G"ff zwart '89; BK
Turbo diesel blauw met
schuifdak 9000 km. '89; BK
19 TRS wit, schuifdak
12.000 km '89; BK 19 GT
blauw met schuifdak met
gas '85; BK 14 RE zwart '88;
BK 19 TRD automaat
schuifdak zilver '87; BK 19
TRD rood '84; BK Turbo
break wit, '89; BK 14 E zilver
'85; Cl 5 E famiale wit
10.000 km. '89; Visa special
blauwmet. 15.000 km '88;
CX 20 RE wit, '86; 2cv6 bei-
ge '83; Nissan Bleubird bei-
ge met gas '89; Nissan Va-
nette 9 persooné beige '89;
Mazda 323 4-deurs 1500
GLX blauw '87; BMW 518
blauw '83; Volvo 340 DL wit
'84; Fiat Ritmo 60L rood,
28.000 km, '87; VW Polo 3-
deurs wit 14.000 km '87;
Volvo 240 GL zilver '83. Bo-
vag May CRUTZEN, Huns-
straat 33, Übachsberg. 045-
-752121.
WETZELS Auto's: Merce-
des 300 Turbo diesel, '90 al-
le opties; Mercedes 300
Turbo diesel '88; Mercedes
230 TE autom. '87; Merce-
des 190 E 2.3 autom. '87;
Mercedes 280 SL aut. '85;
Mercedes 300 D aut. '89;
Mercedes 300 D aut. '88;
Mercedes 2.5 TD '88; Mer-
cedes 190 E aut. '84; Mer-
cedes 190 D '87; Mercedes
200 TD '87; Mercedes 300
SD aut. '84; Chevrolet Ca-
maro Z2B Crossfire '85; Ja-
guar 3.6 aut. '87; BMW 635
CSI '88; BMW 728 I aut. '86;
BMW 320 I Baur '84; BWM
323 C 1'86; BMW 520 I aut.
'88; Porsche 944 '84; Golf
GTI '85; Ford Escort 1.3
Bravo '89; Opel Senator 3.0
I '88 aut.; Opel Kadett 13S
'88; Dodge Aries aut. '86;
Renault 2.5 TD '87; Suzuki
Alto GL '87; Mini Jumbo '86;
Mitsubishi Galant 2.3TD '83;
Opel Kadett 1.6 I aut. '88.
Industriestraat 35, Sittard.
Tel. 04490-10655.
Kadett 13 LS '87; Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S '84; Corsa 12 S
'84; Kadett 1200 79; Fiat
Panda '86. J. DENNEMAN
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Honda Civic aut. '80
’1.750,-; Ford Taunus
combi '81 ’2.500,-; Opel
Ascona '81 ’1.250,-; Ford
Taunus aut. 79 ’ 750,-; Alfa
Guiletta 1.8 '80 ’1.250,-;
Peugeot 305 SR combi '81
’1.750,-; Lada 2105 '83
’2.250,-; VW Golf GLS 77

’ 1.000,-; Datsun Sunny '81
’2.500,-; Renault 5 '81

’ 1.500,-; Opel Rekord 79
’1.000,-. Trichterweg 109,
Brunssum. 045-229080.
SEAT Marbella '88; Suzuki
Swift GL automaat '87; Peu-
geot 205 XS '85; Opel Ka-
dett LS '85; VW Passat CL
'85; Suzuki Alto '85; Ford
Capri 2.0 S '82; Ford Escort
1.3 L '82; Audi 80 '84. Div.
goedkope inruilers. Autobe-
drijf Chris Geilen, erkend
Bovag-bedr. APK-keurings-
station. Inr. en financ. mogel
Dorpstraat 56-58, Broek-
Sittard. Tel. 04490-16295.
Te koop GEVRAAGD auto's
v.a. '82. Lucar. Tel. 045-
-456963.

Ford Escort 1.8 DCL 6 mnd.
jong 13.000 km. ’21.500,-;
Siërra 2.3 D '87 1e eig.
’13.500,-; Siërra 2.3 D '84-
-'B5 v.a. ’ 8.750,-; Siërra 2.0
'83-'B7 v.a. ’8.000,-; Es-
cort 1.6 GL '87 1e eig.
’16:500,-; Escort 1.4 RS
'87 1e eig. ’ 15.750,-; Es-
cort 1.3 GL '82-'B6 v.a.
’6.250,-; Opel Omega 2.3
D combi '87 1e eig.
’21.500,-; Omega 2.0 i '87
1e eig. ’19.500,-; Kadett
1.6L5'86 1e eig. ’ 13.000,-

Kadett combi 1.6 '85 1e eig.
’11.500,-; Rekord 2.3 D'B4
’7.250,-; Commodore '80
’2.250,-; Kadett combi '80
’3.000,-; VW Golf C Avan-
ce '87 1e eig. ’16.900,-;
Golf CL D '84 ’10.750,-;
Golf 1.6 '84 ’11.750,-;
Passat I.Bi combi Avance
'87 1e eig. ’ 18.500,-; Pas-
sat D combi '84 1e eig.
’10.500,-; Passat combi
aut. '82 1e eig. ’6.750,-;
Passat Rimini '84 1e eig.

’ 8.000,-; Jetta D '85 1e eig.
’12.500,-; Mercedes 190 D
'84 ’ 22.500,-; Audi 80 CC
'86 1 eig. 45.000 km.
’16.000,-; 100 CS '85
’16.500,-; 100 CS '80-'B2-
-'B3 v.a. ’2.750,-; 80 GT
coupé '81 ’9.750,-; Mazda
323 GLX '87 1e eig.

’ 14.750,-; 626 '80

’ 2.500,-; Toyota Corolla
combi D '86 ’ 8.750,-; Sko-
da 120 L '84 1e eig.

’ 3.250,-; Honda Accord 2.0
type '87 1e eig. ’13.750,-;
Prelude EX '85 1e eig.
’16.500,-; Prelude EX '83
’10.750,-; Jazz '85
’7.250,-; Citroen CX 25
GTI Turbo '86 1e eig.
’19.750,-; BK 14 RE '86-
-'B7 v.a. ’9.750,-; Visa 14
TRS '86 1e eig. v.a.

’ 7.500,-; 2CV6 '85
’4.750,-; BK 16 TRS combi
'87 1e eig. ’ 14.500,-;BK 16
RS '84 ’8.250,-; Peugeot
205 Accent '84-'B6 v.a.

’ 9.000,-; 305 GR '84 1e eig
’6.000,-; Renault 25 GTS
'86 1e eig. ’ 14.250,-; 11
GTL '86 1e eig. ’8.750,-; 9
GTL '83-'B4 v.a. ’3.750,-;
BMW 316 4-drs. '86
’17.500,-; 316 '82
’6.500,-; 323i'81 ’8.250,-
-320 aut. '81 ’7.250,-; 525
'80-'B2 v.a. ’3.500,-; 728
'80 ’3.750,-; Lada 2104
combi '86 1e eig. ’6.750,-;
Volvö 345 GL D combi '83
’15.500,-; 245 GL combi
'82 ’10.250,-; 240 Van D
'82 ’ 6.950,-; 240 GL '81 v.a
’3.500,-; 340 aut. '84 1e
eig. ’ 7.750,-; 360 GLS '82

’ 4.750,-; Fiat Uno 55 S '83-
-'B5 v.a. ’5.750,-; Mits.
Sunny Sport '86 ’ 10.750,-;
Galant turbo D '82-'B4 v.a.
’4.750,-; Saab 900 i '81
’3.500,-; Chevrolet Malibu
combi '81 ’ 3.750,-. Tal van
goedkope inruilauto's v.
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Loek SCHAEPKENS Auto-
bedrijf, een greep uit onze
voorraad van 75 topocca-
sions: Porsche 944 '85 Spe-
ciaal ’ 40.000,-; Suzuki
Jeep '86 ’12.900,-; Ford
Siërra stationcar t.'B4
’11.900,-; 3x Escort 1300
5-drs. v.a. ’7.500,-; Ford
Capri '79 ’2.250,-; Siërra
2.0 Ghia LPG '83 ’ 11.500,-
Opel Kadett City '79
’2.950,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG '86 ’ 13.900,-; 3x
Kadett Coupé 1600 SR v.a.
’1.500,-; Manta GTE spe-
ciaal ’6.500,-; Kadett '78
’1.500,-; Manta GT '86
’13.900,-; Ascona 4-drs.
'82 ’3.900,-; Kadett sta-
tioncar LPG '84 ’6.500,-;
Manta A zeer speciaal

’ 8.500,-; Opel Kadett zwart
'82 ’ 6.950,-; VWGolf 1300
4-drs. '85 ’ 12.500,-; VW
Polo C t.'B3 ’ 6.500,-; Jetta
Sport LPG ’4.900,-; Golf
Diesel '84 ’ 11.500,-; Jetta
Elan '86 ’ 12.900,-; Audi 80
GLS ’3.000,-; Renault 18
stationcar '81 ’ 3.900,-; Re-
nault 11 Diesel '85 ’ 7.450,-
Honda Prelude '83 ’ 7.000,-
Honda Quintet 5-drs.
’3.950,-; Suzuki Alto '84
’6.900,-; Sunny '82
’4.200,-; Cherry t.'B3
’3.950,-; Alfa Giullietta '81
’2.950,-; Visa Chrono Rally
uitv. '84 ’ 8.950,-; Fiat Uno
55 '83 ’6.250,-; Fiat 127
'80 ’1.500,-; Saporro '78

’ 1.750,-; Mazda 323 1.3 LX
in nw.st. '86 ’12.500,-;
BMW 316 LPG '81 ’5.500,-
BMW 320 LPG '79 ’ 2.000,-
Mitsubishi Colt GL '83
’7.500,-; Mitsubishi Lancer
GL '81 ’2.950,-; Citroen
GSL X 1'85 ’ 3.250,-; Sim-
ca 1100 GLS aut. ’1.250,-.
Div. inruilers v.a. ’ 750,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.

Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Opel Kadett 1200 Statio-
ncar 5-drs. '85; Corsa '83;
Kadett 1200 '86; Ford Siërra
1600 5-drs. '87, nieuw mo-
del; Ford Scorpio 2.0 GLi '85
Opel Ascona 1600 5-drs.
'82; VW Golf CL 1300 '86;
Ford Siërra 2.0 GL 5-drs.
stationcar '86; Lada 2107
'84 ’4.000,-; Opel Kadett
Stationcar 1300 '80
’3.000,-; Opel Kadett Se-
dan '87 automatic; Opel Ka-
dett Sedan '87; Toyota Co-
rolla, zeer mooi '80
’3.000.-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Wij geven het MEESTEvoor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Escort 16L'83; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.
Tek. BMW3IB, aug. '84, kl.
wit, i.z.g.st., Tel. 04490-
-72242.
Fiat PANDA, '85, topcond.
iedere keuring toegest.

’ 5.800,-. Tel. 045-453591.
Ford SIËRRA, 2.0, ’ 6.700,-
Neerbraak 28, Landgraaf.
Tel. 045-316793.
Te k. PEUGEOT 205 KT,
grijsmetal., bwj. '86. Tel.
045-716807.

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. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Bedrijfsauto's! Nieuw en ge-
bruikt, ook op lease-basis.
P.M. INTERAUTO, Import-
Export, Napoleonsweg .105,
Haelen (L). Tel. 04759-
-1028, Fax 04759-2762.

Onderdelen/ace.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vös-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
Te koop ATS STERVEL-
GEN met nieuwe banden
205-60-13 passend op
BMW, Golf en Opel, pr.

’ 800,-. Tel. 04490-52869.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.

Motoren
Zeer mooie CROSSMOTOR
te koop 125 CC Suzuki, pr.
’825,-. Inl. 04406-16973.

(Brom)fietsen
Te koop gevr. loop, sloop
VESPA, Maxi Puch en Zün-
dapp. Tel. 045-750393.
Opa-OMAFIETS, dames-
herenfiets, va. ’ 65,-; da-
mesbrommer. 045-257371.
Grote sortering ATB Moun-
tainbikes en City-bikes fiet-
sen v.a. ’450,-, v.a. 6, 12,
15, 18 en 21 versn. nergens
goedkoper. Simons Olthof,
Tweewielerspeciaalzaak
TYPHOON, Marisstr. 14,
Geleen Zuid 40 jaar vak-
handelservice
Tek. HONDA MT 5, bwj. '85
Parijs-Dakkar uitv., sterw.,
schijfrem, rood/wit en verze-
kering, i.z.g.st. Tel. 04493-
-3977, na 13.00 uur.
Te koop Puch MAXI ’400,-
-evt. te ruil. Tel. 045-321209.
Te koop RACEFIETS Ra-
leigh, pr. ’425,-. Tel. 045-
-441479.
Te koop HONDA MT 5 bwj.
'87, helm en verz., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-460887.
Te k. 5-Alu BMW VELGEN,
5-serie, 6j.xl4H. met ban-
den 195/70/14 HR. 045-
-452157 na 18.00 uur.
Te k. HONDA MTS, kl. rood-
blauw, pr.n.o.t.k., tel.
04492-2641

Sport & Spel

Laatste Ronde
Opheffingsuitverkoop

Smash y
-««f* SPORTSPECIAALZAAK SPORT

Theaterpassage 122, Kerkrade. Tel. 045-459230.

Caravans/Kamperen

Frankia caravans en motorhomes
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en

nog in 't voorjaar rijden.
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van Mitsubishi

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).
Fritz Berger Import

Rijksweg 21,Kessel. Tel. 04762 - 1465.
Industrieweg Ba, Nieuwegein. Tel. 03402 - 61314.

Te koop zeer mooie ruime Te k. div. CARAVANS v.a.
4-pers. TENT type vouwwa- ’ 900,-. Mauritspark 4,
gen. Inl. 04747-2849. Geleen. Tel. 04490-54302.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen. 045-722566. Luxe
comfortabele 2-pers.

campers, in 3 uitv.
Inruil en .financ. mogel.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te koop 4 lichtgew. TOUR-
CARAVANS Adria 380 '77;
Bergland 350 '76; Kip 310
'75; Kip 430 '76. Alle met
voortent, v.a. ’ 1.500,- tot
f 2.500,-. Tel. 045-323178
Te k. 3 a 4 pers. TOURCA-
RAVAN met voort, en koelk.
Merk Astral, i.z.g.st., pr.
’3.500,-. Tel. 045-440183.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Gebr. MACHINES: getrok-
ken Claas veldhakselaar;
Vicon kunstmeststrooiers
400, 600, 800 en 1000 Itr.;
Amazone sproeimachine 12
mtr.; Douven 15 mtr.; Lem-
ken zaaibedcombinatie 3
mtr. en 3.90 mtr.; Muratori
rotorkopeg 3 mtr.; Pegoraro
frees 1.80 mtr.; 1 mants
spitmachine 1.80 mtr.; Lely
overtopfrees; Schuitemaker
voederdoseerwagen; Lucas
en Holaras doseercontainer;
PZ en Fahr frontmaaiers
2.15 mtr.; mengmestver-
spreiders 3500, 5000 en
6200 Itr.; Weiger opraappers
AP 730; div. opraapwagens
25 m3, 6-r. frontschoffelma-
chine; Krone 3-schaar wen-
telploeg; losse sproeitanks;
pompen en sproeibomen.
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te koop SCHARRELKIP-
PEN, bruin en zwart. Zil-
straat 20, Dicteren. Tel.
04439-1341.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIEBE-
GELEIDING in Heerlen,
Hoensbroek en Sittard, ver-
zorgd door vakbekwame
docenten. Bijles v.a. ’ 12,80
p. uur. Inl. Educatief Cen-
trum De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.
Welke leerkracht kan mij
helpen bij de curus MANA-
GEMENT, omgev. Heerlen.
045-752974 na 19 uur

Huw./Kennism.
HIJ (36) zkt. contact met
spontane, moderne en tole-
rante zij (24-35) die naast
werken ook houdt van een
beetje uitgaan, muziek, film,
genieten van net leven. Ge-
woon een leuke vriendin
waarmee alles te beleven
valt. Kom uit je sleur en
schrijf liefst met foto. Je brief
wordt altijd beantwoord! Br.
o.nr. B-4231 LD., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.
53-Jarige eenv. alleenwo-
nende man zoekt VROUW
35-50 jr. om vaste rel. op te
bouwen. Huidski. en kinde-
ren geen bezw. Br.o.nr.
B-4283, LD, Postb. 3100,
6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
gens communiepakjes. Tel.
045-272216/272516.
Te k. wit satijnen BRUIDS-
JURK m. dikke pofmouwen
m. open rug tot in taille mt.
40-42. Tel. 045-318865.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Huis)dleren
Honde-, kippen- en KON
NENHOKKEN vanaf ’ 'JHoutbouw Übachs, Eyg'
hovergracht 39, Kerkr»»
Vink. Tel. 045-460252^
Te koop AUTOHONDJJREN 80x80x100 geg
voor 2 honden, pr. ’2*
Raadhuisstr. 25, Oirsbeg.
Te k. mooie YORKSHf,
TERRIËR pups. Tel. OW
54002. _^
Te k. zwarte DWERGP?;
DELTJES. Graverstr. 'Kerkrade-W. 045-4213>
VIJVERVISSEN o.a. &_en Koikarpers, groene **div. maten GoudwindefS
30 cm. enz. Ruime sort^vogels plm. 120 so<"»
Dierenspeciaalzaak JoS,
blanc, Heisterberg
Hoensbroek. Tel. "212876. _^
Te k. abrikotkleurige Kt"
JES. Tel. 045-214859^,
PAPEGAAIEN: div. taljj
en sprekende papeg*!
en kakatoes. Jonge 9"
roodstaarten, nu ’ 500,\
jonge beo's nu ’ 150,--
-04490-75359. ;

Chinchilla's. Tel. 0^
75359. » ,
Te k. HONDENAANHA"
WAGEN vr.pr. ’275,--
Schaepmanpln. 21 Hegg
Te koop DOBERMANN (|
met stamb., zeer lief ï
kind. en zeer mooi, ’ "Tel. 045-323788. /

Te koop weg. omst.ri^bruine DOBERMANN J16 mnd., HD-vrij, evt. S eSJvoor tentoonst., pr.n-0'
Tel. 045-325815. _>
Te koop ruwharig TEW
TJE, reu. Oude SchoO»
37, Übachsberg.

In/om de tuin

Tuinhuisjes
Blokhutten

TUINMATERIALëN
BETONWARENBETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers, .

Economiestr. 46, Hoeï
broek. Tel. 045-2138

De Koumen Zuid
(achter Herschi)^

Vandaag nog modde',
zand, morgen GA*
Graszoden v.a. ’ 3,2»'
m2. Jawell 045-256423^
Voor goede TUINPLA^t
en goed voor Uw portel^
nee naar Kursten, Bof.89, Helden. 04760-72gj>
Nu TUIN verandering, aJtering, sierbestrating, Jselwerk enz. Bel
272093, na 18.00 uun^.
TUINHOUTVAKMAN .
preg BV in de Cramer.
Heerlen. Tel. 045-751 <
Voor al uw druk geïmpr (
planken, palen, scherf \rolborders enz. Groot &* t
timent bielzen. Bez. (0 I
Te k. HAAGCONIFÉJ1svan 80 tot 150cm v.a /
heesters vaste plante^
zen, groentenplantefl fgraszoden ’ 3,25 per j
Kwekerij Dautzenberg,^
verem 16, Gulpen. 0*
2ilL y
Te koop MOTORM/^;
4-takt benzine,
’200,-. Te bevr. Bro^
37, Schinveld. __>

Baby en Kleutef
Li L. --<i

BABY-KAMER grenery
merk Lundia, pr. ’Tel. 045-270988. >

Bel de Vakman >
n liiiliiiiiniiimMii. - ■iiHi.nm. «**^

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. S
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, t>e''

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave. y

G.V.L. Restauratie 045-2260ÖJGespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting,
vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meu

autoplaatwerk, velgen, chassis, etc. s

Traplopers verleggen
Wij verleggen uw oude traplopers, ook nieuwe, vakk^'Voor informatie: tel. 045-716797 b.g.g. 045-7162?

