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Dode bij
steekpartij

HEERLEN - De 34-jarige J. van de
Werdt uit Hoensbroek is vrijdag-
nacht rond 01.00 uur met messteken
om het leven gebracht. Het slachtof-
fer was vanuit een café met een
echtpaar, dat hij goed kende, mee-
gegaan naar hun woning aan de
Rector Weertsstraat om nog een
slokje te drinken.

Zeer waarschijnlijk om een futili-
teit, maar zeker als gevolg van
drankgebruik, ontstond een woor-
denwisseling gevolgd door een
vechtpartij tussen de bewoner, de
28-jarige J. en het slachtoffer, waar-
bij van de Werdt de dood vond.

De dader, die zelf ook gewond was,
werd korte tijd later in zijn woning
aangehouden.

Forse kritiek van sociale
partnersop bezuinigingsbeleid

Oproep tot matiging
lonen valt verkeerd

Van onze redactie economie

L HAAG - Zowel de vakbonden als de ondernemers heb-
JJ1 in het weekeinde forse kritiek geleverd op de bezuini-
L?Bspiannén voor 1991. Premier Lubbers riep zaterdagmor-
LJ 1 vroeg de sociale partners op de lonen volgend jaar wat■6er te matigen.

Kn erughalen van de extra kosten
flhj^e Wet Investeringsrekening
lfe~*> bij de ondernemingen bete-
[£ Volgens secretaris Klaver van
|W Werkgeversorganisatie VNOijJJ? in de economische machine
Ntw? die tot nu toe g°ed heeft ge-
Rflt- De vakcentrales FNV en
He. zien geen enkele reden de lo-
iH6(j Voor het komende jaar naar be-
[Hm 6*l bij te stellen, zoals het kabi-
L Vraagt. CNV-voorzitter Hofstede

virjdt het laten zitten van nog meer
winst in de bedrijven 'een brug te
ver.
Volgens Hofstede heeft de vakbe-l
weging laten zien dat het tot erg veel
bereid is. In het lopende jaarblijven
de loonstijgingen volgens hem bin-
nen de door de overheid gestelde
voorwaarde van stijgingvan de pro-
duktiviteit binnen de bedrijven plus
de inflatie. Als de vakbonden vol-
gend jaar een half procent zouden
matigen, zoals het kabinet heeft ge-
vraagd, dan zou de loonstijging vol-
gens Hofstede 'gelijk zijn aan de
verwachte inflatie. „Dan blijft er
wel erg weinig over 'om te verde-
len," aldus de CNV-voorman. „Het
zou een extra winststijging van de
bedrijven betekenen," vindt Hofste-
de.

het weer

C6R BUIEN
% steeds wordt het Lim-

e Weer bepaald door een
boven Mid-

\ europa. Er staat een over-al 11'1 matige oostelijke
kt_\- Vanochtend ligt de tem-
Slh"Ur rond de 8 graden,ta "Middag loopt het kwik op
Wv a 18 «.raden. Naast wol-
W.elden zijn er ook enkele
Vife Perioden- Vooral in de
jw'udag en vanavond ko-
\„ regen- en onweers-
% !* tot ontwikkeling. Later
'"ien avond verdwijnen de
fcVk en daalt het kwik
SfC naar 7 Sraden-
%f- actuele informatie be-Sh.enöe het weer in Limburg1 u bellen 06-91122346

'Onzin'
Dat de koppeling tussen lonen in de
marktsector en die van overheids-
personeel, trendvolgers en uitke-
ringsgerechtigden in de knel komt,
vindt hij onzin. „De overheid wordt
steeds meer een gevangene van de
eigen uitgangspunten. Men moet
voor die koppeling nog eerst maar
eens kijken naar de 'de overreserves
van 8 miljard gulden bij de sociale
fondsen', aldus Hofstede. Volgens
de CAO-coördinator van de FNV,
Draaijer, zal de overheid zich in haar
oproep toch vooral tot de werkge-
vers moeten richten. „Wanneer die
bereid zijn om loonmatiging direct
om te zetten in meer werkgelegen-
heid - boter bij de vis - dan is daar
met de FNV heel goed over te pra-
ten."