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

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.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Te k. afrasteringen en ï.
ten tegen concur. Pr.'
VEENSTRA Hekwerke<\
045-316238. Fax
324791. >
Voor al uw DAK^ZAAMHEDEN dakde^bedrijf Adams, tevensJratie van uw schoorsL
Bel voor vrijblijvende °'045-726716. _y
OPRITTEN en terras5!
klinkers of sierbes'Ljj
ook tuinaanleg! QA&^y
Voor SIERBESTRAJJiterras, oprit en va%
schap, Stratenmakers^Nico Gerards. Vrijf"l'
prijsopgave en advie5'
045-313956. V

Uw DIEPVRIES, köeL
wasautom., ook bedr. L
defect? Garantie op,^
paratie, geen voorriiy
en korting op ondef
Bel direct 045-72620*y

Voor Piccolo's d
zie verder pagina
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Priest
h^ 1 Whitaker, gewend aan win-C > keek na zijn souvereine zege
a^. Q wereldbeker triest als altijd.
'%S n-U eenmaa* zÜn standaard-ge-
l tsuitdrukking. Pas in het ruiter-
ij 'ofeen kroeg down-town komt
V s Whitaker echt tot leven.
'int, rinltt"'e °P zi Jn gemak eenJ?. waar hij een groot liefhebber
V 0 *?■ Op het hoogtepunt van de
il d schaart hij zich dan achter de

a°' n imitaties van Frank Si-
ij* schijnen ongekend te zijn....
pfX9lgende ochtend trekt de zan-

weer zijn ruiter-kloffie
?n stort hij zich op zijn grootste
le: het paardrijden.

")C[T°Ps mocht zich uiteindelijk
ilüij Presenteren als beste Neder-»Cv sPringruiter allertijden na elf< liv " dbeker-finales. Hij had niette-
ft iets meer verwacht daneen vijf-

' *te "ts na ie »fantastische paas-
)\% Jl' in Dortmund. Het fouten-vi-i .aat op tweede paasdag heerstee uitverkochte Westfalenhalle,
l 8 echter ook de laconieke Tops
jjj""* greep. Maar na zijn felicita-
°hrfari e ongenaakbare winnaar

<^ Whitaker ëing Tops luchtig
Og tot andere zaken. Want beter

art zijn prestaties in het zadel,

was het nieuws dat stal-Tops een
nieuw toppaard kan begroeten.
Nick Skeltons talentje Top Gun,
noodgedwongen in de etalage ver-
zeild, verhuist naar Valkenswaard.

Top Gun, een Hannoveraanse ruin,
imponeerde zondag door onder
Skelton de Grote Prijs van Duits-
land te winnen. Diezelfde avond
nog kwam de koop rond. Tops was

de tussenpersoon, zijn Mexicaanse
vriend Romo was de weldoener die
namens de zakengroep La Silla een
fors bedrag neertelde. Naar verluid
was de vraagprijs een miljoen En-

gelse Pond, waarbij vijf andere
paarden inbrepen waren.

Dat JanTops de prestatie van Wout-
Jan van der Schans (zesde) verbe-
terde, was geen verrassing na zijn
goede opening. De 29-jarige ruiter
was van meet af aan in de kopgroep
te vinden. Als nooit tevoren bleek er
echter deze finale tot het laatst van
alles mogelijk. Zo klom de Ameri-
kaan Bernie Traurig, liefhebber van
Nederlandse paarden, in twee man-
ches van een 32ste plaats naar een
achtste stek. Hij vormde met Maybe
Forever de enige combinatie die
twee keer foutloos was. Tops zelf
dreigde eventjes de weg terug te
volgen die ook Michael Whitaker in
de laatste omloop aflegde. De En-
gelsman moest opgeven, de Neder-
lander beperkte de schade tot drie
springfouten.
De finale om de wereldbeker voor
springruiters zal in 1992 worden ge-
houden in de Californische plaats
Del Mar, 30 kilometer ten noorden
van San Diego. Volgend jaar is con-
tractueel Göteborg weer aan de
beurt.
Uitslagen CHI Dortmund.
Finale Volvo World Cup: Tweede onder-
deel wereldbeker, tabel A, 1,60 m, na twee
barrages: 1. Skelton (GB) Grand Slam
0-31,36, 2. John Whitaker, Milton 0-31,64, 3.
Bost, Norton deRhuys 0-32,80, 4. Tops, Do-reen 4-34,40. Derde onderdeel, tabel A, 1,60
m, na twee manches: 1.Traurig (VS) Maybe
Forever 0: 2. John Whitaker, Milton en Du-rand', Jappeloup 4; 10. o.a. Tops, DoreenEindstand World Cup: 1. John Whitaker 4
strafpunten; 2. Durand 12'/V 3. Sloothaak
14; 4. Bost 16; 5. Tops 19*4; 6. Skelton 22- 7
Dorman 23'A; 8. Traurig 29; 9. Kuppler 31-
-10. Patton 32,25.
Grote Prijs van de Bondsrepubliek Duits-
land, tabel A, 1,60 m, na twee manches en
barrage: 1.Skelton (GB) Top Gun 0-31,89; 2.
Becker, Larry 0-32,16; 3. Millar, Lonesome
Dove 0-32,70.

Puntenspringconcours, 1,50 m: 1. Reitter
(W.Dld) Lucky 1210-54,05; 2. Azcarraga, Ef-
fra 1210-57,35; 3. Vangeenberghe, Avontuur
1190-57,20; 4. Guerdat, Dream Time 1190-
-59,71; 5. Godignon, Prince 1160; 19. Tops,
Nectar du Valon 530.
Springconcours om kampioenschap van
Dortmund, tabel A, 1,50 m, na barrage: 1.
Millar (Can) Lonesome Dove 0-42,44; 2.
Turi, Waysider 0-42,75; 3. Vangeenberghe,
Expensive Diamonds 4-37,59.
Jachtspringen om punten, tabel C. 1,50 m:
1. Godignon (Frankr.) Prince 18-47.08; 2.
Bost, Nicomea 18-47,18; 3. Traurig, Corsair
18-47,28; 9. Tops, Nectar du Valon 16-51,72.

" John Whitaker sleepte met Milton 150.000 gulden en een Volvo in de wacht

Van derLeij bestolen inBroeksittard
j. Van onze verslaggever

- Zondag na
1^ Ronde van Broeksittard
V a am amateurwielrenner Noël
°ntvider Le'J uit Mechelen tot de
j^ekking dat inbrekers het

gemunt op zijn auto.
füiM et vernielen van een zij-
% z'j zowel de autora-
iw a^s de portemonnee van de
t>og!?er meenemen. Een schade-
ge '■ aldus gedupeerde, van on-eer duizend gulden.

Automobilist
veroorzaakt

valpartij
f6d ~ Tijdens de gisteren ver-
bjj nRonde van Stem deed zich
lw? Junioren een ernstige val-
f6en voor- Een automobilist

'Duiten de schuld van de or-
barlSatoren vanuit een oprit het
t)^c°urs op. Het aanstormende
Üg 0r> kon de tegemoetkomen-
ej}Vagen niet meer ontwijken.

fle er dertig renners waren bij
h6t: alPartij betrokken. Bram Sij-

uit Kronenberg/Sevenum
V zich met kniewonden on-
■b e doktersbehandeling stellen.
Sudderen liepen lichtere bles-sen materiële schade op.

RondeHeerlen
geschraptvankoerskalender

DILLEN - De voor zondag 20
V 6 °P het parcours Sittarder-
% T,geProgrammeerde Ronde
*U or Heerlen voor amateurs, ju-"lüq^ en nieuwelingen gaat niet

0n
Wegwerkzaamheden zijnr*aak van deze afgelasting.

Geslaagde solo Ruud Poels in Ronde van Stein

John de Hey zet opmars
voort in Broeksittard
Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

BROEKSITTARD/STEIN -
Een Limburgse amateur reed
op eerste paasdag in de Ronde
van Broeksittard de ereronde:
John de Hey. 's Anderendaags
in de Ronde van Stem legde
ex-provirtciegenoot Ruud
Poels op de hoofdprijs beslag.
In eerstgenoemde koers draai-
de het uit op een eindsprint
tussen enkele vluchters, ter-
wijl in de andere Ruud Poels
als solist finishte.

John de Hey, zondagmorgen om
vier uur (!) teruggekeerd van de
tweedaagse van Berlijn met een elf-
de plaats in het eindklassement,
wist veertien uur later verrassend
de Ronde van Broeksittard op zijn
naam te schrijven. Het betekende,
naast de Belgische wedstrijd Bever-
lo-Korspel, zijn tweede zege in dit
seizoen. Zijn zege was verrassend,
omdat in het 95-man sterk amateur-
peloton de beslissende ontsnapping
al na 12 km leek te zijn gevallen. Op
dat moment reed Jean Habets weg
van zijn concurrenten, samen met
Armand van Mulken en Peter Sche-
pers. Dit trio bouwde een voor-
sprong op van 50 seconden. Vele po-
gingen o.a. van Noël van der Ley,
Math Dohmen, Wim Daams, Roger
Übben, Leon Boelhouwers, Berry
Thoolen en de latere winnaar
strandden vooralsnog. Tien kilome-
ter voor het einde begon John de
Hey met Berry Thoolen aan de op-
mars.

De voorsprong van de koplopers
slonk. In de allerlaatste ronde liet
Habets zijn twee medevluchters ter
plekke, maar eèn op drift geraakte
John de Hey pakte ook hem. In de
laatste bocht naar de finish dook de
in het tricot van Impac Thijs rijden-

de De Hey voorbij de ex-professio-
nal.
Gisteren in de ondanks het slechte
weer goed bezochte Ronde van
Stem (95 deelnemende amateurs)
viel al na ruim 25 kilometer de be-

slissende ontsnapping te noteren.
Ruud Poels in gezelschap van Erik
Hilkens nam een zodanige voor-
sprong, dat het voor de rest van het
peleton moeilijk werd om terug te
komen.

Jammer voor Hilkens was, dat hij
uiteindelijk zijn medevluchter
moest laten gaan. Uiteindelijk kon-
den ook de achtervolgers de latere
winnaar niet meer bedreigen. Ge-
makkelijk had hij het desondanks
niet. „Toen Hilkens wegviel werd
het toch wel moeilijk. Vooral in de
laatste ronden, toen had ik het pas
echt lastig", aldus een glunderende
winnaar na afloop. Binnenkort ver-
trekt hij met ploegmakker Gino
Jansen naar de Italiaanse etappe-
wedstrijd Giro delle Regioni. „Ik
heb er alle vertrouwen in", aldus
Poels.

Uitslag Broeksittard, Amateurs: 1. John
de Hey (Heerlen) 90 km. in 2.15.09, 2. J. Ha-
bets, 3. B. Thoolen,4. P. Schepers, 5. A. van
Mulken; 6. P. van Seggelen op 31 sec, 7. P.
Dahmen, 8. N. van der Ley, 9. J. Meisen op
41 sec, 10. J. Jansen, 11.L. Boelhouwers, 12.
H. Dat, 13. E. Hilkens, 14. W. Daams, 15. P.
Driessen, 16. J. Schepers, 17. J. Louwers, 18.
M. Teunissen, 19. F. Knarren, 20. T. van
Veldhoven. Leidersprijs: J. Habets.

Junioren: 1. C. Or Pana (Finland) 59 km. in
1.30.24, 2. R. Vrancken op 34 sec, 3. R. Pe-
ters op 45 sec, 4. M. Lotz, 5. R. Vaessen, 6. R.
Görtzen, 7. R. Meijers, 8. I. Vaessen op 1.02
min., 9. M. Engels, 10. G. Bijnen, 11. D.
Heemskerk, 12. G. Schuman, 13. M. Brei-
bach, 14. O. Vingerhoeds, 15. M. van Galen.
Leidersprijs: R. Vrancken.

Dames: 1. Monique Knol (Amersfoort) 56
km. in 1.30.24, 2. A. Schop, 3. A. van der
Zanden, 4. P. de Bruin, 5. C. Auwehand op
1.07min., 6. L. van de Bosch, 7. M. deBruin,
8. M. Groen, 9. V. Sehurman, 10. P. Groen.
Leidersprijs: M. Knol.

Ronde van Stem, Amateurs: 1. R Poels 90
km. in 2.25.08, 2. G. Jansen op 31 sec, 3. R.
Vaessen 0p.39 sec, 4. R. Rademakers op
1.05 min., 5. A. Strouken, 6. N. van der Ley,
7. P. Mol, 8. M. Nuy, 9. L. Boelhouwers op
2.50 min., 10. W. Daams, 11.R. Hendriks, 12.
T. Cuypers, 13. P. Janssen, 14. J. Schroven,
15. M. Kuipers, 16. B. Thoolen, 17. P. Dries-
sen, 18. J. Habets, 19. J. van Boesschoten,
20. J. Teravuo. Leidersprijs: R. Poels.

Junioren: 1. M. Lotz(Valkenburg) 52 km. in
1.23.40, 2. E. Pasquino, 3. H. van der Ziel, 4.
M. Groffen, 5. R. Görtzen, 6. R. Moors, 7. R.
Vaessen, 8. R. Meijers, 9. G. Bijnen, 10. H.
Broeren. 11. F. Nooten, 12. M. van Heeswijk,
13. D. Heemskerk, 14. R. Smeets, 15. M.

Leenders, 16. D. Loënis. Leidersprijs: H.
van der Ziel.

Nieuwelingen: 1.Rink Nieuwenhuis (Leeu-
warden) 40 km. in 1.02.35, 2. J. Bakker, 3. G.
van Middendorp op 1.00 min., 4. A. Hol-
lands, 5. R. Bax, 6. G. Gommers, 7. R. Nien-
huis, 8. A. Kokke, 9. S. Bijnen, 10.F. de Rui-
ter, 11. F. Caris, 12. C. van Doortel, 13. A
Haan, 14. E. Florie, 15. J. van Doorn. Lei
dersprijs: J. Bakker.

Liefhebbers/veteranen: 1. Joan Senden
(Valkenburg) 50 km. in 1.14.40,2. J. Meijers,
3. P. Baltus, 4. T. Gruyters, 5. J. Knuyt, 6. F.
Borvliet, 7. M. Opdam, 8. H. Janssen, 9. J.
Sijen, 10. P. Kessels. Leidersprijs: J. Sen-
den.

" Ruud Poels, onbedreigd over de streep in Stem.
Foto: PETER ROOZEN

sport

VanTops content met vijfde plaats in World Cup voor springruiters

John Whitaker klasse apart
Van onze sportredactie

J°RTMUND - Springrui-
*r John Whitaker heeft op-.euw zijn faam waarge-
maakt en toonde in Dort-und dat hij een klasse
f**t is. Met het winnen
«p de wereldbeker ver-
fde de Brit 150.000 gul-
etl en een dure Volvo. Dat
j,Seen toeval. Volgens hen
J\ het weten kunnen is
mtaker een natuurtalent,
r§roeid met paarden.

Km Werd John Whitaker Brits
Rk^ loen en sindsdien vierde hij
E 'fiomfen in het internationale
j^^encircus. Hij veroverde der-
fc" Medailles bij EK, WK en olym-
I ®s en ontbrak als enige ruiter

't in de wereldbekerfinale.

ik °n - het inmiddels twaalf-jarige
van de Nederlandse

hh&} " kwam in 1985 bij
'aker terecht. Daar gingeen tra-

io 'eaan vooraf. Het paard is eigen-
H<!p Van *^e familie Bradley en werd
L bereden door hun dochter'°»yne. Zij stierfin 1983. Door de
[w^onele band yan de Bradleys
ije Wilton, is de schimmel voor3and te koop. John Whitaker,
j^HJk bekend met de Bradleys,
$y het paard onder zijn hoede op
U aden van raadgever Paul
ies ,?ckemöhle. „John had de rela-
is.' herinnert Michael zich. Het'ngskoppel was geboren.

Prima start Wiljan Laarakkers
Van onze medewerke

SEVENUM - Met twee overwinnin-
gen en een tweede plaats in spring-
ruiter. Wiljan Laarakkers het buiten-
seizoen goed gestart. Hij zorgde
voor deze prestatie in de klasse licht
en midden van het concours hippi-
que dat De Paardenvrienden uit
Horst-America organiseerde. De
pas gefuseerde pony- en paarden-
club was voor de organisatievan de
wedstrijd uitgewekennaar het 12 ha
grote evenemententerrein in Seve-
num, waar ondanks de regen de bo-

dem uitstekend berijdbaar bleef.

Bij het springen had parcoursbou-
wer Linders zich aan het verzoek
van voorzitter Vullings gehouden
om niet te zwaar te bouwen. „Het is
de eerste keer dat we een gecombi-
neerde wedstrijd organiseren. De
ruiters komen graag naar Sevenum
en dat moet ook zo blijven als wij
het hier organiseren". De helft van
het aantal ingeschreven Z-combina-
ties mocht dan ook voor de barrage
terugkeren. Met Caesar zorgde Jan

Banens meteen voor een snelle nul-
rit waarmee hij de overwinning
greep. Voor het goed laten verlopen
van de afdelings en individuele
dressuur waren in totaal 42 ringen
uitgelegd. In de goed afgezette
Z-dressuurring bleek Henk IJzer-
doorn metAlmar de beste combina-
tie te zijn terwijl Vera Linders in de
klasse zwaar I de overwinning voor
zich opeiste met Aros.

Uitslagen springen klasse zwaar: 1. Jan
Banens met Caesar; 2. Peter Peters met Bra-

vuur; 3. John Steeghs met Dallas. Klasse
midden: 1. Wiljan Laarakkers met Didi; 2.
Wiljan Laarakkers met Alfred; 3. Frank
Scheepers met Abdula. Klasse licht: 1. Wil-
jan Laarakkers met Caprice; 2. Jac van Ho-
ren met Doreen; 3. Hans Opstals met Domi-
no. Springen pony's D zwaar: 1. Leopold
van Asten met Catherson; 2. Ilse van Well
met Hanny; 3. Jolanda Luyten met Mari-
scha. Dressuur paarden klasse zwaar II: 1.
Henk van Ijzerdoorn met Almar.. Zwaar I:
1. Vera Linders met Aros; 2. Peronne San-
ders met Afony. Klasse midden II: 1. W.
Coenen met Accapulco; 2. E. Janssen met
Casimir; 3. G. Hoeymakers met Clyde. Dres-
suur pony's D zwaar: 1. Suzan van Wylick
metRyon.

Prima optreden in EK tafeltennis
Gerdie Keen

dient zich aan
GÖTEBORG - Gerdie Keen
heeft tijdens de Europese titel-
strijd tafeltennis in Göteborg
bewezen, dat eind vorig jaar
niet bij toeval het nationale
kampioenschap bij haar te-
recht is gekomen. De twintig-
jarige speelster uit Randwijk,
die in Den Bosch Mirjam Hoo-
man-Kloppenburg verrassend
onttroonde, maakte in het in-
dividuele toernooi van de tien
Nederlandse deelnemers de
meeste indruk.

Slechts één punt was Keen verwij-
derd van een plaats bij de laatste
vier, goed voor (minimaal) de bron-
zen medaille. Bij een stand van 20-
-19 in de vijfde game verspeelde ze
tegen Gabriella Wirth uit Hongarije
een zwaar bevochten matchpoint.
De verrassende winnares van het
Top 12-toernooi ontsnapte via 20-22
naar de halve finale, waarin ze
maandag stuitte op Daniela Guer-
gueltsjeva, de latere kampioene.

# MikaelAppelgren, voor de derdekeer Europa's beste tafelten-
nisser.

Dubbelspel
De felle Bulgaarse had Kloppen-
burg in haar kwartfinale-duel
slechts één game gegund. Ook in
het dubbelspel met Bettine Vriese-
koop, die in derde ronde van het in-
dividuele toernooi opnieuw door de
Russin Timina werd uitgeschakeld,
kreegKloppenburg geen uitzicht op
een medaille. Het ijzersterke Hon-
gaarse duo Batorfi/Wirth hield het
Oranje-koppel in twee games van de
halve eindstrijd af.

Bij de mannen kwam Paul Haldan
eveneens niet verder dan de laatste
acht. De viervoudige nationale kam-
pioen werd door de Pool Grubba in
drie games simpel opzij gezet.

„De kersjes op de taart ontbraken",
erkende bondscoach Jan Vlieg. „Ik
hoopte in de vier kwartfinales op
minimaal twee medailles. Het toer-
nooi zou dan voor Nederland per-
fect zijn verlopen. Helaas hebben
we, afgezien van de vrouwenploeg,
de laatste stap naar het podium niet
kunnen maken. Toch ben ik tevre-
den met onze prestaties in Göte-
borg. Over twee jaar doen we in
Stuttgart een nieuwe poging. Het is
echter de vraag of we dan weer zo-
veel medaille-kansen krijgen."