Voor Hofstede geldt hetzelfde: „Op
de langere termijn is er met bikkel-
harde afspraken over langdurig
werklozen, arbeidsongeschikten,
etnische minderheden enzovoort
best over extra matiging te praten.
Maar dat is toch geenreden om bij-
voorbeeld tweejarige CAO's in een
bloeitijd van het bedrijfsleven naar
beneden bij te stellen."

'Paniekvoetbal'
De werkgevers-organisaties reage-
ren vooral op de beslissing van het
kabinet om naar mogelijkheden te
zoeken om vanaf 1 januari 1990 de
jaarlijkse tegenvallers van de Wet
Investeringsrekening (WIR) op de
een of andere manier te compense-
ren. VNO-directeur Klooster vindtdat 'paniekvoetbal. „Laten we nu
eerst eens rustig de gegevens analy-
seren."

Inmiddels zijn de bonden van mili-
tair personeel ronduit geschokt
door de plannen voor bezuiniging
bij de krijgsmacht, die op termijn
een verlies aan arbeidsplaatsen van
15 procent kan betekenen. „Die cij-
fers zijn schokkend," aldus de voor-
zitter Gooijers van de christelijke
bond van militair personeel ACOM.
Aan de ene kant is de voorzitter van
de ACOM wel zo reëel dat hij zich
realiseert dat door de ontspanning
tussen Oost en West op Defensie be-
zuinigd kan worden, maar een dis-
cussie over eventuele gedwongen
ontslagen wijst hij resoluut van de-
hand.

# Zie ook pagina 3

Politiechef
Brussel in
gevangenis

BRUSSEL - Een van de hoogste
politiemensen van België, de
hoofdcommissaris van de Brus-
selse gerechtelijke politie Frans
Reyniers, zit in de gevangenis op
verdenking van opzijn minst op-
lichting, valsheid in geschrifte en
gebruik van valse documenten,
alsookhet toepassen van omstre-
den opsporingsmethoden.

Hoofdcommissaris Reyniers
geldt als een van de beste speur-
ders van het land. Maar een
maand geleden werden hij en
twee andere commissarissen van
de gerechtelijke politie, dat is de
opsporingsdienst van het parket,
door minister van Justitie Wa-
thelet geschorst. Reyniers ging
daar tegen in beroep, won dat
aanvankelijk, maar werd uitein-
delijk weer van zijn taak onthe-
ven. Na een verhoor vorige week
besloot het parket om zijn eigen
top-speurder in arrest te nemen.

Mogelijk compromis over Litouwen

Sovjetunie ontkent
totale blokkade

Van onze correspondent

MOSKOU - Een totale blokkade
van Litouwen ligt niet in het ver-
schiet. Dat heeft een hoge partij-
functionaris, Girenko in Vilnius ge-
zegd, als reactie! op beweringen van
de Litouwse regering. Volgens de
Litouwse vice-premier Romualdas
Ozolas was een totale blokkade al in
gang gezet en zou Litouwen zonder
hulp van het Westen de strijd voor
onafhankelijkheid verliezen.

De twaalf EG-landen veroordelen
de door de Sovjetunie tegen Litou-
wen getroffen economische straf-
maatregelen, maar zij zijn voorlopig
niet van plan sancties tegen de Sov-

jetuniete treffen ofLitouwen recht-
streeks te helpen.
Volgens de Litouwse vice-premier
Ozolas is de boycot zo efficiënt dat
veel bedrijven binnen een paar da-
gen de poorten moeten sluiten om-
dat de energievoorraden dan op
zijn. Omdat Moskou volgens de
vice-premier ookfinanciële transac-
ties onmogelijk heeft gemaakt, zit-
ten de bedrijven zonder inkomsten
en zal het uitbetalen van salarissen
moeilijk worden.