Ondanks de vier misstappen naar
een ereplaats was er met name voor
Gerdie Keen geen reden tot onte-
vredenheid. De speelster van Shot,
waar ze met haar jongerebroer Trin-

ko een belangrijke rol vervult, ver-
beterde haar prestatie van twee jaar
geleden in Parijs (laatste zestien)
met glans. Bovendien behoorde
haar imponerende zege in de vierde
ronde op Olga Nemes, de nummer
één van de Europese ranglijst, tot de
grootste verrassingen van het toer-
nooi.

Mikael Appelgren werd bij de man-
nen voor de derde keer Europees
kampioen. De 28-jarige Zweed ver-
sloeg in de finale van het individue-
le toernooi zijn drie jaar oudere op-
ponent Grubba uit Polen in vier ga-
mes. Eerder veroverde Appelgren
in 1982 en 1988 de Europese titel.

Wantrouwen
Danny Heister heeft zaterdag in Gö-
teborg zijn motie van wantrouwen
tegen bondscoach Jan Vlieg inge-
trokken. De achttienjarige speler
van Tempo Team bood na een lang
en diepgaand gesprek met de Gro-
ninger zijn verontschuldigingenaan
voor zijn harde uitlatingen na zijn
verloren partij vrijdag tegen de
Hongaar Nemeth, in de eerste ronde
van het individuele toernooi bij de
Europese titelstrijd. „Het weder-
zijds vertrouwen is hersteld", ver-
klaarde Vlieg.

Uitslagen EK

Vrouwen enkelspel, kwartfinales: Wirth-
Keen 11-21, 21-13. 21-16, 21-23, 22-20; Guer-
gueltsjeva - Kloppenburg 21-15, 20-22, 21-10,
21-16: Yong Tv - Batorfi 21-16. 21-15, 21-19;
Badescu - Hrachova 17-21, 21-15, 21-13, 21-
-19. Halve finale: Guergueltsjeva - Wirth 21-
-19, 19-21,21-17,21-16; YongTu - Badescu 18-

-21. 21-18, 12-21, 21-14. 21-12. Finale: Guer-
gueltsjeva - Yong Tv 17-21, 21-15. 21-18, 21-
-16.

Vrouwen dubbelspel, kwartfinales: Bator-
fi/Wirth - Kloppenburg/Vriesekoop 21-17,
21-19. halve finales: Batorfi/Wirth - Popova-
/Melnik 21-19, 22-20; Timina/Palina - Wang-
/Coubat 21-10, 21-13. Finale: Batorfi/Wirth -Timina/Palina 15-21, 21-18, 21-16.
Mannen enkelspel, kwartfinales: Grubba -Haldan 21-15. 22-20, 21-9; Gatien - Waldner
13-21, 20-22, 21-14, 26-24, 22-20; Appelgren -Cooke 21-19, 21-15, 18-21, 21-13; Rosskopf -Vansheng 13-21, 23-21, 21-18. 21-18. Halve fi-
nales: Grubba - Gatien 21-17, 19-21, 21-14,
21-18; Appelgren -Rosskopf 12-21, 21-17, 19--21, 21-13, 21-16.Finale: Appelgren - Grubba
21-15, 15-21,21-14,21-19.

Mannen dubbelspel, halve finales: Ross-
kopf/Fetzner - Von Scheele/Karlsson 21-19,21-7; Lupuleseu/Primorac - Mazoenov/Ma-
zoenov 21-16. 21-15. Finale: Lupulesku/Pri-
morac - Rosskopf/Fetznep 22-20, 22-20.

Gemengd dubbelspel, vierde ronde: Janci-/Kasalova - Heister/Kloppenburg 21-16, 21-
-23, 21-19; Ding Yi/Guergueltsjeva - Haldan-
/Vriesekoop 21-12, 16-21, 21-14. Halve fina-les: Saive/Wirth - Fetzner/Nemes 21-10, 21-
-14; Gatien/Wang - Ding Yi/Guergueltsjeva
21-12, 17-21, 21-15. Finale:: Gatien/Wang -Saive/Wirth 21-13, 25-23.

Volkert Baten beste
biljarter in Ulestraten

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

ULESTRATEN - Volkert Baten
won het elfde Paas-biljarttoernooi
van BC Ulestraten. De Westduitser
zette de kroon op zijn gedegen ca-
rambole-werk met een schitterende
slotserie van vijfendertig punten
bandstoten in de allerlaatste partij
tegen de Waalwijker John van der
Stappen. Met die reeks bezorgde de
22-jarige gemeenteambtenaarbij de
stadsdienst van Dortmund - hij is
Duits kampioen in de klassen libre
en 71/2 - de Belg Frederik Caudron
een gevoelige mentale tik. Caudron,
die op de andere tafel in felle strijd
was gewikkeld met Roland Lem-
mens, raakte totaal van slag.

Caudron stond er na twee van de
drie dagen een tikkeltje beter voor

dan de overige drie kanshebbers,
Volkert Baten, Raymond Knoors en
Ronald Lemmens. Raymond
Knoors behaalde een sterke vierde
plaats. „Voor de buitenstaander
lijkt het weinig, maar voor mijzelf is
het een prima prestatie", merkte hij
op. „De andere spelers zijn veel
meer allround dan ik. In het libre en
het 47/2 kon ik nog even stand hou-
den, maar in het bandstoten schoot
ik gewoon te kort". Overigens
bracht uitgerekend Raymond
Knoors de latere winnaar, Volkert
Baten, de enige nederlaag toe.
Plaatselijk favoriet Roland Lem-
mens eindigde als zesde.

Eindstand: 1. Volkert Baten. 12 punten
(moyenne 72.7); 2. Caudron 11 (86.3);. 3.
Blondcel 9 (41.7); 4. Knoors 7 (67.4); 5. Van
der Stappen 6 (97.9); 6. Lemmens 6 (66.5); 7.
Masse 2 (53.3); 8. Van Beek 1 (50.00).
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Wonen Totaal

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uw kussens in alle gewenste
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische
afspraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs met

stalen en kussens in stof en leder.
Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.

Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300
Nieuw tapijt of gordijnen

Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd. "Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.
Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

Kent U het verschil tussen een
Waterbed en een watermatras?

Bezoek vrijblijvend onze bedden-afdeling met bekende
merkartikelen o.a Aqualux, Auping, Dunlopillo, Pullman.

Howa Binnenhuis-decoratie
M. Snijders, Nieuwstraat 12-14, Hoensbroek.

i Tel. 045-212900.

donderdag, vrijdag, zaterdag en Paasmaandag

« Paas-show
* Eiken geborstelde planken

* Lamellen parket van ’ 129,- voor ’ 109,-
-* Massief parket v.a. ’ 59,- gelegd.
' Formica vloeren (Starkett-Lamett)

* Nu bestellen, prijs vast tot 01-01-1991
Extra Paaskortingen ’ 200,- tot ’ 300,-

Pegasus parket-Geleen
Rijksweg Zuid 233

04490-46675
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Grote PAASSHOW 2e
Paasdag. Fabrieksprijzen
meubels kortingen 10 tot
20%. Meubelhuis Kleba,
Akerstraat 230-232. Hoens-
broek. Tel. 045-212854.
Te k. 2-pers. d. EIKEN
slaapkamer, 5-drs. kleer-
kast ’ 1.250,- 04490-20115

Wij geven 15% extra korting
op div. soorten vloertapijt
dus MEENEEMPRIJS.
Slaapkamertapijt 4m breed
div. kleuren nu ’ 29,50 min
15%. Fantasietapijt 4m br.
nu ’49,50 min 15%. Run-
nertapijt extra sterk ook voor
trappen nu ’ 69,50 min 15%
Berbertapijt kortpolig
’79,50 min 15%. Extra dik-
ke berbertapijt nu ’ 99,50
min 15%. Dit zijn extra mee-
neemprijzen. Meubelhuis
Kleba, Akerstr. 230-232.
Hoensbroek. 045-212854.

Te k. EIKEN eethoek, mid-
del eiken; Duitse buffetkast
Oma-stijl; din-balk, 4.10 x
0,20x0,20. Tel. 045-324280.

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.

Computers

HUUR (met recht van koop)
PERSONAL COMPUTERS vanaf ’ 64,- per mnd.

MATRIXPRINTER (vanaf ’ 25,- p.mnd.)
LASERPRINTERS (’ 125,- p.mnd.)

Bel voor vrijblijvende informatie/offerte
Krijntjes & Craenen

Automatiserings-services
Telefoon: 04490-53420. Ook voor software en telefax en

telefooncentrales en papiervernietigers en inbindmachines
en A4-scanners enz. enz....

KORTOM: DE EXPERTS VOOR UW KANTOOR!!
K & C Geleen/Roermond.

Psssst !!!
Nu voor nog geen 2 tientjes p. wk. een PC met begeleidend

Soft-ware pakket in huis.
Bel voor meer informatie: 04998-92062.

GOLDEN-TEN software
Doshulp, orderadministratie,
boekhouden, spreadsheet,
ledenadministratie, data
communicatie, faktureren,
kasboek, database, tekst-
verwerker samen ’ 499,-.
Docom, tel./fax 05905-5887,
Postbus 176, Zuidlaren.

TV/Video

Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor

’ 298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655
STOFZUIGERAKTIE Miele,
Philips, AEG, Hover, Elec-
trolux enz. Extra reklame
1000 watt van ’299,- nu
’179,- inruil prijzen tot

’ 50,-. Hoevenaars expert
Kerkstr. 111, Brunssum.
Extra AANBIEDING KTV,
video's, stereo-torens,
schotel-antennes, was- en
droogautomaten, koel- en
diepvrieskasten, afwasauto-
maten, stofzuigers. Alle
huishoudapparaten v.a.

’ 5,- per week. Hoevenaars
expert, Kerkstraat 111,
Brunssum.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-o.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
f450- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Voor bruiloft en partij, OR-
GANIST met zang en trom-
pet kan nog werk aannemen
Tel. 045-231326.
Te k. 3 mnd. oude PIANO,
merk Scholze, kl. zwart
hoogglans, nw.pr. ’ 7.000,-,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-323171.
Amateurorkest in Big-Band
bezetting (OBM-band) zoekt
SAXEFONIST. Instrument
aanwezig. Inl. 045-323747

■of 045-421734.

Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.

Te k. gevr. 2e hands
MUNTENTELEFOON van
de PTT, 04490-24024
Te koop gevr. LASERHELM
mt. L, zwart. Tel. 045-
-312189.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.

Kunsten Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemsi (B) 09-32-12261156

Braderieën/Markten
Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

Diversen

Nieuw Nieuw !!!
Blondy en Samantha geven

totale ontspannings-
massage met gratis drankje.

Tel. 04490-75028.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris.drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Grote PAASSHOW 2e
Paasdag. Fabrieksprijzen
meubels kortingen 10 tot
20%. Meubelhuis Kleba,
Akerstraat 230-232. Hoens-
broek. Tel. 045-212854.

Wij geven 15% extra korting
op div. soorten vloertapijt
dus MEENEEMPRIJS.
Slaapkamertapijt 4m breed
div. kleuren nu ’ 29,50 min
15%. Fantasietapijt 4m br.
nu ’49,50 min 15%. Run-
nertapijt extra sterk ookvoor
trappen nu ’ 69,50 min 15%
Berbertapijt kortpolig
’79,50 min 15%. Extra dik-
ke berbertapijt nu ’ 99,50
min 15%. Dit zijn extra mee-
neemprijzen. Meubelhuis
Kleba, Akerstr. 230-232.
Hoensbroek. 045-212854.
PORNO-videocassettes te
k. va. ’ 22,50 of 5 v. ’lOO,-
Stationsstr. 31 Sittard-
M'tricht via Regia 105
(Brusselse Poort) ook verh.

06-lijnen

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

06-320.330.03
Party/Sex/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

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
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

Haar man is koel, daarom
sluipt Ina over 't balkon naar
die buurjongen
om te 06-320.323.85

(50ct.p.min.)
Een stille

Bungalow.
De mooie blonde weduwe
en plots 2 mannen die haar
verrassen... 06-320.323.84

(50ct. p.min.)

Natasja
wordt verwend door 2
mannen in de keuken:

06-320.327.77 - 50 et p/m
Buurvrouw Chantal en de ...

waar gebeurd:
06-320.328.01

Anky slaapt voor 't eerst in
haar buitenhuisje. Plots

staan er
2 kerels

in de kamer. 06-320.326.70
(50ct.p.min.)

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Meisjes samen onder de

douche:
06-320.328.88

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

De vrije
jongens- en meidenbox.

Voor alles wat jong en nog
vrij is om afspraken te

maken.
06-320.327.88 - 50 et p/m

Lifesex
Louise doet 3 standen met 2

heren. Reina wil alleen....
Grieks trio. 06-320.326.71

(50ct. p.min.)
Op de

Bisex box
vinden eerlijke mensen

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

vrouwtje.
06-320.328.38 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact

sexcontact lijn
06-320.320.33

Veel mensen vonden via ons een vaste relatie. Bel onze
Provincie-babbelboxen

en maak kennis met mensen uit uw eigen omgeving. Bel;
06-320.330. en daarna voor Groningen 23, Friesland 24,

Drenthe 25, Overijssel 26, Gelderland 27, Utrecht 28, \
N.-Holland 29, Z.-Holland '83; Zeeland 85, Brabant 84 en1

Limburg 86. ’ 0,50 p.m.

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min.

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m

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

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 Ct p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen
bij bem. Buro Venus. Inschr.

dames. 043-257229.

IGrieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55

Zestien
bedgeheimen van meisjes
06-320.321.66 (50 c.p/m)

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm
06-320.324.95
lesbi hard porno
te heet, te hard, 50 et p/m

06-320.321.99

Vluggertje?
Bel snel! 50 c/m 06-

-320*327*27
Een knul in een hete duin-
pan. Hij heeft die man niet

gehoord, en dan die
brutale

i hand 06-320.321.33
(50ct.p.min).

Op haar hoge hakjes wiegt
ze naar huis. 't Wordt donker

Dan zijn er

' 2 figuren
bij de bosjes 06-320.321.30

(50ct. p.min.)
Ze ontwaakt duizelig. Die
mannen en die rinkelende

ketting. Waar zijn m'n
kleren??

06-320.321.32 (50ct p.min.)
Alide tennist met een
Stoere jongen

Na de douche vergeet ze
met hem dat ze getrouwd is.
06-320.326.93 (50ct.p.min.)

homo
2 Gespierde soepele

jongens zijn wild bezig.
2 Mannen kijken toe en

helpen een handje. -06-320.326.91 (50ct. p.min)
Als haar man de stad uit is

leert Freya een
mooie jongen

hoe hij 't extra lang volhoudt.
06-320.326.90 (50ct.p.min.)

Zoek je een leuke vriendin?
Bel de

Flirtbox:
06-320.330.01 - 50 et p/m

Zoek je een leuke vriendin?. Bel de
Flirtbox:

06-320.330.01 - 50 et p/m
Meiden versieren doe je op
de Afspreekbox
Bel 06-320.330.77 50 cpm

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden

sexrelatielijn
06-320.320.44

Direkt Snel Sexcontact
Liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Niet in de studio, maar in
hun eigen speelkamer

deden ze
Lifesex

van Frans tot Grieks.
06-320.326.73 (50ct.p.min.)

Opwindende vrouwen en
hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox
06-320.326.66

't Is te koud voor 't naakt-
strand. Gelukkig mag John
op de zonnebank van die

oudere heer
Homo

06-320.323.86 (50ct.p.min.)
Sex-kennismakingslijn

allemaal kanjers!!
06-320.328.03
Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn

06-320.325.80
Stiekem meegenieten met

hete meisjes:
06-320.328.00

Als de
man

echt streng is wil ze alles
gehoorzamen. Dan bedient

06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

Samen op reis. Op de
hotelkamer

ontdekt het meisje hoe sterk
en lesbisch mevrouw is.

06-320.329.25 - 50 et p/m

2 vriendinnen
zonder meer, en dan samen

vakantie, samen in bad en
dan...ja, doe het....lesbisch.
06-320.330.52 - 50 et p/m

De trio bisexbox
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Anky zal 't
Echt-life

doen. "Toch niet met 2
mannen??" 4 Handen hel-
pen haar op weg. 06-320.

330.09 (50ct.p.min.)

De super
contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar...op
06-320.324.30. Trouwens

als je nog andere ver-
langens hebt, dan is er de
beste, de heetste box van

NL, op nummertje
06-320.328.29 - 50 Ct p/m

De ruilsexbox
Snel resultaat, geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m

Dame zoekt gave knul Meis-
je wil contact met ervaren
heer. Ze vinden het op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50ct.p.min.)

Marion deWilde
belt zomaar mannen en lokt

ze uit.
06-320.326.21 ca.so Ct.p.m.

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar..
06-320.326.69 ca.so ct.p.m.
S.M. kan plots toeslaan. Alszon knap gebruind vrouwtje

een duivelin
wordt...dan kruip je wel.

06-320.330.61 (50 et. p/m)

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers....
06-320.327.34 ca.so ct.p.m.

Als ze 35
geworden zijn barsten

ze pas echt los..
06-320.327.35 ca.so ct.p.m.

Alleen de laarzen van
die man

krijgt ze te zien. Derest voelt
ze knielend. De naakte

waarheid.
06-320.326.92 (50ct. p/m)

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct.p.m.

Hete meisjes
fantaseren speciaal

voor jou...
06-320.327.69 ca.soct.p.m.

vreemdgaander
vertellen alles aan

Anja, luister....
06-320.322.08 ca.so ct.p.m.

Tele-sex
op zn heet, heter, heetst....
06-320.322.07..ca 50 c/m

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 ca.so ct.p.m.

Mr. Martin
Gay-tele SM, dans
naar zijn pijpen...

06-320.323.05 ca.so ct.p.m.

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond
06-320.323.04...50 c/m

Gay-Phone
hot, Gay stories zoals ze

horen te zijn...
06-320.322.06....50 e/m.

Vrouwen
iedere opdracht
wordt uitgevoerd

06-320.329.69 ca.so ct.p.m.

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

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

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

In Amerika leerde ze hoe ze
mannen moet laten gehoor-

zamen.

Mevrouw
Cindy's zweep.

06-320.330.51 (50ct. p.min)

Lesbisch
meisje verwent dames. De
knappe vrouw van Lady's

Paradise doet 't voor.
06-320.330.19 (50ct.p.min.)

Frank slaagt voor zijn
examen en doet 't dankbaar

met zijn....
1e Homonacht

06-320.329.22 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs

Club Nirwana bekend van TV!!!!
Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes:

bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS.
Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00tot 03.00 uur.

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

De Olifant
waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-'
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

knusse bar. Paar uren vrij? Kom gewoon langs en proef de
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Thai Privé Privé Cherryvoor sport, Franse en ongi- ., „ J
nele Thaise bodymassage. Nu s°ft;sf; n?o

0Penvan_ maJ
Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur v'

n 1°„°°:l9„ 00 UUJ' do/vr
Suffolkweg 13, Weert. Tel. 20.00-02.00 uur Escort-
04950-42966. service 045-462805.

Heb je wilde fantasieën???
Dan kan het óók met zn drieën...

Riversideclub
E9Afslag Écht, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak. 100 mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Open van maand, t/m vrijd.
van 14 t/m 2 uur. Tel. 04755-1854. Creditcards accepted.

Privéhuis Michelle
Girls, Girls, Girls!!!!!

045-228481 / 045-229680
045-326191
Escortservice. All-in.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

Gezellige bar
in Vaesrade, open vanaf
13.00 uur. Hommert 24.

Diana escort
tel 045-320323
privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Exotische
Massage

Diestersteenweg 8, Hasselt.
Masseuze gevraagd.

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig
Nieuw geopend

Heren opgelet
Wilt u ontspannen en dis-
creet relaxen met video,

waterbed, wirlpool en sauna
keuze uit 10 mooie meisjes,
dan zit u bij ons goed. Wipt u
even langs en uw stoutste
dromen worden werkelijk-
heid. Van ma t/m vrij van

14.00-03.00 uur
sauna club Eros
Holzstr. 103, Kerkrade, tel.

045-462084
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Privé en escort
045-720916

De betere service in
Club Lolita

Hoenderstr. 6, Maastricht.
Open v. 13.00-24.00 uur,

vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur
Tel. 043-215973.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Privé, 2 meisjes,
tel. 045-460063

Brigitte
Privé 045-254598.

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

045-423608.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo, I
met nieuwe inschrijvingen.