Intussen heeft Litouwen de export
naar de Sovjetunie stopgezet omdat
het er niet meer in slaagt zijn pro-
duktie gaande te houden.

Geruchten
Het welles-nietes tussen Moskou en
Vilnius speelt tegen de achtergrond
van toenemende geruchten over
een compromis dat het geschil kan
beslechten. De Litouwse president
Landsbergis heeft verklaard, dat de
republiek bereid is volledige onaf-
hankelijkheid van Moskou voor
twee jaaruit te stellen.

Volgens Landsbergis kwam het
idee voor zon bevriezing van de on-
afhankelijkheid uit Moskou. „We
kregen aanwijzingen dat dit kan lei-
den tot onderhandelingen." Van-
daag arriveert een delegatie van Li-
touwse politici in de Sovjethoofd-
stad. Landsbergis herhaalde echter
dat van formele intrekking van de
op 11 maart eenzijdig afgekondigde
onafhankelijkheid geen sprake kan

zijn. De Litouwse regering voelt er
bovendien niets voor de Sovjet-
grondwetweer van kracht te verkla-
ren in de republiek.

Volgens de Nederlandse minister
van Buitenlandse Zaken Van den
Broek moet het voor Sovjetpresi-
dent Gorbatsjov duidelijk zijn dat
aan onafhankelijkheid van Litou-
wen op enige termijn niet valt te
ontkomen.

Onlusten
in China:
22 doden

PEKING - De Chinese regering
heeft gisteren bekendgemaakt dat
tijdens onlusten in de provincie
Xinjiang in het westen van China 22
mensen om het leven zijn gekomen.
Volgens een tv-uitzending in pro-
vinciehoofdstad Urumqi was op 5
en 6 april een opstand van een 'klei-
ne groep bandieten' neergeslagen in
de stad Baren. Het is voor het eerst
dat Peking officieel ingaat op de ge-
ruchten over bloedige etnische on-
lusten in het afgelegen gebied.

Begrip
De twaalfEG-landen hebben begrip
voor het onafhankelijkheidstreven
van de Litouwers, maar ook voor
het feit dat de Sovjetunie daar pro-
blemen mee heeft, aldus Van den
Broek. Het uitblijven van een oplos-
sing kan echter ook de Oost-West-
betrekkingen schaden.

De verklaring, opgesteld in Dublin,
is in Kopenhagen door de Deense
minister van Buitenlandse Zaken
Elleman-Jensen aangeboden aan de
Litouwse premier Kazimiera Pruns-
kiene, die daar het afgelopen week-
einde een officieel bezoek bracht.

Elf EG-landen
willen ook

politieke unie
BRUSSEL - Op Groot-Brittan-
nië na vinden alle EG-landen dat
de Europese Gemeenschap de
komende twee jaarniet alleen tot
een economische en monetaire
unie, maar ook tot een echte poli-
tieke unie mo,et worden omge-
vormd. Daarbij moeten de be-
voegdheden van de Europese
Commissie en van het Europees
Parlement worden uitgebreid, en
moet er ook op buitenlands-poli-
tiek terrein, inclusief het veilig-

heidsbeleid, een gezamenlijk be-
leid komen.

Dat bleek zaterdag in de infor-
mele bijeenkomst van de minis-
ters van Buitenlandse Zaken van
de EG in Dublin. Zij bereidden
daar de extra-topconferentie van
de EG-regeringsleiders voor, die
komende zaterdag in Dublin
wordt gehouden.

Op die top staan de gevolgen
voor de EG van de Duitse hereni-
ging en de versnelling van de
economische, monetaire en poli-
tieke eenwording van de EG-lan-
den centraal. De twaalf vinden
dat beide zaken nauw met elkaar
te maken hebben.

Conferentie
over milieu

Oost-Europa
ASFORD - De Europese Gemeen-
schap gaat met de Oosteuropese
landen op 16 juni een aparte confe-
rentie gehouden over de grote mi-
lieu-problemen in Oost-Europa. De
bijeenkomst wordt gehouden in
Dublin. Dit hebben de Europese mi-
nisters van Milieu op voorstel van
de lerse voorzitter Flynn besloten
tijdens een informele milieu-raad
afgelopen weekeinde in het lerse
Asford.

Het is nog onzeker ofook de Sovjet-
unie wordt uitgenodigd. Een aantal
landen, waaronder de Bondsrepu-
bliek Duitsland, is hiervan voor-
stander, maar de Europese Com-
missie vreest dat de conferentie
daardoor in een ander daglicht
komt te staan.

De Commissie wil het accent leggen
op de inventarisatie van de meest
urgente milieu-problemen en het
aanbiedenvan concrete hulp van de
EG.

De Nederlandse milieu-minister Al-
ders kon vanwege het extra kabi-
netsberaad niet bij de milieuraad in
lerland aanwezig zijn. Een topamb-
tenaar verving Alders als leider van
de delegatie.

Van der Poel
herrijst

MEERSSEN - Eindelijk heeft
Adrie van der Poel weer een gro-
te overwinning beet. Na een jaar
van kommer en kwel leek de
boerenzoon uit Hoogerheide dit
voorjaar definitief als 'eeuwige
tweede' in de voetsporen van zijn
schoonvaderRaymond Poulidor
te treden. Zaterdagmiddag, in de
25e uitgave van de Amstel Gold
Race, snoerde Van der Poel de
critici de mond. De fietsende
miljonair flitste na een tumul-
tueuze eindsprint als winnaar
over de meet en luidde met dit
onverwachte succes meteen zijn
herrijzenis als toprenner in.

Verder in ons sportkatern
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Ruim driejaar na ontvoering door 'Jihad'

Amerikaanse gijzelaar
Polhill vrijgelaten

BEIROET/DAMASCUS - De pro-
Iraanse fundamentalistische groep
'Islamitische Heilige Oorlog voor de
Bevrijding van Palestina' heeft gis-
teren in Beiroet een van de drie
Amerikaanse docenten van de Uni-
versiteit van Beiroet vrijgelaten die
op 24 januari 1987 werden ontvoerd.
Robert Polhill, 55, werd onmiddel-
lijk na zijn vrijlating in een konvooi
van zes auto's van Beiroet overge-
bracht naar de Syrische hoofdstad
Damascus.

Daar arriveerde hij gisteren aan het
begin van de avond en nam hij rust
in een verblijfvan de Syrische rege-
ring vooraleer hij door de Syrische
minister van Buitenlandse Zaken
werd overgedragen aan de Ameri-
kaanse ambassadeur.
Naar de groep, kortweg 'Islamiti-
sche Jihad' genoemd, in een verkla-
ring meedeelde kwam de vrijlating
tot stand door tussenkomst van
moslemleiders, Syrië en de belang-
rijkste steunpilaar van de beweging,
Iran. Zij houdt nu nog twee Ameri-
kanen vast, Alarm Steen (51) en Jes-
se Turner (42). Maar een pro-Syri-
sche islamitische functionaris in
Beiroet zei zaterdag dat de 'vrijla-
ting door een andere kan worden
gevolgd. In Libanon zitten nu nog
16 mensen uit westerse landen ge-

gijzeld, onder wie zeven Amerika-
nen.
Polhill, die aan suikerziekte lijdt en
afkomstig is uit Beacon in New
Vork, zat met 1.183 dagenruim drie
jaar vast.

Dank
Het Witte Huis sprak in een verkla-
ring dank uit aan het adres van de
regeringen van Syrië en Iran voor
hun hulp om Polhill vrij te krijgen.
In een vraaggesprek met de Syri-
sche tv zei Polhill dat de vreugde
over zijn vrijlating 'onvolledig' is,
daar hij zich ernstige zorgen maakt
over het lot van 'mijn vrienden en
andere mensen die zich nog steeds
in de situatie bevinden waarin ik
heb geleefd.
In New Vork zei de Iraanse minister
van Buitenlandse Zaken, Aliu Ak-
bar Velayati, dat Iran en de pro-,
Iraanse bewegingen in Libanon 'nu
de vrijlating verwachten van de
Iraanse gijzelaars in Libanon en die
van alle Libanese gijzelaars in Is-
raël, onder wie sjeik Obeid'. Sjeik
Obeid is een sji'itische geestelijke
leider, die door Israël van terreurda-
den wordt beschuldigd en enige tijd
geleden door een Israëlisch com-
mando werd ontvoerd uit een dorp
in het zuiden van Libanon.