Tel. 04490-48768.
Gezellige en sexy meisjes

ontvangen u in pikante
lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe meisjes ma t/m
zat. 11-23 u. zond. 15-24 u.

045-425100 kerkrade.
Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

Deze week speciale aanb.
en veel nieuwe adressen.
Vrangendael 154, Sittard.

Tegenover Fortuna-stadion. I
Tel. 04490-23203. \

Nieuw!! Ook zaterdag. ESCOrt MaaS^Noenda Charmante dames voo'j
Met assistentes, SM en plezier. Ook voor pare"

slavin 04492-5605. _ bi-, 043-435528^

BOËBnS Een uitgebreid
è^t^Wi^ft programma

zitmaaiers _^ofZ'lk

J& Èfe gazonmaaiers dL/

tuinfrezen IPIÊ^
NIEUW! Gazon After-Shave Quattro
Bent u in het bezit van een motor-cirkelmaaier?
dan kunt u voor ’ 49,50 uw gazon vertikuteren
en verluchten

Af importeur

\Culp Tfrrly Beek (b'f vliegveld)

mmW^^^^^mX^^^^m^^wmmm^^^^^mmWWm^^^m^Xm^r^^^^^m^^^^^^L^m^^^^^É̂

bedras 72x 60x ■ 54x 42x^
5.000 99,- 113,- 122,- 14jj>

10.000 193,- 220,- 238- 29jb>
15.000 289,- 330- 357,- 43ju>
22.000 425,- 484,- 524,- 639^
32.000 644,- 730,- 788,- 954,-
-ènz. __^«

Efl. jaarrente vanal 12,2%
Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt y
DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gralis advies bij uw intermediair

Ai cm okee, I
hou eboutjoe? 1

van 79.90 voor

Bij Hennes & Mauritz koop jejacks en jassen / Jft
waarin jeje okee voelt. En nu zelfs met30%korting / ÈÈ
op groene,rode, rosé, turquoise, blauwe ofpimpel- M
paarse jacks. Met fel gestreepte, gebloemdeof effen
voering. Van maat 74t/m 170. Let op dekortingslabels en haastje.
Want de aktie is alleen in de paasvakantie: van 17t/m 21 april.

M
HENNES &AAAURITZ

Saroleastraat 14, Heerlen, tel. 045-716908.



sport

Kostbare zege
Alemannia

AKEN - Alemannia Aken heeft een
goede stap richting klassebehoud
gezet. De met degradatie bedreigde
club uit de tweede Bundesliga won
gisteren met 2-1 van Blauw Weiß 90
Berlin en klom een plaats op de
ranglijst. Met nog zeven duels voor
de boeg staatAlemannia, na het ont-
slag van trainer Denizli onder lei-
ding van Eckhardt Krautzun, op
een zeventiende plaats. De num-
mers achttien, negentien en twintig
degraderen naar de amateurliga.
Stand: 17. Alemannia Aachen 25 pnt
(doelsaldo -5). 18. Darmstadt 25
(-13); 19. Bayreuth 24 pnt; 20. Unter-
haching 22 pnt.

Zeiler Dirk Nauta 'slechts' derdeFORT LAUDERDALE - Voorde Friese schipper Dirk Nauta is
ac vijfde etappe van de Whit-
bread-zeilrace om de wereld op

teleurstelling uitgelopen.
Nadat de Equity & Law als eer-
ste van de schepen uit de C- enD-klasse de finish bij Fort Lau-derdale passeerde, verwachtte
de bemanning dat het klasse-
ment ook op handicap zou wor-den gewonnen.

Volgens de laatste waarnemin-
gen lagen de I'Esprit en de Ruca-
nor beiden ver genoeg' achter het
Nederlandse schip. Evenals
Nauta in de slotdagen van de
etappe van Punta del Este naar
Fort Lauderdale, hadden de te-

genstanders echter ook voordeel
van de wind. Het Franse schip
had na de 5475 zeemijl een voor-
sprong van iets meer dan twee
uur. Het verschil tussen Nauta
en de Belgen bedroeg anderhalf
uur.

De vrolijke gezichten van vorige
■week na aankomst in Fort Lau-
derdale, werden somber na het
het slechte nieuws. De teleurstel-
ling was groot, maar van redelijk
korte duur. In het 'algemeen
klassement op handicap' heeft

Nauta nog steeds een grote voor-
sprong.

Uitslagen vijfde etappe. Whitebread
zeilrace om de wereld: 1. Steinlager
(NZI) 5475 zeemijl in 22 dagen, 16uur, 41
minuten en 11 secunden, 2, Fisher (NZI)

22.17.15.41, 3. Rothmans (GBr)
22.21.33.04, 4. Merit (Zwi) 22.16.41.11, 5.
The Card (Fin) 23.15.24.19, 14. Equity &
Law (Ned) 25.20.45.39, 17. L'Esprit (Fra)
27.02.14.10, 18. Rucanor (Bel)
27.06.14.10. Op handicap (C en D-klas-
se): 1. L'Esprit, 2. Rucanor, 3. Equity. Al-
gemeen klassement: 1. Steinlager
111.09.27.15. 2. Fisher 112.20.18.42, 3.
Merit 113.07.26.29. 4. Rothmans
113.16.04.20, 5. Card 117.12.08.18, 14.
Equity 130.13.41.45, 17. Esprit
142.15.37.15.

Nederlands team maakt zich op voor confrontatie met gastland

Volleyballers
jagen op goud

*OKYO - De nationale volleyballers stellen zich tijdens de B-wereldtitelstrijd
J1Japan alleen tevreden met de eerste plaats, waar de derde genoegis voor deel-

aan het A-wereldkampioenschap in Brazilië.

fog erland behaalde in het Paas-
fiLf nde twee gemakkelijke ze-
-15 Van 3"0: °P de DDR (15"12 154
p '">) en de strandvolleyballers van
htak Rico (15 ~5 15~2 15"9)' die met
Pal ruine beentjes zo onder demen van San Juan lijken te zijn
gr gSelopen. Bondscoach Harrie
Jp'fijen de spelers werken hun
2j ?strijden af met een zonnig ge-
vüi^: Bij mooie acties wordt veel-d'g gelachen. De gemoedstoe-

stand is ontspannen omdat de te-
genstanders tot nog toe eenvoudig
zijn afgetroefd. En omdat de groep
zich zeker van zijn zaak voelt. „We
behoeven maar derde te worden,
maar we willen winnen", is de on-,
verhulde, algemene gedachte.

Spelverdeler Peter Blangé over de
sfeer in de groep: „We hebben in het
verleden zoveel wedstrijden en toer-
nooien gespeeld, dat we zijn ge-

wend aan spanning. Over tegen-
standers als Polen en de DDR kun-
nen we ons niet meer druk maken.
Als we daarvan verliezen, hebben
we ons huiswerk niet goed gedaan.

Van zon land verliezen we éen op
de duizend keer, maar dan moeten
we wel allemaal een off-day heb-
ben".

De komende dagen neemt de span-
ning toe. Niet voor het duel met de
verdienstelijke liefhebbers uit Iraq
vandaag, maar voor de confrontatie
met Japan morgen. Die is beslis-
send voor de groepswinst, vrijwel
doorslaggevend voor deelneming
aan de A-wereldtitelstrijd. Wint Ne-
derland, dan is de eerste tegenstan-
der in de finaleronde waarschijnlijk
Spanje.

Japan vreest Nederland en Brok-
king weet dat. „We moeten laten
zien dat we groot zijn. Met het blok,
onze lengte en kracht. Japan heeft
een technisch team, dat we niet mo-
gen laten groeien in de wedstrijd.
Wij zijn de favoriet, maar de druk
ligt bij Japan".

Alleen de arbitrage baart enige zor-
gen. Scheids- en lijnrechters waren
in de beslissende fase van het duel
met de DDR duidelijk op de hand
van Japan, dat het moeilijk had en
na de Utfëede ook de vierde set
dreigde te verliezen. Blangé zegt te
weten, dat de scheidsrechters zijn
doortipballen willen afkeuren.

„Normaal worden die zelden afge-

floten, maar de arbitragecommissie
heeft er al over gesproken. Zij vin-
den dat ik te lang contact heb met
de bal. In Seoul werd ik steeds afge-
floten in het duel met Argentinië,
toen we een plaats bij de laatste vier
verspeelden".

Volgens Blangé moet Nederland zó
goed spelen, dat de invloed van de
scheidsrechter en andere factoren
niét van belang zijn voor de uitslag.
Met de stijgende lijn in het spel mag
dat geen probleem zijn, verwacht

hij. Over de progressie van Neder-
land kon ook Arie Selinger een
woordje meepraten.

Nederlands vorige bondscoach, die
acht maanden geleden voor veel
geld naar een clubteam in Japan
vertrok, bezocht het duel van Ne-
derland met de DDR. „Ik zat gerust
op de tribune", aldus Selinger. „Je
voelt dat het team ervaren, constant
is, zoals vroeger de Sovjetunie. De
ploeg heeft zich goed ontwikkeld in
alle opzichten: opslag, stop, spelver-

deling en afronding van de aanval".

Selinger toonde zich verheugd met
het feit, dat de meeste spelers vorige
week in Slagharen te kennen gaven
tot de Olympische Spelen door te
gaan. „Ze voelen dat ze goed behan-
deld worden, geld is momenteel
niet zo belangrijk voor ze. Als ze in
Barcelona winnen, kunnen ze altijd
nog weg". Ook Selinger ziet het duel
met Japan als beslissend. „Gaat het
dan goed, dan zie ik ze alles win-
nen".

" Martin Teffer slaat de bal langs het blok van Puerto Rico

Armand Custers
klopt Schapers

Van onze tennismedewerker

- GTR/NIP 1 heeft
/Meen in de eerste competitie-
wedstrijd in de hoofdklasse ten-
>~.s Voor een verrassing gezorgd.
l e Limburgse combinatieploeg
r °d met Armand Custers een

ü2endoder in huis. In het Roer-
°ndse tennispark Hattem
Untte Custers met een zege op6 gerennomeerde Michiel Scha-ns. Dat mocht echter voor de

vmdzege niet baten, 7-1 in het
bordeel van de gasten uit Zand-

, overwinning van Custers
(j^eg extra cachet door het feit
J^ hijnegen weken door blessu-
aJ* en familieomstandigheden
j^Per getennist had. Custers
re°f te Schapers, die na een ja-
dp i n§e afwezigheid in de Ne-2-.rlandse competitiewedstrijd
in h rentree maakte, op karakter:
9ch eerste set kwam hij met 4-1
Na H6r' maar won toch met 6"4-- tweede set verloren te heb-
sta11'k.wam hij na een 4-2 achter-
te» 11d in de derde set, terug. Cus-s stond de nummer 110van de
ggj^ldranglijst geen enkele

nie meer toe en won met 6-4;

3-6; 6-4. Custers na afloop: „Mis-
schien is het wel goed als je een
lange tijd niet gespeeld hebt."

In het heren-dubbel bleven Cus-
ters en Stefan Koch tot 5-4 in de
eerste set op gelijke hoogte met
Schapers en de sterk spelende
Fernand Bibier. De kansen op
5-5 lieten Custers en Koch onbe-
nut, waarna de Limburgers niet
meer terug konden komen en
met 6-4; 6-0 verloren.

De dames Ilse Leytens en Marin-
ka Bartels konden geen winst
boeken in de drie partijen. In de
enkelspelen tegen Karin Moos
en Esmir Hoogendoorn waren zij
volkomen kansloos. In het da-
mes dubbelspel stonden zij in de
tweede set op een punt van een
5-2 voorsprong af. Het lukte hen
niet deze positieve score te berei-
ken, 6-4; 6-4.

In het gemengd dubbel lukte het
Armand Custers niet met Marin-
ka Bartels een tweede punt bin-
nen te halen. Na setwinst bij de
stand 4-4 hadden zij een break-
mogelijkheid. Toen die kans ge-
mist werd, was de strijd gestre-
den, 4-6; 6-4; 6-0.

* Armand Custers verraste vriend en vijand door Michiel
°hapers te verslaan. Foto: kuit

Bowler zonder
rijbewijs
wint auto

LELYSTAD - Sven van Eijken
heeft de Grote Prijs van Lelystad
gewonnen. De 18-jarige Belgische
bowler verdiende een auto ter waar-
de van 28.000 gulden en een bedrag
van 1500 gulden met zijn overwin-
ning. Van Eijken, nog niet in het be-
zit van een rijbewijs, won de finale
over een game van Rene Warmer-
dam uit Castricum met 255-236.
Het is de eerste keer dat Van Eijken
een internationaal A-töernooi op
zijn naam schrijft. Warmerdam
hield aan zijn tweede plaats bij het
met 128.000 gulden gedoteerde eve-
nement een bedrag van 1500 gulden
over. Het duo Eric Kok/Willy van
derLooverbosh zegevierde in Lely-
stad bij de dubbels. De formatie van
Cordis De Lier won ook bij de vier-
mansteams. De Westlanders Kok,
Plummen, Warmerdam en Van der
Looverbosch troefden in de finale
de equipe van Valcke Lelystad af:
862-770.

" ZÜRICH - Johan Neeskens ver-
laat na dit seizoen het Zwitserse SC
Baar. Hij is twee en een half seizoen
actief geweest als speler/trainer bij
de derde-divisieclub. De 39-jarige
oud international heeft gezegd, bij
een andere Zwitserse vereniging
zijn loopbaan als oefenmeester te
willenvoortzetten.

Kecskemethy
ook trainer

van Quintus
KWINTSHEUL - JanKecskemethy
zal met ingang van volgend seizoen
het herenteam van Quintus, uitko-
mend in de eerste divisie, gaan trai-
nen. De handbaltrainer, enkele ja-
ren geleden onder meer actief als
bortdscoach van het Nederlands he-
ren- en damesteam, blijft daarnaast
ook de scepter zwaaien over de da-
mes van het in de eredivisie spelen-
de Foreholte.

" GELEEN - Deze week worden
de kwartfinales om de Nederlandse
handbalbeker bij de heren ge-
speeld. Vanavond speelt Herschi/V
en L om 20.30 uur in sporthal Gla-
nerbrook van Geleen tegen eerste-
divisieclub Jahn II uit Stadskanaal.
Holbox/Swift gaat donderdag op
bezoek bij bekerhouder Aalsmeer.
Overige wedstrijden: BDC-Hermes
en Tachos-Tongelre.

Vanden Berk klaar voor WK
~ John van den Berk is terug op het circuit en zijn tegen-

rt cc^rS hebben dat geweten. De crosser uit Oss miste door een blessure
osfe twee nationale kampioenswedstrijden. Zondag maakte hij in Ol-?'in v bij de derde race uit de serie van zeven duidelijk op tijd klaar teS^rüi,0r de eerste Grand Prix van het seizoen, dievolgende week in Oos-vsn JK Wordt gehouden.

N Cr
en Berk, die vorig week in Norg weer voor het eerst in weken tijdens

?fo§^ °Ss van de partij was en daar verrassend zegevierde, won in Olde-
-1de t^e eerste manche door Dave Strijbos in de laatsteronde te passeren.
WUft . eedereeks liet Strijbos de overwinning niet glippen. Van den Berk

tt^s a tweede, zag Hofstede en Van Doorn voorbijgaan maar reed in dee naar de tweede plaats toe.

sport in cijfers
DAMMEN
Den Helder, NK mannen: Afgebroken
partij tweede ronde: Jansen - Clerc 1-1.
Zevende ronde: Stokkel - Clerc 1-1,Teer- Van Leeuwen 1-1, Van der Tak - Van
Aalten 1-1, Van der Wal - Hans Jansen
2-0. Gerard Jansen - Krajenbrink 1-1,
Van den Borst - Bies 0-2, Scholma - Meij-
er 1-1. Achtste ronde: Krajenbrink - Van
den Borst 0-2. Van Aalten - Bies 1-1,
Clerc - Hans Jansen 2-0, Meijer - Van
Leeuwen 1-1, Stokkel - Scholma 0-2,

Van der Tak - Teer 1-1, Gerard Jansen -
Van der Wal 2-0. Stand na acht ronden:
1.Van der Wal en Clerc 10punten, 3. Ge-

rard Jansen, Van Leeuwen en Scholma
9, 6. Van Aalten, Bies, Van den Borst en
Van der Tak 8, 10. Hans Jansen. Krajen-
brink en Meijer 7. 13. Stokkel en Teer 6.
Rosmalen, Nederlands kampioenschap
vrouwen: Zevende ronde: Andries -
Schouten 0-2, Wanders - Hartkamp 2-0,
Van'Lith - Polman 2-0, Nicolai - Lanters
0-2, Graas - Janssen 1-1. Achtste ronde:

Hartkamp - Van Lith 2-0.Polman - Nico-
lai 0-2, Lanters - Graas 0-2. Janssen - An-
dries 1-1, Schouten - Wanders 0-2. Ne-
gende ronde: Graas - Polman 2-0, An-
dries - Lanters 1-1, Wanders - Janssen
2-0, Van Lith - Schouten 2-0, Nicolai -
Hartkamp 0-2. Eindstand: 1.Van Lith 14
punten, 2. Schouten en Wanders 13. 4.
Graas 11, 5. Hartkamp en Polman 8, 7.
Janssen 7, 8. Andries en Lanters 6, 10.
Nicolai 4.

hockey

Düsseldorf, vierlandentoernooi vrou-
wen: Eindstand: Nederland 3-4 (11- 3)
Engeland 3-4 ( 9- 3) Bondsrepubliek 3-3 (
5- 8) Sovjetunie 3-1 ( 2-13)

Miniware grijpt strohalm
WEERT - Miniware heeft door de
90-78 overwinning op Computerij
Meppel deelname aan de play-offs
nog steeds in eigen hand. Vooral het
verlies van Kolf en Molijn ORCA's
tegen Nashua speelde de Weertena-
ren in de kaart. Aanstaande zater-
dag zal in een rechtstreeks duel in
sporthal Boshoven tegen de hoofd-
macht uit Urk bepaald worden wie
als laatste team wordt toegevoegd
aan de strijd om het kampioen-

schap. Een ding staat vast. De te-
genstander zal dan het bijna onge-
naakbare Commodore Den Helder
zijn.

Miniware maakte te weinig gebruik
van de foutenlast van de gasten uit
Meppel. Na de door coach Konings
genomen time-out liep het allemaal
een stuk beter. In de vijfde minuut
liepen de Limburgers uit van 34-27
naar een 48-32 ruststand.

In de tweede helft kwam Compute-
rij sterk terug. Binnen tien minuten
was het voordelig saldo teruggelo-
pen tot zes punten: 68-62. Breek-
punt in de wedstrijd was hetvertrek
van Amerikaan Mike Mitchel. In de
elfde minuut tweede helft liep hij te-
gen zijn vijfde persoonlijke fout
aanliep. Hij was op dat moment de
belangrijkste en productiefste (25
punten) pion in het veld.

" Vreugde in het kamp van Miniware. De ploeg heeft deelname aan de play-offs nog altijd in
eigen hand. Foto: kuit

Zilver voor Coene
en Van Dijck

MOSKOU - Eline Coene en Erica
van Dijck hebben zich tevreden
moet stellen met een zilveren me-
daille tijdens het Europees kam-
pioenschap badminton in Moskou.
Het Nederlandse koppel was in de
finale dubbelspel kansloos tegen
Dorthe Kjaer en Netty Nielsen, 15-5
15-6. Binnen het half uur besliste
het Deense duo de strijd in hun
voordeel.
Vrijdag behaalden Pelupessy en
Meyer een bronzen medaille bij het
mannen dubbelspel.

IJshockeyteam
Sovjetunie

haalt fors uit
BERN - Het ijshockeyteam van de
Sovjetunie lijkt niets aan het toeval
over te laten bij de verdediging van
de wereldtitel. In Bern startte de
ploeg met een forse zege op debu-
tant Noorwegen: 9-1. Rivaal Zwe-
den begon moeizaam aan het toer-
nooi. Tegen Finland werd slechts
met 4-2 gewonnen. Canada, vorig
jaar tweede, sloopte de Westduitse
defensie in de eerste periode (4-1)
om de wedstrijd rustig uit te spelen:
5-1.