Opruimen
na het

noodweer

at merk je meteen...

" Vele plaatsen in Limburg werden zaterdag en ook zondag geteisterd door
min of meer zware onweersbuien met veel regen en hagel. Zondagmorgen
moest personeel van de gemeente Landgraaf in actie komen om modder te
verwijderen die uit akkers over wegen was gestroomd. Foto . FRAns rade
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Niet statisch
De organisatoren zijn van oor-
deel dat ook van amateurtoneel-
regisseurs mag worden, geëist
dat ze over zo groot mogelijke

vakbekwaamheid beschikken.
De kwaliteit van het amateurto-
neel staat of valt immers met de
kwaliteit van de regisseurs. To-
neel is niet statisch. Tijd en om-
standigheden beinvloeden vorm
en inhoud. Vakmatig zijn er
evenwel factoren die blijvend
zijn. De cursisten krijgen de kans
grondigkennis te maken met de
verschillende onderdelen van re-
gisseren. Er wordt veel aandacht
besteed aan speltraining en rol-
opbouw. Aan de hand van de
verworven vakkennis moet de
cursist in staat zijn een eigen
(nieuwe) weg te kiezen. Gedu-
rebnde de eerste twee jaren
wordt ca 360 uur les gegeven. Het
derdejaar is stagejaar, waarin de

cursist de volledige regie voert
van een avondvullend stuk bij
een amateurtoneelgroep. Aan 't
einde van de cursus moet de
deelnemer in staat zijn zelfstan-
dig amateurtoneelgroepen te re-
gisseren. De criteria bij de eind-
toets voldoen aan de normen die
door het ministerie van WVC aan
de opleiding voor amateurto-
neelregisseur worden gesteld.
Degenen die de cursus met goed
gevolg afsluiten, ontvangen het
certificaat van amateurtoneelre-
gisseur.

Aanmelden kan bij het secreta-
riaat van de LFA, Frans Geurts,
Leyenbroekerweg 138, 6132 CJ
Sittard. Tel. 04490-14545.

boek kort

Ri-cricri-c of Verbeeldingen die
lijken - Lou Heynens. Postbus
427, 6200 AK Maastricht, ’ 12,50.
Naast de melancholische ge-
dichtjes, vol hunkering en heim-
wee naar ooit gemaakte reizen
('de liefde is doodgezongen/en de
lente/ ver weg') valt deze uitgave-
in-eigen-beheer op door de goede
verzorging van de bundel. Lou
Heynens nam naast een achttal
gedichten in het Nederlands,
Duits en Italiaans ook beeldend
werk op: kleurenfoto's van aqua-
rellen en zwart-wit verftekenin-
gen onderstrepen zijn zwervende
zoektocht langs woord en beeld.
Niets zeggen! - Hans van de Waar-
senburg. Uitgeverij Zwijsen Til-
burg. Voor kinderen van 8-9 jaar.

’ 15,25.
Net in de leeftijdscategorie 8-9
jaar ontbreken vaak boeken die
met de Tweede Wereldoorlog te
maken hebben. In 'Niets zeggen!'
voert de schrijver het meisje Lie-
ke op. Ze woont even buiten de
stad, niet ver van de boerderij van
boer Bollen. Beetje bij beetje
wordt ze getuige van de gevolgen
van de Duitse bezetting. De
auteur houdt duidelijk rekening
met het leesniveau van de groep
tot wie hij zich richt, echter zon-
der ook maar iets te kort te doen
aan de spanning die dit boek van
de eerste tot de laatste bladzijde
overeind houdt. Met prachtige il-
lustraties van René Pullens.