In het team van de Sovjetunie heeft
in vergelijking met vorig jaar een
gedaantewisseling ondergaan. Een
aantal van de sterren speelt dit sei-
zoen in de North American Hockey
League (NHL), waardoor nieuwe
spelers moesten worden ingepast.
De wijzigingen hadden tegen de in
een experimentele opstelling spe-
lende Noren geen nadelige gevol-
gen. De patronen werden moeite-
loos op het ijs uitgevoerd en waren
te moeilijk voor de Noorse verdedi-
ging. Ondanks de negen tegentref-
fers maakte de Noorse doelman Ste-
ve Allman veel indruk met specta-
culaire reddingen.

sport kort
" LISSE - De Nederlandse
vrouwenbasketbalploeg heeft in
de derde oefeninterland tegen de
Duitse Bondsrepubliek de eerste
overwinning geboekt. Na twee
verliespartijen (56-71) en (89-96)
was de ploeg nu wel succesvol:
67-65.

" ROSMALEN - Voor de vijfde
keer in successie is Karen van
Lith nationaal damkampioene
geworden. De 24-jarige groot-
meester versloeg in de slotronde
de vanaf de eerste ronde leiden-
de Jacqueline Schouten.

" MAASTRICHT - Als voorbe-
reiding op de kwalificatiewed-
strijd in de voorronde van het
EK'9l tegen de lerse Republiek
speelt het Nederlands dames-
voetbalteam morgenavond tegen
België. Aanvang 19.00 uur, bij
VVDBSV in Maastricht.

" KOERSEL - Bij een interna-
tionaaljudotoernooi in het Belgi-
sche Koersel behaalden de Lim-'
burgse judoka's een aantal ere-
plaatsen. Bij de dames tot 52 kg.
kreeg de Maastrichtse L. Um-
mels (Tsukuri) een tweede
plaats. In de klasse tot 58 kg.
tweede N. Franssen (Tsukuri),
derde N. Franssen (Tsukuri).

" BARCELONA - Het vrou-
wenhockeyteam van Amster-
dam heeft zich geplaatst voor de
finale van de Europa Cup voor
bekerwinnaars. Tegenstander in
de eindstrijd is Hounslow uit En-
geland. De finale van het toer-
nooi, dat voor het eerst wordt ge-
houden, zal plaatsvinden op 3
juni in Frankfurt.

" OOSTVOORNE - Tijdens se-
lectiewedstrijden voor het WK
juniorsurfen, dat in augustus in
het Engelse Neemouth plaats-
vindt, heeft de Gronsveldse sur-
fer Danny Willems zich ge-
plaatst. In Oostvoorne werd hij
bij de juniorenklassetweede. Hü
won twee manches en werd drie
keer tweede.

" UTRECHT - Fred Meijer, nu
nog manager van hockeyploeg
Kampong, volgt Joost Bellaart
op in dezelfde functie bij Oranje.

" LANDGRAAF - De jeugdaf-
deling van SVN bestaat dit jaar
vijftig jaar en in het kader hier-
van houdt de Nieuwenhaagse
vereniging tot en met 20 april een
jeugdvoetbalweek. Dagelijks
krijgen de C-, D-, E- en F-spelers
door een aantal gerenommeerde
trainers de oefenstof van Wiel
Coerver onderwezen. Verder zal
een aantal spelers van Roda JC
en MVV tijdens deze dagen acte
de présence geven.
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Stotteraars weten

heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de I
rede vallen helpt niet i
Geef ze liever.even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver- !
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op

■ gangen gaan we elkaar :
ook 'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat- |

i

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf. \
in hun gezin of naaste i
omgeving:

01808-1531 o\
SVS, Postbus 119,
3500AC Utrecht.
(><"<"! slollcntnfl'

even ilv tijd.

l
i

Jaarüjksworden4o.Ö^
Nederlanders getrof'* 1
dooreen hartinfarcten fl*S
eens 20.000 door een ber ;
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, rev»
lidatiecentra en op vele&
dere plaatsen wordt h*^
gewerkt om dit onvoorst*
bare aantal van 60.0"^
slachtoffers terug te dr'"
gen.

Al ditwerk is gebasee"
op wetenschappelijk °fi
derzoek. Het bezuiniging
beleid van de overhe', biedt voor dat onderz"6

echter steeds minderru> 1'

te. Lw gift zorgt ervoor <■
dit levensreddende Vet

; kan doorgaan.

Geef aan de coüecW
of stort uw bijdrage op ê
ro 300 of bankrekeni^
70.70.70.600.

i Hartelijk dank.

Publikatie aangeboden <^
dit blad, in samenwerking m^Ljj
Stichting Ideële Reclame. sS^

—" -d

_ Als u ons voor 12 uur n I
"~X LimburgsDagblad _________E éf**. I

im rti/*A/\|AiQ 's ochtends belt, staat uw Dd

■^ I—,T_j!_ PICCOLO de volgende dog ol 045-T1 QQAA
in het Limburgs Dagblad. w-^*# # I .y .#Ww
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Bauling:'Vandaag zal werkelijk alles tegen'

Longastraft blunders
EHC-verdedigers af

Van onze medewerker
FRANS DE CROON

ÏNSBROEK - Twee verdedi-
'sfouten van EHC, gevolgd door

\y\ zoveel doelpunten, beslisteng^duel tegen Longa. Terecht gin-
L.fta afloop de bedankjes van de
Lenders richting doelman Riek

en verdediger Patrick IJ-
*&"' ai moet gezegd worden dat
£ Peter Brankaert,
i^ser Derrez, Ton Duijf en Marco
|e goede mogelijkheden om
)hv edstrijd vroegtijdig te belissenQetiut lieten.

«^ 4e minuut lobde Peter Bran-
ttoj^ rakelings over de kruising.
\} voor rust misten Derrez en
%h tvvee riante kansen om hun
W Uaar een voorsProng te tillen.
(^ 'na de hervatting maakte Der-
ta V^J goed gebruik van deruimte
W van e Longa-verdediging
W^' *~^" Halverwege de tweede
jüs'sloeg het noodlot voor EHC
t"omme was attent toen Dick
VeJ^an de gladde bal losliet en
ta, minuten later passeerde Pa-

qHp pelaar na een voorzet van
Vl pits Gagliardi zijn eigen

EHC vertikte het om °P
gernanier de punten uit handen

8^h
Ven- Met nog een kwartier te

«il Seselde Ton Duijf de staander
r4hu e rebound knalde Peter
\i i aert tegen de lat. Kort voor-

Longa rijp voor de sloop
**'<le uoe^man Van Duijnhoven ran-sche u.ansen van de soms te egoïsti-

s «rankaert, Derrez en FrankSen uit zijn goal.

Karel Bauling was na
je J'liet echt onder de indrukvanVsf *aag: "Als Je ziet hoeveeln We onbenut hebben gelaten

6 -^e broek a?< maar zoveel
N k" 1 één wedstrijd maak je maar
Hh in de competitie mee. We
VijfI}, gebikkeld bij het leven.s'fijda er winnen we deze wed-

=.i^et 6_2 maar vanmiddag zatbestegen".
" Drukte in het strafschopgebied van Longa. Doelman van
Duinhoven stompt weg voordat Ton Duijf en Marco Grassi ge-
vaarlijk kunnen worden.

Foto: FRANS RADE

amateurprogramma voor zondag

»-Valk
feklasse F
b'lken ,aniani^lag-Volharding«V^gen-RKONS
Ca6s^SCGaUbach

l^LkHIaSS,eA
feStcRKvcL

<%&t

Tweede klasse B
Belfeldia-IVO
De Ster-Moesel
Vitesse'oB-Venlosche B
MVC'I9-Helden
Tiglieja-Veritas

Derde klasse A
Bunde-RKVVM
RVU-Polaris
RKHSV-WVV'2B
Willem I-SVE
Kluis-LHB/MC
Berg'6B-Scharn

Derde klasse B
Heksenberg-RKBSV
Vaesrade-SVM
Bekkerveld-Wit Groen
Kolonia-Treebeek
Heilust-Minor
Schuttersveld-Groene Ster

Derde klasse C
Brevendia-Eindse Boys
Lindenheuvel-Crescentia

Megacles-Swift'36
Armada-PSV'3S
FC Oda-Susteren
Merefeldia-EVV
Derde klasse D
Ysselsteyn-RKDEV
Wittenhorst-Reuver
SC Irene-GFC'33
RKMSV-Stormvogels'2B
Excelsior'lB-Sparta'lB
FCV-VVV'O3

Vierde klasse A
Keer-Banholtia
GSV'2B-St.-Pieter
RKBFC-SVME
MVV'O2-Hulsberg
Standaard-Schimmert
Mheerder Boys-Caberg

Vierde klasse B
Klimmania-Gulpen
RKMVC-Walram
Vilt-Itteren
Rapid-RKASV

lason-Nijswiller
Vijlen-Sportclub'2s

Vierde klasse C
RKSVB-RKHBS
Waubachse Boys-Laura
Abdissenbosch-Weltanii.
KVC Oranje-Centrum B
SVK-Rimburg
FC Gracht-Simpelveld

Vierde klasse D
IVS-Helios'23
Coriovallum-Langeberg'
DVO-Mariarade
VKC'B9-Sanderbout
FC Hoensbroek-KEV
RKDFC-RKSNE

Vierde klasse E
FC Ria-St.-Joost
Roosteren-Maasbracht
Buchten-Stevensweert
Walburgia-Holtum

Linne-GVCG
Vlodrop-Urmondia

Vierde klasse F
Thorn-SVH'39
Nunhem-DESM
RKVB-Victoria
Leeuwen-Heel
RKSVO-SVVH
Leveroy-RKESV

Vierde klasse G
RKSVN-FC Steyl'67
Roggel-Bevo
HBSV-VCH
VOS-Baarlo
Venlo-Swalmen
KVC-Egchel

Vierde klasse H
Resia-Geijsteren
RKDSO-SSS'IB
Montagnards-Leunen
Meerlo-Achatcs
Melderslo-Meterik
Wanssum-EWC

sport

Winst bij Wilhelmina '08; nederlaag tegen Geldrop

Vechtlust Sittard levert
onvoldoende rendement op

Van onze medewerkers
*ERT - Sittard heeft de laatste kans op klassebehoud nietgrepen. Zaterdag wonnen de spelers van Bèr Lejeune welis-
Jfr met 1-0 bij Wilhelmina'oB maar maandag werd, met de-

cijfers, thuis verloren tegen Geldrop.

speelde tegen Wilhelmina
p veel overgave vanuit een zeer
"de defensie. Het stijf van de ze-
J[en staande centrum van de ver-

van de Weertenaren haai-
en dikke onvoldoende. De 34e
jjuut van de wedstrijd zal in de

worden opge-
ld als inktzwart. In een on-
'üldige situatie aan de doellijn,
r 1buiten het strafschopgebied
Jtte doelman Walter Tobben het
% uit te komen en middenvel-

'Richard Bergrath te stoppen.
*e knalde op goed geluk uit een
irkleine hoek op doel, onder Tob-
jj door. De in de goal staande
n Hesen keek vervolgens ver-

asd toe hoe het leer de lijn ter-*d langzaam passeerde: 0-1.

drong Wilhelmina'oB zon
ntig minuten lang stevig aan,
?r dit offensief leverde op enkele
lrftmages na nauwelijks doelge-
Ir op. Sittard had zelfs uit de
ltlters meer profijt kunnen trek-

"helmina-trainer Leo Beeren-
J1* had na afloop weinig te mis-
lj?: „Onbegrijpelijk! Met name
to routiniers vielen vandaag door, 'ttand". Voor de in de rust ver-een keeper Walter Tobben had
geen goed woord over: „Krijg ik

I °ok nog een grote mond op het
dat ik hem in de rust con-
met zijn blunder. Dan is ery mij maar één maatregel op zijn, ats: ernaast!"

'") zijn uitsluitend gekomen voor

de beide punten, niet om echt te
voetballen," was de veelzeggende
reactie van Geldrop-trainer Henk
Rayer na de krappe 0-1 overwinning
in een pover duel in Sittard. Sittard
dat voornamelijk zijn heil zoekt in
krachtvoetbal was in feite, na het
doelpunt van Ton Boelaars, uitge-
teld.
Met de vervanging van Meerts
(waarschuwing) door Stiphout en
door Jos Schmeitz te laten opschui-
ven, waagde Sittard-trainer Lejeune
na rust, door een op een te spelen
,een poging alsnog het tij te doenke-
ren. Bewust rekening houdende
met de counter van de gasten, die
dat weliswaar ook deden, maar er
meer op bedacht waren om de voor-
sprong te consolideren. Even leek
het erop dat invaller-arbiter Theelen
de wedstrijd uit de hand zou lopen.
Vooral na het wegzenden van Ton
Boelaars werd de stemming er bin-
nen de lijnen niet vriendelijker op.

Geldrop bezat echter genoeg klasse
en inzicht om de vertwijfelde storm-
lopen van de thuisclub in te dam-
men. Counters via Venetiaan en in-
valler Groenendijk werden geblok-
keerd en aan de overzijde onder-
streepte Paulussen zijn gebrek aan
klasse door een goede kans onbe-
suisd naast te schieten. Geldrop
kreeg zonder veel inspanning waar-
voor het gekomen was, omdat Sit-
tard's meest onverzettelijke speler
Schmeitz niet dodelijk kon uitha-
len, toen hij vlak voor tijd een pass
van Stiphout in de vlucht op zijn
slofnam.

" Bart Pernot
baant zich een
weg door de
Geldrop-
defensie. Op
enige afstand
slaan Erik de
Krijger en Ron
Paulissen de
verrichtingen
van hun
ploegmaat
gade.

Foto: ROOZEN

Van Dijk: 'Celijkspel genoeg om hoofdklasserschap veilig te stellen '

Meerssen doet het rustig aan
Van onze medewerker

HENK SPORKEN
MEERSSEN - Meerssen-trainer
Piet van Dijk was na afloop van het
duel tegen Halsteren (0-0) realis-
tisch: „Het was vandaag niet altijd
even oogstrelend, maar wij hebben
op efficiënte wijze het hoofdklasser-
schap zo goed als veilig gesteld. Ik
moet de jongens een compliment
maken. Vergeet niet dat we zater-
dag voor de beker hebben gespeeld

tegen RKVVL en ook dat was verre
van een gemakkelijke opgave. Ik
vind het danook logisch dat we van-
daag in bepaalde periodes ietwat te-
rugzakten".

Van Dijk had volkomen gelijk. Het
duel tegen Halsteren was qua voet-
bal misschien niet zo geweldig,
maar aan spanning ontbrak het ze-
ker niet. Vanaf het beginsignaal yan
de uitmuntende scheidsrechter Van
Opstal uit Spijkenisse toonden bei-
de ploegen volledige inzet waardoor
het spel snel heen en weer golfde.
Halsteren was in deze fase iets ster-
ker en verscheen geregeld voor het
doel van Dusseldorp. De Meerssen-
goaliekreeg veel werk, maar knapte
dat met bravour op. Na ruim een
kwartier begon Meerssen aanval-
lende akties te ontplooien. De beste

kans was voor de pauze dan ook
voor de geel-zwarten. Halsteren-
keeper De Frel kon een hard schot
van libero Van Dijk slechts ten dele
keren, waardoor Ploemen voor
open doel mocht inschieten. Tot
ontzetting van iedereen die Meers-
sen een warm hart toedraagt schoot
hij naast.

Na de pauze waren de gasten aan-
vankelijk weer heer en meester.
Voorbraak verscheen alleen voor
Dusseldorp maar produceerde
slechts een rollertje. Na een ietwat
vlakke periode in het midden van
de tweede helft begon Meerssen aan
een slotoffensief. De zege had als-
nog bewerkstelligd kunnen wor-
den, ware het niet dat Ploemen en
Coumans met de geboden kansen
geen raad wisten.

Venray probleemloos
voorbij Vlissingen
Van onze medewerker

JAN LEIJSTEN

VENRAY - Venray sloeg tegen
Vlissingen weer eens toe, volgens
het vorig seizoen beproefde recept:
scoren in de slotfase (2-0). Voor rust
was de adspirant-betaalde club aan-
vankelijk sterker. Via een kwartet
corners trok Venray het initiatief
naar zich toe. Doch goalie Pennings
(in de lucht niet de sterkste) bleef
vooralsnog overeind en had geluk
toen Spee op slag van rust een

mooie scoringskans om zeep hielp

Narust haalde eerst Van Dam, Peter
Philipsen's harde kopbal van de
lijn, terwijl broer Theo een kwartier
voor tijd, uit een voorzet van inval-
ler Wim Cuppen, koppend de lat
teisterde. Aan de andere zijde was
de degelijke Jacobs attent bij het
goede schot van Belfroid. Hierna
kwamen de Zeeuwen niet meer uit
hun schulp. Eerst rondde routinier
Theo Philipsen af: 1-0. René van
Dijck gaf met een rake schuiver
Vlissingen de genadeslag: 2-0.

Restant vijfde bekerronde

Heerlen Sport
verrast EHC

HEERLEN SPORT -EHC 2-2 (1-1).
Heerlen Sport w.n.s. 42. Bastings
0-1; 44. Moonen 1-1; 70. Duijf 1-2;
80. Paters (strafschop) 2-2. Scheids-
rechter Schaapkens.

HEERLEN - EHC ligt verras-
send uit het bekertoernooi. Na-
dat eerste klasser Caesar al eer-
der bij de gemotiveerde thuis-
club het onderspit had moeten
delven, was het nu de beurt aan
de Hoensbroekse hoofdklasser.
Vlak voor rust kwam EHC via
Bastings op voorsprong, maar
nauwelijks twee minuten later
verzilverde Moonen een puike
hoekschop van Boerema. Toen
Duijf halverwege de tweede helft
EHC opnieuw op voorsprong
bracht, leek EHC een ronde ver-
der te komen. Niemand rekende
echter op de veerkracht van de
thuisclub, die via Paters op-
nieuw langszij kwam. Straf-
schoppen moesten de beslissing
brengen. Heerlen Sport schoot
vier keer raak, EHC daarentegen
slechts drie keer.

MEERSSEN - RKVCL 2-0 (0-0). 65

Alfonso 1-0; 75. Ploemen 2-0.
Scheidsrechter Gorissen.

MEERSSEN - Dit erg eenzijdige
bekerduel werd verdiend door
de ploeg van trainer Piet van
Dijk gewonnen: 2-0. RKVCL
slaagde er door middel van een
zeer compact verdedigingsblok
lange tijd in om de hoofdklasser
van scoren "af te houden. Toen
Alfonso halverwege de tweede
helft eindelijk de eerste Meers-
sen-treffer op het scorebord had
gebracht, was het pleit voor
RKVCL beslecht, zeker nadat
Ploemen er even later nog een
schepje bovenop deed: 2-0.

Tussenronde
HEERLEN - De KNVB heeft
voor komende donderdag een
tussenronde in het KNVB-be-
kertoernooi ingelast. In Bruns-
sum speelt Schuttersveld tegen
Heksenberg (aanvang 19.00 uur)
en in Venray ontvangt de plaat:
selijke hoofdklasser om 19.30
uur Fortuna Sittard 2.

Id-sterrenelftal
DUSSELDORP (6)

(Meerssen)
KOETSIER (3)

(Limburgia)
KEIZERS (2) L. MEERTS (2) POELS (12)

(Sittard) (Sittard) (Venray)
NEESKENS (4) SCHMEITZ (3) QUESADA (10)
(Wilhelmina '08) (Sittard) (Meerssen)
VAN DIJCK (2) P. PHILIPSEN (4) DERREZ (10)

(Venray) (Venray) (EHC)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffen
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

hoofdklasse in cijfers

WILHELMINA'OB-VENKAY 1-1 (1-1). 19.
Kalis 1-0; 43. Poels 1-1. Toeschouwers 300.
Scheidsrechter Marcus. Boeking: Kelle-
naers (Wilhelmina'oB).
Wilhelmina'oB: Tobben 6;Kellenaers 7; He-
sen 7; Camp 7; Berns 7; Moorman 6; Bruy-
naers 6; Neeskens 7; Poldervaart 6; Pouwels
7; Kalis 7 (87. Kessels). 73 (11).
Venray: Jacobs 6; Poels 8; Beerkens 7; J.
Vievermans 6; T. Philipsen 7; Meulendijks 5
(72. Verheyen); Spee 7; Cuppen 7; L. Viever-
mans 6; P. Philipsen 6; Van Dijck 6. 71 (11).

TOP-LIMBURGIA: 1-0 (1-0). 22. Van Out
vorst 1-0.Toeschouwers: 300. Scheidsrech-
ter Aben.
Limburgia: Frohlichs 7, Van Hezik 7, Koet-
sier 7, Tuin 7, Klein 7, Joosten 7, Starmans 6,
Stijkel 6 (45. Frijns 6), Muermans 6, Crae-
mers 7 (83. Zinken), Fijneman 7. 80 (12).

EHC-LONGA: 1-2 (0-0). 40. Derrez 1-0; 67.
Romme 1-1; 70. IJpelaar 1-2 (eigen doel).
Toeschouwers: 200. Scheidsrechter Hou-
ben. Officiële waarschuwing: Janssen
(EHC).
EHC: Veldman 6, Janssen 7, Grassi 7. IJpe-
laar 7, Van Wijnen 7, Adam 6, Duijf 6, Wij-
nen 7, Loontjes 7, Derrez 7, Brankaert 6. 73
(11).

SITTARD-GELDROP 0-1, (0-1) 42. T.Boe-
laars 0-1. Scheidsrechter: Theelen. Toe-
schouwers 150. Waarschuwing: Léo Meerts
(Sittard). Ton Boelaars (Geldrop) na 2 waar-
schuwingen uit het veld gezonden.
Sittard: Thewissen 6, Keizer 7, Koot 6, L.
Meerts 6 (46. Stiphout 6), Heimen 6, B. Per-
not 6 (73. H. Meerts -), H. Driessen 5. Jos
Schmeitz 7, Bergrath 6, Paulissen 5, Goul-
ding 5. totaal 71 (12).

MEERSSEN-HALSTEREN: 0-0. Toe-
schouwers: 300. Scheidsrechter Van Opstal.
Meerssen: Dusseldorp 8, R. Smeets 7, Van
Dijk 7, Scheffers 6, E. Smeets 7, Van Wijhe
6, Kleinen 6, Quesada 8, Alfonso 6 (74. Van
Deijck -), Coumans 6, Ploemen 6. 73 (11).

WILHELMINA'OB-SITTARD: 0-1. 34Bergrath 0-1. Waarschuwing: Keizers
(VVS). Scheidsrechter Hoeben. Toeschou-wers: 300.
Wilhelmina'oB: Tobben 5 (46. Van Goor 7)
Moorman 7, Hesen 5, Camp 5, Berns 6, Pou-wels 6, Neeskens 8 (67. Snels 5), Bruynaers
6, Poldervaart 5, Kessels 6, Kalis 6. 77 (13).
Sittard: Thewissen 7, Keizers 8, Koot 7
Heimen 6 (46. Driessen 7), Schmeitz 8, l'Meerts 7, H. Meerts 7, Pernot 6, Bergrath 6
Paulissen 6 (83. Stiphout), Goulding. 82 (12)!

VENRAY-VLISSINGEN: 2-0 (0-0). 83. Th.
Philipsen 1-0; 89. R. van Dijck 2-0. Toe-
schouwers: 400. Scheidsrechter Koeken.
Boeking: De Nooyer.
Venray: Jacobs 7, Beerkens 6, J. Viever-
mans 7, Spee 7, Van Haren 6, Meulendijks 6,
Th. Philipsen 6, Lenssen 6 (59. Cuppen 7),
Van Dijck 7, P. Philipsen 7, L. Vievermans
6. 78 (12).

Id-clubklassement
1.EHC 6.492
2. Meerssen 6.483
3. Venray 6.443
4. Sittard 6.259
5. Limburgia 6.257
6. Wilhelmina'oB 6.162

hoofdklasse C
Venray-Vlissingen 2-0
Wilhelmina '08-Sittard 0-1
Sittard-Geldrop 0-1
Baronie-DESK 3-1
EHC-Longa 1-2
TOP-Limburgia 1-0
SV Meerssen-Halsteren 0-0
Wilhelmina '08-Venray 1-1
TSC-Vlissingen 3-0

TSC 23 15 6 236 41-17
Geldrop 23 15 5 3 35 46-17
Longa 23 10 9 4 29 32-23
Halsteren 23 9 8 626 37-27
Venray 23 9 7 7 25 32-26
DESK 23 8 8 724 24-25
TOP 23 6 10 722 25-30
EHC 23 7 7 9 21 25-28
SV Meerssen 23 7 7 9 2129-33
Baronie 23 5 10 820 36-37
Vlissingen 23 5 9 9 19 25-32
Sittard 23 3 9 11 15 17-34
Wilhelmina'oB 23 4 7 12 15 28-50
Limburgia 23 3 8 12 14 18-36

Programma:
Geldrop-ÜESK
Vlissingen-EHC
Venray-Baronie
Halsteren-Sittard
Limburgia-TSC
TOP-Wilhelmina '08
Longa-SV Meerssen

Derde periodestand:
Geldrop 5 5 o 0 10 13- 4Halsteren 523077-4Longa 5 3 0 2 6 9-7TSC 5 2 2 16 8-6Baronie 5 2 2 1 6 10-10
TOP 5 13 15 5-5Venray 5 13 15 4-4SV Meerssen 5 12246-7Wilhelmina '08 5 1 2 2 4 8-10
EHC 5 12 2 4 6-8DESK 5 12 2 4 5-7Sittard 5 0 3 2 3 4-6
Limburgia 5 113 3 3-5
Vlissingen 5 0 3 2 3 6-11TSC kampioen eerste periode
Longa kampioen tweede periode

eerste klasse E
Schijndel-ESV 5_3Hapert-De Valk 0-0
ODC-ESV aig. _
WSC 19 12 4 3 28 31-14BVV 19 8 9 2 25 44-22Wilhelmina 19 8 6 522 30-21Rood Wit W. 19 8 6 5 22 24-20ESV 18 8 5 521 34-33 "
°e Valk 19 5 9 5 19 28-23Gemert 19 6 6 7 18 36-39ODC 18 5 7 6 17 24-31
Hapert 19 5 7 7 17 23-27Schijndel 19 5 5 9 15 19-33Roermond 19 3 6 10 14 30-42Alliance 19 2 4 13 8 16-32

topscorers
1. J. Gabriëls (TSC) 12; 2. Voorbraak (Hal-
steren), Ploemen (Meerssen), T. Boelaars(Geldrop), De Veer (DESK) en Romme
(Longa) 11; 7. A. Gabriëls (TSC) en Schlüter
(Baronie) 9; 9. Van Raak (Baronie). Derrez
en Brankaert (EHC), Heijster (Geldrop) en
Th. Philipsen (Venray) 8; 14. Schenk (Vlis-
singen). Zwart (Halsteren), Muermans(Limburgia) en Kalis (Wilhelmina '08) 7.

Berusting bij
Wilhelmina'08
Van onze medewerker

WILLY WINGEN
WEERT - Er restte Wilhelmina'oB-
-trainer Leo Beerendonk slechts een
doekje voor het bloeden. Hij had ge-
gokt en verloren, want van de vier
dit weekend te halen punten heeft
zijn ploeg er slechts één weten te
oogsten. „We hebben het zaterdag-
avond tegen Sittard (0-1) domweg
verprutst," aldus Beerendonk, die
zich er van bewust is, dat ondanks
het gelijke spel van gisteren tegen
Venray (1-1), degradatie slechts een
formaliteit is.

Degene die Wilhelmina'oB echter te-
gen Venray aan'het werk heeft ge-
zien, zal zich afvragen waarom deze
ploeg moet degraderen. Het elftal
speelde onbevangen en tegen dit
opportunistische spel had Venray
het in de tweede helft knap moei-
lijk. „Blijkbaar kan rfet dus wel als

de druk weg is," lichtte Beerendonk
toe. Wilhelmina creëerde in die fase
wat kansen, maar de inzetten van
Moorman (te zacht), Pouwels (ge-
blokt door Poels) en Kessels (gered
door Jacobs) verdwenen niet in het
gastendoel.

Venray startte met een bliksemof-
fensief en dat leverde in het eerste
kwartier liefst zeven hoekschoppen
op. Vreemd genoeg kwam Wilhel-
mina op voorsprong. Neeskens
stuurde Kalis de diepte in, waarna
Venray-doelman Jacobs ten on-
rechte zijn doel verliet. Tegen Kalis'
lob had hij dan ook geen schijn van
kans: 1-0. Nog voor rust werd de
eindstand al bereikt, toen Tobben
de knal van Leon Vievermans
slecht verwerkte. De rebound was
voor Van Dijck, maar Tobben stond
in de weg. Hierna leverde Van
Dijcks subtiele voorzetje op Poels
echter wel succes op: 1-1.

Nederlaag bij TOP betekent doodsteek

Limburgia geeft op
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

OSS - Het doek voor Limburgia is
na de dramatische 1-0 nederlaag te-
gen TOP gevallen. De Brunssum-
mers koesterden precies twintig mi-
nuten de illusie voor een stunt te
zorgen, maar de knock-out dieRené
van Outvorst toen uitdeelde bleek
achteraf funest. Het pleit voor Lim-
burgia dat het zich niet zo maar ge-
wonnen gaf. Op slag van rust kon
Theo van Hezik na voorbereidend
werk van Louis Muermans de ge-
lijkmaker intikken, maar TOP-sluit-
post Hub Brouwers redde subliem.

Na de pauze had Limburgia geen
kind meer aan TOP. In de 55e mi-
nuut stormde Frans Starmans rich-

ting TOP-doel, maar Brouwers kon
zijn vuist tegen de bal krijgen. Mar-
cus Fijneman kon in de 70e minuut
op zijn gemak de hoek voor Lim-
burgia uitzoeken. Twee minuten
voor tijd kogelde Starmans in vrije ;
positie naast en in de allerlaatste mi- I
nuut had scheidsrechter Aben de ;
bal voor Limburgia op de stip kun- i
nen leggen, toen invaller Zinken [
door Brouwers binnen het straf- "schopgebied bijna onder de grond J
werd gestopt.

Interim-coach Harm Posthuma ;
stond na afloop het huilen nader
dan het lachen. „Aan de inzet heeft
het niet gelegen, die was honderd
procent. Zo goeden gedisciplineerd
als we tegen TOP speelden, speel-
denwij dit seizoen zelden."

Dinsdag 17 april 1990 "25
mmnmmimmmmmmmmmmmmmmm inmiiiw in vn j

timburas daabiad ,



PE AUTO PIE
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De verkoop van de Opel Veetra gaat koopt. Hooguit een paar autobladen heb- ontstaat er een hausse waar jeUtegen zegt. snel als het maar kan van een Opel Veetra
erg goed. Als u het ons vraagt, een beetje ben aan het sukses bijgedragen. Maar da's Op zich is dat natuurlijk iets om trots te voorzien. De levertijd is inderdaad
te goed zelfs. natuurlijk niet onze schuld. op te zijn. Maar geloofons, daar hebbenwe iets langer dan normaal, maar kun je

We kunnen de vraag nauwelijks aan. Alszij zich afvragen oferüberhauptwel niet eens tijd voor. zon auto nog wel normaal .
Het is een auto die, zeg maar, zichzelf ver- iets stuk kan gaan aan de Veetra, tja, dan We bewegen hemel en aarde om uzo noemen? Jbjjji Oi^

Ui : : 7 opel
DAAR STAAT DE WERELD

VAN GENERAL MOTORS ACHTER.
Zes jaargarantie tegen doorroesten van binnen uit. Ook in Fleetsales & Leasing is Opel al jarenlang No. 1.

I Oranje komt nu al in actie bij de uitvinders van hetVHS-systeem.
I%slP* i%JFIP* k JVC I%#l^ Xp 14". Een uitvoerige deze WK blonk ons ËuK^S^I Hollands glorie".

'»* >V W" J-w* "♦«' Byi|ij|^j| voetbal in München opmerkelijk kwalifi- IP*9 B overOranje van

I"""*f*""! %^?* |— |'"n"| jgj^s^ HF __W^ mmmm mmmm &£s**, II 1974. De strijdvan catie-toernooi. TÊwÊ jÉPfll 1934tot nu. Met
la* Iwl Jjf ■■*■ |^»J *Mjf Sr m ||k !■■■ Iwl Hf een van de popu- Commentaar:Kees ■B _f;ill o.a. een interview
Immml V m- \ S JaË? Wï"? I\*jj Si lairste nationale || |NX Jansma- 65'minuten. wmlÊ m tarn met Gullit. 55 minu-
vaummtufv» -aaeawr f,m«*!*no.!.!.a «rassssar aW^t vtK. Ii \ «au/v.-«»,.»."» -sa*!,-*-' 1 teams onder leiding ilßJl^B^^Bi Normaal 39,95 met j^Kp^^fc ten. Normaal 39,95

JVC VHS 120ER. Excellent Resolution JVC VHS 180ER. ExcellentResolution JVC VHS 195ER. ExcellentResolution JVC VHS 240 ER. Excellent Resolution i|£ Nomiaal29 95 met 34,95 ' 34,95
Videoband. Met een totale speelduur Videoband. Met een totale speelduur Videoband. Met een totale speelduur Videoband. Uitstekend geschiktvoor ""***^"' , . , 'van 2 uur. LQC van 3 uur. TOQ van 3 uur en 15 minuten. QQC keer op keer opnemen. Met een totale IA ftr

* ' 0,7 J speelduur van 4 uur. QQC 24,#5 1 I "De historie van il.^^^|S|g| "Hoogtepunten van

BWBm W/f r\v,*%ms',~. os**4-\r\ i\ ir- iixa n/ ■ i xa/ ri "" Bh 1988. Met o.a. Abc ___ Bj; acties, interviews en
I JYV-* vJi dujc riCUc. JVC scoort al voordat de WK in Italië is begonnen. Want u kunt nu 5,- korting krijgen op de |; Lenstra,johan R de ,nhuidiging.

hier afgebeelde oranjevideo's. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is de oranjekaart van de pSHj gX 90mien. Jm NoS'w met

m ! onbespeelde JVC banden bij de kassa in te leveren. Met 2 oranjekaarten is de korting voor u! ijflr ï"^*lnt"et H; 2oranjek|TQp
Aanbiedingen geldig t/mzaterdag 28 april of zolang de voorraad strekt. _t YYUICIt SICCUS ICUKCI UIJ YCXL/

—■— . , —— X

' — .. . n„ . Als u ons voor 12 uur ■» ■
(Ml nÏPPnIniC 's ochtends belt, staat uw D6I
BTr!Wy^° PICCOLO de volgende dag al fkAkZ TIOOAA" "" in het Limburgs Dagblad. Ü4J-/ 17700
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Tweede klasse B
Jjoesel-Venlosche B. 1-1

0-2
Sf'feldia-Haslou 1-1Q'erick-Haslou 3-1

v le"-ick 2015 3 233 49-17
venloscheß. 19 10 6 326 44-28uer'tas 19 8 9 225 28-17
V?sl°u 20 8 6 622 25-23Jtesse'oB 19 5 9 519 31-25,«Ster 19 410 518 23-25ii ,C'l9 19 7 3 917 25-29
t. V'eJa 19 5 6 816 20-33j^eldia 19 3 9 7 15 23-33
KV., 19 3 8 814 23-29
leiden 19 3 8 8 14 20-34loesel 19 1 9 9 1121-39

Derde klasse D
htlelsteyn-Sparta '18 0-3SKMSV-FCV 0-1V?,^lsior '18-RKMSV 3-2S*V >03-SC Irene 1-1
sprta '18-Wittenhorst 2-0'ormv "28-Ysselsteyn 1-1p^f '33-RKDEV 1-1

2-0

SpY 19 13 6 °32 34- 8
fti-»rene 19 10 7 227 30-15SKMSV 19 8 6 522 25-23
R.; V'o3 19 511 3 2132-25
5*celsior'lB 19 7 6 620 45-32.Parta'lB 19 8 4 720 35-32
b'^enhorst 19 7 6 620 23-24
fiS^Ver 19 6 6 7 18 30-28
s£ EV 19 4 8 7 16 27-33„ormv. '28 19 5 311 13 17-31V*L'33 19 2 7 10 1121-40"^lsteyn 19 1 612 816-44

Vierde klasse A
CSv '28-Keer 1-1

SViulaard 19 14 3 2 3151-16
Q<.?JE 19 13 1 527 53-24
öaWu 8 19 9 7 325 36-20
S^nholtia 19 9 6 424 31-25W«ulsberg 19 93 7 2131-23
St 'eerder B. 19 766 20 26-25
K«„ eter 19 7 4 818 26-28
Sn £ 19 4 9 617 20-25
HICR?,berB 19 3 8 814 12-28
Sch C 19 3 610 12 14-38
MVv mert 19 2 6 1110 13-34v 02 19 2 512 9 18-45

Vierdeklasse E
l)r asb«"acht-Stevensweert 1-0V|'rt°ndia-Buchten 1-0"«rop-Maasbracht 2-0

\rMiten 19 12 5 229 26-7
Ürrrr°P 19 9 5 523 31-20
Ho,"°ndia 19 6 9 4 2123-19
ft0 'Urn 19 7 7 521 19-17
GVno en 19 7 7 5 2124-23
t.7 19 7 7 5 2122-22
Un„ racht 19 5 9 519 24-23
Ste"e 19 6 7 619 23-22
*aIK SWeert 19 210 714 17-25
fC SUrëia 19 4 6 914 15-23
St Vla 19 2 9 813 20-30

'"'Oost 19 3 7 913 17-30

Vierde klasse FsCt e "wen-Leveroy 2-0
*Kfc£m-sc Leeuwen 2-0ts>V-RKVB 1-1

Uv^ 19 10 8 12837-17
Viet„r °y 19 12 3 427 33-14
SVhU31*- 19 11 4 426 41-19
Vf 39 19 8 7 423 32-19

19 9 4 622 34-21
"UCfroP 19 7 6 620 35-27
$Ci V 19 6 5 817 32-31

Uwen 19 5 7 717 19-25m 19 5 4 10 14 26-43
SW? 19 4 510 13 19-36Vl 19 5 212 12 15-43

19 2 512 9 12-40

Vierdeklasse H
fcjt^en-Achates 2-0V,°-EWC 1-1"Snards-Melderslo 4-0Sv»/rWffwlo 1913 5 13154-21
k.eünP„ 19 11 4 426 43-29
l?°l>ta„ 19 10 4 524 32-23»%st, ards 19 10 27 22 43-32
vVriU 19 10 2 722 42-37
iHIeV , 19 757 19 30-34
o°hatß 19 7 4 818 22-30feisw 19 7 3 917 29-30gtycteren 19 5 3 n 13 25-35
SKtw 19 4 5 10 13 21-37neSja u 19 4411 12 25-36

19 3 5 11 11 19-41

San Martino Antico
wint Dousberg-cup

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT -Het Italiaanse San
Martino Antico (Milaan) is winnaar
van het sterk bezette internationale
A-jeugdtoernooi in Maastricht ge-
worden. In definale versloeg het US
Maddalena Mazza GB uit Verona
met 3-0. Ruim 800 spelers van tien
nationaliteiten en verdeeld over de
A, B, C en D-teams namen aan dit
toernooi deel.
Bij de A-categorie kwam MVV het
beste voor de dag en de ploeg leek
ook regelrecht op de toernooiwinst
af te stevenen. In de halve finale
stuitte MVV opnieuw op US Mad-
dalena uit Verona, waarvan het in
de poulewedstrijd met 2-0 had ge-
wonnen. In dit duel liep MVV zich
echter stuk op de hechte Italiaanse
defensie. Eén minuut voor tijd
scoorden de Italianen bij de enige
uitval de winnende treffer. MVV
legde vervolgens wel beslag op de
derde plats, door het Schotse Arun-
del Youth FC gedecideerd met 3-0
te kloppen.
Bij de B-jeugd ging de winst naar
PSV Eindhoven, terwijl Lochgelly
Youth Club (Schotland) de eerste
plaats bij de C-jeugd voor zich op-
eiste. Rapid uit Maastricht was ten
slotte bij de D-jeugd de sterkste
ploeg.

" Het Limburgs damesvoetbal-
team heeft het duel met de dames
van de Deutsche Jugendkraft in
Kleef met 5-2 verloren. Bij rust had-
den de Duitse dames al een 2-1-
voorsprong. De Limburgse treffers
kwamen op naam van Hannie
Pleyers (Sportclub'2s) en Danielle
Rosier (Rapid).

Koude douche
voor Leveroy
Van onze medewerker

JOKERSTEN
LEEUWEN - LEVEROY 2—o (0—0). 50.
Jack Erdmann 1-0; 85. Patrick Eedel-
bloedt 2-0. Scheidsrechter L. Wolter.
Toeschouwers 125.
Leeuwen: Stoks, Van Herten, Gom-
mans, Van Avesaath, Van Michaelis,
Verstegen, Verheesen, Jeurissen, Pee-
ters, Erdmann, Eedelbloedt.
Leveroy: W. van de Moosdijk, W. Zwam-
bag, Corsten, Stals, Van Dinther, Visser,
E. Zwambag, Van Roy (63. J: van de
Moosdijk), Kirkels, Houben, Hermans.

ROERMOND - Lèveroy, dat bij een
overwinning op Sportclub Leeu-
wen de leiding in de vierde klasse F
van DESM zou hebben overgeno-
men, is in een zeer matige wedstrijd,
waarin velekansen om zeep werden
geholpen, door de thuisploeg op een
pijnlijke2-0-nederlaag getracteerd.
De beginfase was duidelijk voor de
thuisclub, maarLeo Peeters (naast)
en Rudy van Michaelis (lat) zochten
het doel op de verkeerde plaats. Le-
veroy miste Jac Brentjens (vakan-
tie), maar of zijn aanwezigheid Le-
veroy veel had kunnen helpen, is
zeer de vraag. Balcontact had Le-

veroy volop, maar in de voorhoede
vormden Jos Kirkels, Bart Houben
en Guido Hermans geen echt gevaar
voor. Leeuwen, dat Gerco Stoks in
het doel had staan. Die moest de
vertrokken Fermont doen vergeten,
maar de doelman van het tweede
team bracht er weinig van terecht.
Leveroy wist echter geen gebruik te
makenvan deze falende doelman en
vijfminuten na de hervatting scoor-
de Leeuwen de openingstreffer.
Jack Erdmann knalde op doel en
buiten bereik van Wim van de
Moosdijk belandde de bal in het net:
1-0.
Leveroy veerde op, maar had pech,
dat binnen twee minuten drie scho-
ten tegen het houtwerk belandden.
Dat waren overigens de beste mo-
menten van de bezoekers, die het
aanvallend verder lieten afweten.
Leeuwen probeerde in deresteren-
de tijd al counterend de zege veilig
te stellen. Vijfminuten voor tijd had
Patrick Eedelbloedt succes. Vanaf
de middenlijn kon hij op doelman
Wim van de Moosdijk afstevenen:
2-0.

Jan Beckers: 'Titel was al lang in zicht'

Brachterbeek is kampioen
Van onze medewerker

TJEU STEMKENS
BRACHTERBEEK - SWIFT 5 2-0 (1-0).
40. Fons Coemans 1-0; 88. Jac Mestrom
2-0.

BRACHTERBEEK — Heel Brach-
terbeek was uitgelopen de plaatse-
lijke club kampioen te zien worden.
Luttele minuten voor tijd maakte
Jac Mestrom aan alle onzekerheid
een einde door Brachterbeeks voor-
sprong te verdubbelen (2 -^0), waar-
na het eindsignaal feestelijk kon
worden begroet. Na elf jaar kon
Brachterbeek weer eens de kam-
pioensvlag hijsen en de bloemen-
hulde was na afloop terecht voor de
dolgelukkige spelers.

Na twee seizoenen in de derde klas-
se van de afdeling te hebben ver-
toefd, slaagde de ploeg er dit sei-
zoen dus in om weer omhoog tekij-
ken. Aan een puntendeling tegen
concurrent Swift 5 had men in prici-
pe genoegom detitel voor zich op te
eisen. Vijfminutenvoor rust was de
zaak eigenlijk al beklonken, toen
Fons Coemans een strafschop ver-
zilverde.

De Roermondenaren bleken nau-
welijks bij machte om het doelman
Rovers lastig te maken. Deze laatste
speelde vorig seizoen nog bij grote
broer Maasbracht. „Ik ben overge-
stapt, omdat ik voor het zaalvoetbal
bij Perey gekozen heb. Daarom heb

ik op het veld bewust een stap te-
ruggedaan. Wel fijn dat dit direct
met een kampioenschap bekroond
wordt."

Aanvoerder Jan Beckers werd voor
de tweede week op rij gehuldigd.
Vorige week werd hij al in de bloe-
metjes gezet voor zijn 350ste wed-
strijd en nu dus de titel, iets wat hij
elf jaar geleden ook al eens mee-
maakte. Hij: „Toen was je nog jong
en toen was ik ook veel blijer met de
titel. Nu relativeer je wat meer. We
zagen de titel trouwens al lang aan-
komen, want we zijn ongeslagen ge-
bleven. We hebben slechts twee
keer gelijk gespeeld."

"De wedstrijd Heidebloem-De
Leeuw (eerste klasse D, afdeling
Limburg) begon een kwartier te
laat. Scheidsrechter Wiertz was niet
komen opdagen. Het Heidebloem-
bestuur vond een vervanger in de
heerLeeuwenstein.

" De Brachterbekers Har Beckers (20), Jan Beckers (32), Peter Beckers (23), Fons Coemans (33),

Martin Hannen (21), Adri Jacobs (21), Stefan van Kessel (19), Jan Koertz (25)'Frans van der
Laar (28) Pieter Linssen (18), Jac Mestrom (22), Ton Rovers (23), Peter Vilters (22), grensrechter
Har Meeuwissen, leider Sjra Mestrom en begeleider Frans Mertens vieren feest.

Foto: JANPAUL KUIT

sport

Urmondialegt beslag op tweedeperiodetitel

Nieuwe miskleun Buchten
Van onze medewerker

- BUCHTEN 1-0(0-0). 66. RonDemandt 1-0.Toeschouwers 500. Scheids
Wenmaekers.

rtriondia: Waber; Mccx, Lamboo, W. Demandt, R. Demandt; Maessen, Meeuwissen,
fi'Strijkers; M. Demandt, J. Strijkers, Hendrix (58. Quanjel)., "enten: Heffels; Van Mourik, Philippen, Sastra, Wolfs; Hendriks, Reijnders, Mee--se ls; Korste, Klibi, Menten (82. Drent).

IRMOND -De Buchtense muzikanten, die hun favorieten ver-oen week in Maasbracht zagen verliezen, waren niet komen
Pdagen voor het duel tusSen Urmondia en Buchten. Mis-zien een bang voorgevoel? Voor de tweede achtereenvolgen-,ekeer verliet de ploeg van trainer Maan van Neer meer dan te-
Urgesteld het veld. Opnieuw werd een nederlaag geslikt (1-0)
" °Pnieuw werd het kampioensfeest uitgesteld.

dader' heette deze keer dus Ur-
botldia. De formatie van trainer
vub van Weijde verdiende giste-y beslist geen schoonheidsprijs,

J)?^ legde door deze overwinning
l l beslag op een andere belangrij-
H or>derscheiding: de tweede pe-odetitel! Om die in te palmen,
l(. est Urmondia winnen; de bezoe-
sch oefden voor hun kampioen-
s,naP maar één punt in de wacht teePen.

jf °*e door het grote aantal vrije
aJ^en zat er totaal geen vaart in de. lviteiten. Buchten was de ietsbe-e Ploeg, maarkwam zeker niet als
<*e amPi°en "it de verf. Wel for-
j rden de oranje.-zwarte titelkandi-. en na de pauze tien hoekschop-
k, " Het rendement bleef echter ni-

had daarentegen maar
hoekschop nodig. Spits Jos

Strijkers (ex-doelman bij o.a. Lim-
burgia) kopte de bal door en verde-
diger Ron Demandt liet Peter Hef-
fels kansloos: 1-0. Voor Buchten
rest de troost, dat van uitstel niet al-
tijd afstel komt, en dat bovendien
alle goede dingen in drieën schijnen
te moeten gebeuren. Zondag dan
maarkampioen worden in de thuis-
wedstrijd tegen degradatiekandi-
daat Stevensweert?

" Ron Demandt (midden) scoort voor Urmondia. De op de doellijn staandeHan van Maurïken
Arthur Hendriks zijn verslagen, evenals de verbaasd toekijkende Leon Philippen en Martin Sa-
stra. Ook doelman Peter Heffels, samen met Urmondia-speler Jos Strijkers op de grond, kan het
Urmondia-feestje nietverhinderen. Foto: peterroozen

derde klassers
YSSELSTEYN - SPARTA '18 0-3. R. Vul-
lings 0-1 Rust. Fleuren 0-2, Verhey 0-3.
Scheidsrechter Krijn.

RKMSV - FCV 0-1. H. Straatman 0-1 Rust-
en eindstand. Scheidsrechter Van de Rieth.

EXCELSIOR '18 - RKMSV 3-2. H. Beurs-
kens 1-0,M. Coenders 2-0Rust. M. Coenders
3-0, J. Snijders 3-1, N. Luyten 3-2 (straf-
schop). Scheidsrechter Hafmans.
VW '03 - SC IRENE 1-1. N.Ketels 0-1 Rust.
R. Huibers 1-1. Scheidsrechter Emonts.

SPARTA '18 - WITTENHORST 2-0. H. Lu-

cassen 1-0 Rust. H. Lucassen 2-0. Scheids-,
rechter Smeets.

STORMVOGELS 28 - YSSELSTEYN 1-lï
Rust 0-0. J. Janssen. 1-0, G. van Dijk l-lj
Scheidsrechter Engelen.

GFC '33 -RKDEV 1-1.Rust 0-0. E. Peys 1-0,
G. Brands 2-0. Scheidsrechter Bos.

FCV - REUVER 2-0. Een stug verdedigend'
Reuver moest in een aantrekkelijke wed-
strijd toch de punten aan een energiek spe-!
lende koploper laten. P. Driessen 1-0 Rust.
G. Menick 2-0. Scheidsrechetr Veldman.

vierde klassers
GSV '28 - KEER 1-1. In een vrij harde wed.
strijd kwamen
beide ploegen tot een terechte puntende-
ling. In de slotfase moestKeer met tien spe-
lers verder, omdat Beks door arbiter Ver-
boort wegens natrappen uit het veld werd
gestuurd. Rust 0-8. Custers 0-1, Costongs 1-1
(strafschop). Scheidsrechter Verboort.

MAASBRACHT - STEVENSWEERT 1-0.
In dit gelijkopgaande duel kreeg Stevens-
weert duidelijk te weinig, want Maasbracht
behaalde een gelukkige zege. Harm Stienen
1-0.

VLODROP - MAASBRACHT 2-0. Voor rust
waren beide teams aan elkaar gewaagd,
maar er werden nauwelijks kansen ge-

creëerd. De tweede helft was voor de thuis-
club, maar er werd door de Vlodrop-aanval-
lers nog slechts een kans verzilverd. M. Be-
nen 1-0.Rust. R. Weeres 2-0. Scheidsrechter
Steeghs.

NUNHEM - SC LEEUWEN 2-0. In deze leu-
ke en sportieve wedstrijd, waarin het spel
veelvuldig op en neer golfde, was de thuisi
club slaagvaardiger. Giesen 1-0Rust. J. Lo-r
ven 2-0. Scheidsrechter B. van Baal.

RKESV - RKVB 1-1. De beter spelende
thuisclub kwam niet verder dan een pun-
tendeling tegen de hardwerkende gasten^
ploeg. W. Tunissen 1-0 Rust. R. van Heur
1-1. Scheidsrechter P. Berben.

Arbiter bedreigd
MAASTRICHT -De enige dissonant in het verder erg sportieve inter-
nationale jeugdtoernooi in Maastricht om de Dousberg-cup was de
uitsluiting van het A-team van MVV'O2, dat arbiterKok collectiefbe-
dreigde. In het duel tegen Polaris gafKok een MW'O2-speler, die al
een boeking had gehad, opdracht om bij een vrije trap de vereiste af-
stand in acht te nemen en om zijn scheenbeschermers vast te maken.
Die aanwijzingen schoten bij de betrokken speler in het verkeerde
keelgat, waarop deze tegen Kok begon te schelden. Toen hij daarop
door Kok uit het veld werd gestuurd, stormde een groot aantal
MW'O2-spelers op Kok af, die zich bedreigd voelde en pas door zijn
collega-scheidsrechters kon worden ontzet.

AlexKohl: 'Eerste klasse is een uitdaging'

Partij hoort er weer bij
Van onze medewerker

LEO JASPERS
PARTIJ - VIJLEN 3 1-1. (1-1). 40. Otto
Jagers 1-0; 42. Bert Schrouff 1-1. Toe-
schouwers 125. Scheidsrechter Ridder.

PARTIJ - Na een, overigens teleur-
stellend, gelijkspel in eigen huis te-
gen het dapper om lijfsbehoud
vechtend Vijlen 3, mocht bij W
Partij Paaszaterdag de kampioens-
vlag in top. Zestien jaar geleden ge-
beurde dat voor het laatst, toen Par-
tij fier de vierde klasse van de
KNVB binnendrong. Nu pikten de
diep gekelderde blauw-gelen onge-
slagen de titel in 2E yan de afdeling
Limburg.

De kleine hechte gemeenschap was
daar niet minder blij om. Voorzitter
Huub Rietrae in zijn recht-uit-het-
hart speech direct na de kampioens-
match: „Mannen, het hele dorp is
trots op jullie. We kunnen drie da-
gen feesten en dat hebben julliever-
diend ook." Topscorer Otto Jagers
(ook succesvol tegen Vijlen 3, al
temperde Bert Schrouff die vreug-
dekreten heel snel door de gelijk-
maker te scoren) tekende voor de
drankdistributie. Otto was namelijk
ook nog eens jarigen bij gebrek aan
champagne fourneerde hij twee
kratten onvervalst bier van Lim-
burgse makelij, dat uiteraard bij de
spelers gretig aftrek vond.

Uit volle borst daverde vervolgens
het clublied rond het Partij-sport-
complex aan de Teventweg onder
aanvoering van captain Alex Kohl.
De 33-jarige libero was er zestien
jaar geleden, weliswaar als reserve,
ook bij. Hij: „Maar deze keer ben ik
er meer van onder de indruk. Ge-
volg van het feit, dat ik nu aktief bij
het kampioensgebeuren betrokken
ben. Ik ben dolblij met deze titel.
Het heeft me eigenlijk al doen be-
sluiten er nog maar een jaartje aan

vast te plakken. De eerste klasse
vormt uiteindelijk een prachtige
nieuwe uitdaging."

Op enige afstand van het feestge-
woel knuffelde voorzitter Huub Rie-
trae de scheidende trainer Jules
Verreek. Een afscheid met pijn in
het hart. Rietrae: „Jules Verreek
heeft hier prima werk verricht. Van
mij hoefde hij niet weg. Ik betreur
dat vertrek dan ook ten zeerste. Ik
respecteer echter het bestuursbe-
sluit dat negatief voor Verreek uit-
viel."

De belanghebbende in kwestie is
diep teleurgesteld over die bestuur-
suitspraak. Hij betreurt, dat die
slechte verstandhouding tussen
hem en enkele bestuurderen ge-
groeid is. Des te beter was zijns in-
ziens echter de samenwerking met
de spelersgroep. Voor hem ook de
basis van het jongste VV Partij-suc-
ces. Voetbalminnend Partij hoopt
nu maar dat die spelersgroep on-
dankshet vertrek van JulesVerreek
in tact blijft. Alleen dan lijkt de eer-
ste-klasse-coup kans van slagen te
hebben.

" Ron Verreek (22 jaar), Alex Kohl (33), Freed Mordang (34), JohanKörver (37), Bert Leenders
(29), Otto Jagers (25), Klaus Molmen (33), Heinz Prevoo (30), André L'Homme (28), Bart L'Hom-
me (29), TheoKohl (27), JohnKeulen (27), Pascal Olischlager (19), Kaijser Henk (29), Jos Thewes-
sen (27), elftalleider JanCurvers, trainer Jules Verreek en grensrechter John Prevoo waren ver-
antwoordelijkvoor het succes van Partij. Foto: widdershoven

tweede klassers
Titel voor Blerick

Blerick-Haslou 3-1
1. M. Orval 1-0; 5. M. Orval 2-0; 40. J.
Janssen 3-0; 60. M. Houben 3-1.
Scheidsrechter A. Borst.

BLERICK - Het zou al heel gek
gelopen zijn, als Blerick de titel
in de tweede klasse B nog zou
zijn ontgaan, aangezien de marge
met Venlosche Boys en in min-
dere mate met Veritas gewoon
veel te groot was. Ook Haslou on-
dervond dat Blerick gewoon een
maatje te groot was. Op het mo-
ment dat Haslou nogvolop bezig
was met de organisatie, had de
thuisclub al twee keer via de
snelle Mark Orval gescoord: 2-0.
Vijf minuten voor de pauze deed
Blerick er nog een schepje bo-
venop (3-0) en toen was Haslou
definitief een geslagen ploeg.
Pas na rust werd de inzet van
Haslou beloond door Houbens
eretreffer: 3-1. Toch kon de Ble-
rick-ploeg afgelopen zaterdag
nog niet feesten, omdat het nog
steeds afhankelijk was van het
maandag-resultaat van Venlo-
sche.Boys tegen Moesel. De ge-
hele Blerick-ploeg was dan ook
in Weert aanwezig en zag dat
Venlosche Boys niet verder
kwam dan een gelijkspel. Feest
dusvoor Blerick, dat door ditre-

sultaat kampioen wordt en dus
naar de eerste klasse promo-
veert.

Belfeldia-Haslou 1-1
55. Jo Keltjens 1-0; 60. Tonnie Hou-
ben 1-1. Scheidsrechter Sijben.

BELEFELD - Ook de tweede
uitwedstrijd van Haslou in dit
Paasweekend kon niet in winst
worden omgezet. In een matige
eerste helft werd niet gescoord,
dit ondanks het feit dat beide
ploegen wel degelijkkansen wis-
ten te creëren. Tien minuten na-
de hervatting scoorde de thuis-
club via Keltjens (1-0), maar de
vreugde over die voorsprong was.
maarvan korte duur, omdat Ton
Houben met een fraaie treffer
vijf minuten later de terechte ge-
lijkmaker scoorde.

en voorts
IVO-Helden 0-2. 5. T Kranen 0-1; 49*
Henk Thijssen 0-2. Scheidsrechter H.
Teeuwen.

Moesel-Venlosche Boys 1-1. 78. M. Min-
ten 0-1 84. B. Netten 1-1 Scheidsrechter
G. de Haardt. Boeking: P. Verkoulen en
R. Heger (beiden Venlosche Boys) en J.
Beelen (Moesel).
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Verontschuldiging
Geconfronteerd met de opmerking,
dat hij demarreerde op het moment
dat ploegmakker Rooks bij het be-
wuste groepje aansloot veront-
schuldigde Van Lancker zich. „Dat
heb ik niet kunnen zien", aldus de

Belg. „Ik bemerkte alleen, dat More-
no Argentin, die na zijn winst in de
Ronde van Vlaanderen en Waalse
Pijl toch als de grote favoriet van
start ging, door zijn beste krachten
heen was. Daarom reed ik weg. Ik
weet nu ook beter dan ooit, dat ik
een man voor klassiekers ben.".

Lange tijd dacht Van Lancker ge-
knipt te zijn voor het meerdaagse
werk. Als beginnend prof, in de be-

scheiden Fangio-ploeg van weleer,
won hij ooit de open Milkrace, de
Ronde van Engeland dus. In de be-
langrijkste rittenkoersen bleek hij
echter niet constant genoeg voor
een hoofdrol. „De tweede plaats in
de Ronde van Lombardije, een paar
jaar geleden, was al een indicatie
van hetgeen ik naderhand in het
eendagswerk deed. Ik hoop alleen,
dat ik aan Luik-Bastenaken-Luik
meer criteriumcontracten overhou

dan aan de Amstel Gold Race van
vorig jaar, want wat dat betrof was
het geen vetpot", aldus de Belg.

Commentaar van Rooks: „Ik was
aan de voet van La Redoute (55 km
voor het einde, red.) gevallen en
daardoor, schat ik, in honderdste
positievan het nog omvangrijke pe-
loton terechtgekomen. In mijn op-
mars heb ik diep moeten gaan. Ik
kwam vooraan, maar ja, toen ging

net Van Lancker weg. Laat het mij
zó stellen: Ik zou het pas als frustre-
rend hebben ervaren indien hij het
niet had kunnen afmaken en
iemand uit een andere ploeg met de
zege was gaan lopen."

" Zij vormden lange tijd de voorhoede in de Ardennen-klassieker. De Fransman Jean-Francois
Bernard leidt vóór zijn landgenootAbadie en deRus Konyshev, links. Foto's: DRIES LINSSEN.

het weekeinde van

het windei
door harry muré

MAASTRICHT- In het weekeinde van de Verrijzenis is de
Derby zo dood als een pier. MVV - Fortuna 1-1... pfffft.
„Sorry, ik moet even naar het toilet," verontschuldigt
Cookie Voorn zich. Dat is in de gang, die dekleedkamers in
De Geusselt begrenst, „Je begint het geloof te verliezen,"
zegt 'Koekie' als hij terug is. „Dertien jaarbij de club. Een
record, geen enkele trainer heeft het zo lang volgehouden
bij een en dezelfde ploeg." Die club is Fortuna Sittard, en
dat speelt komend seizoen gegarandeerd géén Europees
voetbal. 'Koekie', de rechterhand van Han Berger, balt de
vuisten in de zakken van zijn joggingpak. Pffft...

Frans Schobben, de elftalleider
van MW, loopt met een stapel
vladozen door de gang. Voor
wie? Niet voor Fortuna en al he-
lemaal niet voor het publiek,
want dat is na de thee aardig op
de koffie gekomen. De Limburg-
se derby, met kleine letter dan
maar. Wat rest, is een hoop klui-
ten modder aan de zolen van de
schoenen. Met borstel en blik
schoont Albert Thans de gang
op. Albert is terreinknecht in De
Geusselt. Als opvolgervan de le-
gendarische Jean Cox - die was
bij MWeen eeuw lang de kleine
man met de grote bezem - ver-
richt Albert Thans zijn werk met
grote passie en precisie. In een
mum is de vloer weer op zijn
paasbest, maar de derby blijft
een windei. In het voorgaande
anderhalf uur hebben MVV en
Fortuna de vloer aangeveegd
met de voetbalsport.

MW vecht voor lijfsbehoud,

Fortuna voor Europees voetbal.
Een smakelijk paasbrood met
'spijs' dus, krentenmik. Het
wordt stokbrood, niet om te prui-
men. Chrit Gunther heeft er een
half uur voor de wedstrijd al een
bruin vermoeden van. Chrit ont-
vangt de pers en zorgt voor de
opstellingen. „Ik ben geen MW-
supporter," zegt hij voorzichtig-
heidshalve. „Ik ben voetbalsup-
porter, ik houd van een boeiende
pot." De sportverslaggevers
schenkt hij klare wijn en objec-
tieve koffie, hoewel... „MVV gaat
zich redden, al haalt het geen en-
kel punt meer. We willen topclub
worden, je moet ergens begin-
nen."
Van Vliet fluit, hoera, de derby,
de wedstrijdvan de speciale sen-
timenten. Lei Meissen, de super-
stadionspeaker, berucht van
Woldertot Amby, de man dieeen
wedstrijd in De Geusselt met vo-
cale solo's in zijn eentje in het

voordeel van MVV pleegt te be-
slissen, schettert met overslaan-
de stem: „Europees voetbal kan'
Fortuna haartstike vergeten,
mooi niet." Maar binnen vijf mi-
nuten staat Sittard mooi met 1-0
voor, en ligt het concept van Sef
Vergoossen even mooi in duigen.
Van het 'afgesproken' gelijkspel
komt dus niets terecht.

Tien minuten later het eerste
windei. Ruud Hesp ruikt eraan,
knippert met de ogen, maar Al-
fons Arts mist de kans van de
dag. Doodzonde. „De bal komt
uit een corner, wordt doorge-
kopt, ik krijg hem op de scheen-
beschermer," herinnert Alfons
Arts zich later. „Het was niet
eens zó'n goede kans." Gelukkig
is Roberto Lanckohr er nog, de
man van de momenten, 1-1. De
suggesties steken de kop weer
op, toch een 'afgesproken' gelijk-
spel?
Prima eerste helft, bij vlagen. Na
derust beweegt niets meer. Zelfs
Lei Meissen geeft de pijp aan
Maarten, veiligheid voor alles.
De puntendeling staat vast, of
toch niet? Want bazuint Lei
Meissen: „Vincent wordt vervan-
gen door Smeets, de pinch-hit-
ter." Dat slaat nergens op. Het
blijft 1-1, punt-uit. Daar schiet
Fortuna geen barst mee op. MVV
wél, dat spreekt. Het gelijkspel
was bindende afspraak, althans
bilateraal binnen de groep, tus-
sen Vergoossen en de spelers.
Roberto Lanckohr is de eerste
om dat te bevestigen. „Twee

punten uit twee wedstrijden,
eentje in Utrecht en het andere
tegen Fortuna. Dat was de be-
doeling. Zes, zeven wedstrijden
oprij verloren. Ik denk dat wenu
veilig zijn." Feyenoord, Haarlem,
Groningen nog. „Dat moet luk-
ken." Roberto Lanckohr zit vol-
ledig op één lijn met Chrit Gun-
ther.
In de entree van De Geusselt
staat Ruud Hesp met de rug te-
gen de muur. „In twee dagen drie
punten weggegeven. Zaterdag
lopen we tegen drie counters van
Twente op. Vandaag beginnen
we goed en eindigen slecht. Het

stokte gewoon." Stokbrood in
plaats van krentenmik. „Waar
het aan schort? Ik weet het niet,
zelf wil ik ook graag Europees
voetbal spelen." De zesde plaats
zal niet genoeg zijn, vreest hij.
„We krijgen PSV nog. Europees
voetbal... ik ben volgend seizoen
misschien toch weg bij Fortuna."
Een deur verder, in de gekuiste
gang langs de kleedkamer. Al-
fons Arts poetst de plaat, maar
hij ontsnapt niet aan de openba-
re biecht. „Slechte wedstrijd?
Wij moesten twee punten pak-
ken, twee dagen, twee punten.
Hoe, dat maakt niet uit." Dat is
toch geen excuus? „Als je er zo

voor staat - als MVV - is voetbal
niet belangrijk." Leuk voor het
publiek. „Na rust mocht er ach-
ter echt niets meer gebeuren."
Alfons Arts kijkt alsofhij het op-
recht jammer vindt, maar hij zegt
het toch maar, voetbal is niet be-
langrijk.

Roger Reijners, half in de deur,
spelerstas in de hand - 'Kom,
Ruud, vijf uur, we moeten naar
de bus' - gaat nog een stapje ver-
der. „In de eerste helft hebben
we genoeg kansen gecreëerd. Na
de rust was het toch spannend."
Hij méént het. Reginald Thai,
'Reggie', de playboy van MW, is

eerlijker. Hij kan het zich vero"'
loven, het gelijkspel is een halj
overwinning, zeker voor hem- l
de eerste helft een bal van F? 5
rington van de doellijn gehaal*
later nog een paar keer in aC,
als reddende engel. „Neen,
spelpeil was niet goed." Al is o°
dat zuinig uitgedrukt. Die rrus
rabele uitslag, waarom eindig
derby's altijd gelijk? „Dat schUn|1
zo te moeten." In dit geval cc
goede schrede richting klasse"3

houd. MW, het is net de om£
keerde wereld. „Toen we vof~
seizoen met Frans Körver bego .
nen, werd het eenramp, maar^herstelden ons net op tijd. V
jaar is het andersom. We beg' ,
nen we goed en daarna loopt J1
fout."

'Reggie' put moed. „Toch ha]*,
we het, op karakter." Of op
been, zoals Robbie DelahaJ,
Het gaat alweer een stuk b&j
met de meest beschreven en*-,
van de laatste weken. „Vanda
genoeg gehad aan een kle'^,
spuit. Nog eentje tegen Feye.|,
oord. Tegen Haarlem kan *
waarschijnlijk helemaal zond^Drie wedstrijden in zeven daé^voor die enkel sowieso een he^,
opgave. „Na derust was de v '̂j
strijd heel slecht. Fortuna fr.^iets meer dan wij, maar
veel." Robbie Delahaye i%
waar het op staat. „FortunaE^tpees voetbal? Ik denk dat "
voorbij is."
Wat ook voorbij' is, niet in v
Baandert, maar in De GeusS^,
Lei Meissen. De super-spre£;.
buis, de alles overtreffende P'Jj.
ger van de trommelvliezen, fl|.grote oppepper, dievan de gro^
ste voetbal-ellende achttien K
raats goud maakt, heeft het Ji
stuur van MW schriftelijk lal^
weten, dat hij per einde seiz^ji
stopt. Een geruisloos einde v„ji
een luidruchtige carrière. W^ze hem weg hebben bij M" '„Neen, ik gaeen café beginne,f
Jammer, een oorverdovend \
mis. Lei Meissen: „Niet J
maal, ik blijf nog wat doen
de regionale, de Omroep
burg. Een dialectprogramn1

Het Ei van Sint Joost."

" Een van de spaarzame een-tweetjes uit de derby, Geert Brusselers en Roberto Lanckohr
(rechts). Sef Vergoossenkaart na metRobbie Delahaye. Foto: widdershoven

Bezorgheid bij TVM
wordt steeds groter

Van onze verslaggever
LUIK - Het geld - bijna tien miljoen- dat Peter Post in zijn Panasonic-
ploeg heeftkunnen pompen, lijkt er
in deze periode van het v/ielersei-
zoen, wel uit te komen. Terwijl de
Amstelveense ploegleider moeite-
loos overschakelde van de Vlaamse
op de specifiek Waalse klassiekers,
eenvoudigweg door voor 'verse'
aanvoer van renners te zorgen, weet
de Nederlandse concurrentie haast
niet hoe de eindjes in deze dagen
aan elkaar geknoopt moeten wor-
den.

Meest benarde positie in het profpe-
loton is momenteel weggelegdt
voor de ploeg van Cees Priem, die
op de wereldranglijst steeds verder
zakt en ook zondag in Luik-Baste-
naken-Luik niet voor opluchting
kon zorgen. TVM bezet momenteel
een positie rond de vijftiende, zes-

tiende, plaats op de ranglijst. De
eerste zestien ploegen zijn zeker van
deelname aan de Tour de France,
het voornaamste doel van TVM-
sponsor Bos.
Bos deelde dit jaarhet fors toegeno-
men budget met nog drie andere in-
vesteerders en zei op de presentatie
van de ploeg niets anders te ver-
wachten dan een gevestigde positie
bij debeste teams van dewereld. De
financiële injecties brachten ook
een versterking in de breedte van de
ploeg teweeg en kopman Phil An-
derson zou vooral in de klassiekers

meer steun moeten krijgen van
mensen als Ducrot, Muller en Skib-
by.
Maar dat gebeurt niet en tot over-
maat van ramp laat Anderson zelf
het in de grote wedstrijden ook af-
weten.De Australiër had nu in vorm
moeten zijn, maar is dat niet. Na
Luik-Bastenaken-Luik evalueerde
ploegleider Priem eens ernstig met
de 'vedetten' van zijn team en sprak
manager Rien Dokman zijn veront-
rusting uit. „Positief blijven den-
ken, daar gaat het nu om. Als we de
Tour niet halen, zou dat een ramp

zijn. Dat ben ik met de sponsors
eens. En ik weet dan nu niet wat de
consequenties zullen zijn. Daar
moeten we maar even niet aan den-
ken. Half mei is de peildatum. Dan
moeten we gewoon zorgen dat we
bij de beste zestien zitten. Daarvoor
hebben we met name de Ronde van
Romandië nog. Phil Anderson ver-
dedigt er zijn eerste plaats van vorig
jaaren we hebben er dus nogal wat
punten liggen. Aan de andere kant:
wij rijden de Ronde van Italië om-
dat we Italiaanse sponsorbelangen
hebben, maar de Giro telt niet voor
de stand die bepalend is voor kwali-
ficatie voor de Tour. De Ronde van
Spanje doet wel mee. Daar zit de
concurrentie en wij niet. Het gaat er
nu om zoveel mogelijk punten te
sprokkelen, ook in Belgische koer-
sen. Daar rijden jongens als Pieters
en Schurer. Elk punt is nu meege-
nomen, tien keer vijf is ook vijftig."

Vlucht
Overigens, de ontknoping maakte
veel goed, want hoewel het zondag
op de vele hellingen allesbehalve
een pleziertocht was (het waaide,
het was koud en er was menige
plensbui) werd Luik-Bastenaken-
Luik gekenmerkt door een afwach-
tende houding van het peloton. Al-
leen Jean-Francois Bemard, zijn
landgenoot Abadie en de Sovjetrus
Konyshev vormden lange tijd een
koptrio met meer dan vijf minuten
voorsprong. De Oostduitser Ampler
ging op de top van Haute Levée, na
165 kilometer, in de achtervolging.
Pas op weg naar de steile klim van
Le Redoute, waar 211 van de 256 ki-
lometer waren afgelegd, kwam er
vaart in de hoofdmacht. Uiteinde-
lijk zou Bemard ('ik koos voor de
aanval om mij te testen na alle pro-
blemen waarmee ik de laatste jaren
sukkelde') als laatste van de vluch-
ters capituleren. Vanaf toen werd de
schifting een feit.

Rooks, die met boezemvriend Theu-
nisse de strijd in het laatste koers-
uur voor een belangrijk deel bepaal-
de en onder meerArgentin, Criquie-
lion, Leclercq, Alcala, Dhaenens en
de sterk rijdende Winnen als con-
currenten naast zich wist, waagde
een kans na de afdaling van de Cöte
de Fraiture. Dat was tussen Com-
blain-au-Pont en Presseux.

De aanval duurde slechts even. „Ik
hield in omdat het met de wind op
kop toch nog te vroeg leek", aldus
de Noordhollander. Het zou een
misrekening blijken, want een
groep met Roche, Early, Bugno,
Roosen, Indurain, de Noor Kvals-
voll én ... Van Lancker sloot aan.
Meteen demarreerde Peter Winnen.
Hij trok enkele medestrijders naar
zich toe, onder wie Eric van Lanc-
ker en Rooks. Maar net toen de
laatstgenoemde aanpikte koos zijn
ploegmakker de ruimte. De beslis-
sing was een feit.

" Eric van Lancker (links) heeft Luik-Bastenaken-Luik opz°
Ploegmakker Steven Rooks, derde in de uitslag, kijkt als &*

boer die kiespijn heeft.

sport

Steven Rooks bergt na Luik-Bastenaken-Luik ambities allerminst op

'Nieuwe kans in Limburg'
door wiel verheesen

LUIK - Zeven jaar geleden
was Luik-Bastenaken-Luik
voor Steven Rooks een keer-
punt in zijn carrière. Destijds
bereikte hij zegevierend de
eindstreep. Hij hield er een
dienstverband in de ploeg van
wijlen De Gribaldy aan over,
waar hij tot dan als gastrenner
had mogen meedraaien. In de
periode sinds de bewuste
aprilzondag 1983 werd Rooks
een vedette, maar tweede
winst in de Ardennenklassie-
ker bleef achterwege. „Het
ploegenbelang was de oor-
zaak", constateerde hij nuch-
ter na de solo van teamgenoot
Van Lancker in de editie 1990.
„Gelukkig is mijn vorm zoda-
nig, dat ik alweer met veel ver-
trouwen uitkijk naar een vol-
gende opdracht. In Limburg
ligt zaterdag een nieuwe kans.
Het parcours van de Amstel
Gold Race ligt mij."

Met dit laatste zei Rooks, vanzelf-
sprekend, niets te veel. Hij won de
enige Nederlandse klassieker al
eens eerder, net zoals hij deed in
Luik-Bastenaken-Luik en Kam-
pioenschap van Zürich of zoals hij
schitterde in Tour, WK en andere
evenementen. Echter, het mocht
zondag op de Quai Mative in Luik
opvallend genoemd worden hoe tal-
rijk naast hem derenners waren, die
minstens zoveel over de eerstvol-
gende wereldbekerwedstrijd praat-
ten als over de zojuist beëindigde
tocht. Met een aantal belangrijke
koersen achter de rug begint het
voor menigeen kort dag te worden.
In sommige teams, waar men nog
met lege handen staat, is een ge-
spannen sfeer voelbaar.

Eric van Lancker had aan de gela-
derustemming in deze of gene ploeg
geen boodschap. Hij kreeg zondag,
toen hij nog voor de beklimming
van de Cöte des Forges de leiding
veroverde,vleugels. De laatste twin-
tig kilometer via Chaudfontaine,
Beaufays, Embourg, Chènee en
Angleur naar de eindstreep werden
één grote zegetocht. De kans waar-
op hij gerekend had in Milaan-San-
remo ('maar toen selecteerde Post
mij niet, waarover ik mij destijds in
Parijs-Nice kwaad maakte') kreeg
hij met enkele weken vertraging.
„Ik heb hem overigens niet gezegd,
dat hij moest springen op de plaats
waar hij het deed", aldus de ploeg-
leider. „Het was vanuit zijn optiek
uiteraard wel de goeie plaats."

Peter Winnen kan
afgang Buckler

niet verhinderen
Van onze verslaggever

LUIK -Het was voor de Buckler-
ploeg een schrale troost, dat
TVM met de duurbetaalde Phil
Anderson nergens was en dat
PDM ondanks de aanwezigheid
vooraan van de buitenlanders
Dhaenens, Early en Alcala even-
min een podiumplaats verover-
de. In Luik-Bastenaken-Luik
had JanRaas namens Buckler al-
leen Peter Winnen in beeld. Een
paar dagen nadat hij in de Waalse
Pijl als negenentwintigste finish-
te, bereikte hij dit keer op min-
der dan anderhalve minuut in
elfde stelling de eindstreep.
„In een klassieker mijn beste
verrichting sinds jaren", aldus
Winnen. „Ik heb het in de slotfa-
se voordat Van Lancker weg-
sprong nog even in mijn eentje
geprobeerd, maar de reactie was
fel. Naderhand was ik blij, dat ik
kon aanklampen, in de hoop nog
een goede plaats uit het vuur te
slepen."

Overigens, Peter Winnen staat
niet te springen om zaterdag te
kunnen starten in de Amstel
Gold Race, „ofschoon ik uiter-
aard het beste er van wil maken
als Raas mij oproept". De 32-jari-
ge renner uit Venray noemde
Luik-Bastenaken-Luik ondanks
de gure weersomstandigheden
en de de vele hellingen geen bik-
kelharde koers. „Althans lange
tijd niet", voegde hij er aan toe.
„Toch stond ik er in de slotfase
van onze ploeg alleen voor. Het is
logisch, dat er na de minder
goeieresultaten in de topkoersen
niet zon prettige stemming
heerst. De reden van het uitblij-
ven van een klapper? Ik zou het
niet weten. De ploeg als geheel
draait niet zoals verwacht."

wel hij dat ook doet als hij °f
eens toch een goeie prestat'
neerzet', aldus Winnen) en VaJHooydonck had zondag al vro»
in de gaten, dat het niks zou Wr_
den. Vanderaerden bezweek °P
La Redoute. Ook de Zwits^Fuchs kon, net zo min als de he^pers Solleveld en De Vries, cc
vuist maken en Maassen had n?»
te veel hinder van zijn in PariJ 5'
Roubaix opgelopen kniebless 11'
re. „Ik hoop, dat ik in de Ams^
Gold Race honderd procent >'
ben", zeet de nationale kaP1'
pioen.

Toppers afwezig
LUIK - In de 76ste Luik-Bas^
naken-Luik ontbraken Figno 11'
Kelly en Le Mond. Eerstgenoefl>'
de was ziek. Kelly herstelt v^
zijn val in de Ronde van Vlaa^'
deren en Le Mond is voor &*
disch onderzoek afgereisd na^
de Verenigde Staten. Erik Bre"'
kink meldde zich aan de voO?
avond van de wedstrijd wel*
waar in het hotel waar de PV^'
ploeg logeerde, maar hij kree»
opeens zóveel last van een griep'
aanval, dat de medische staf he
raadzaam achtte hem naar hu 1'
te sturen.

aan de finish

Luik-Bastenaken-Luik, 256 km: 1. &lvan Lancker 7.10.00; 2. Leclercq op/j.
sec; 3. Rooks zt; 4. Dhaenens op l,l";
Roosen; 6. Argentin, beiden zt als D£9
nens; 7. Bugno 1,20;8. Theunisse; 9. E£ley; 10.Kvalsvoll; 11. Winnen; 12. In""
ram; 13. Yvon Madiot; 14. Criquiel>Dj
15. Millar; 16. Roche; 17. Alcala, alle"
als Bugno; 18. Délion 2,33; 19. Pen«S
20. Dernies, beiden zt als Délion;
Ekimov 6,03; 26. Delgado; 27. Gölz. b»j
den zt als Ekimov; 29. Talen 7,44, 9.
Maassen op 9,11. Gestart: 196 ren"e
(25 ploegen van maximaal acht m^
gefinisht 136.
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