Kunstdagen in Wittem
rond César Franck

EPEN - In het kader van de
Kunstdagen Wittem wordt dit
jaar van 8 tot en met 22 septem-
ber een negental kamerconcer-
ten georganiseerd. De rode draad
die door het programma heen
loopt is de aandacht voor de ka-
mermuziekvan César Franck, de
Belgische componist die dit jaar
honderd jaar geleden overleed
en afkomstig was uit het Belgi-
sche grensplaatsje Gemmenich.

De concerten worden gehouden
in het Gemeenschapshuis van
Epen en de uitvoerende musici
zijn achtereenvolgens Kamer-
muziekensemble Helicon, Mau-

rits Bosman, Peter Doberitz, Ot-
tolien Otto, Houtblazerskwartet
'Ad Libitum', Barokensemble
'Les Ennemis Confus', Hanna
Jaszyk, het Gong-strijkkwartet,
Henri Trekels, Gera de Best, Aik
Kivits, Roeland Gehlen, Moni-
que Bartels, Joop Celis, kamer-
muziekensmeble 'Musica Mosa'
en John Bröcheler.
Naast de negen concerten is er
tijdens de kunstdagen een ten-
toonstelling van werken van
Limburgse kunstenaars. Er wor-
den schilderijen getoond van
Wouter van Romondt en Riekie
Janssen en sculpturen van Pier-
re Lumey eh Lex Willems.

de kleine postruiter

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

Carmina Burana als een trein
GELEEN - In een volle Hanen-
hofzaal te Geleen weerklonk za-
terdagavond de Carmina Burana
van Carl Orff. Solisten waren
Wilma Verbeet (sopraan), Luc
Dupuis (tenor) en Hans van Hei-
nigen (bariton). Het organise-
rend gemengd koor Zanglust
Geleen werd bij deze uitvoering
versterkt met het mannenkoor

Beeker Liedertafel, het Valken-
burgs Klokkenkoor en een ad
hoe-kinderkoor, gevormd door
leerlingen uit groep zes van de
Geleense basisschool 't Kemp-
ke. Naast de pianisten Leo Se-
vriens en Jo Meisters vulden le-
den van het Limburgs Slagwerk
Ensemble de 'kleine begelei-
ding' in — de oorspronkelijke

Carmina Burana-versie schrijft
immers een uitgebreid symfo-
nieorkest voor. Het geheel stond
onder leiding van Peter Eyken-
boom.
Van het voorprogramma met di-
verse opera-fragmenten door de
koren uit Geleen en Beek kwam
ik niet bepaald onder de indruk.
De met dia's verlüchtigde con-
certuitvoering van de Carmina
Burana liep echter als een trein.
Orffs in wezen geromantiseerd
klankbeeld van het 13de-eeuwse
wereldje, waarin weggelopen
priesters en gesjeesde studenten
een vrijgevochten leven leiden
van zuipen, vreten en vrijen, be-
zit met zijn simpele melodiek,
zijn ostinate ritmes en zijn
abrupte dynamische tegenstel-
lingen een pakkende bekoring.
Natuurlijk, amateurkoorzangers
en -zangeressen kunnen niet om
hun technische en muzikale be-
perkingen heen, waardoor bij-
voorbeeld 'Fortune plango vul-
nera' gejaagd gezongen werd en
'Si puer cum puellula' nu niet di-
rect foutloos klonk.
De korencombinatie compen-
seerde de tekortkomingen met
inzet en concentratie, zodat er
geen gaten in deze uitvoering
vielen.

peter p. graven

"Koor en orkest in volle actie in de CarminaBurana van Orff. Foto ROOZEN

recept
Schuimige eiervla
(Zabaglione)

Dit Italiaanse nagerecht wordt
warm geserveerd. Vervang de Mar-
sala all'uovo eventueel door rode
port of sherry. De Marsala is een
rode bijna likeurachtige wijn, af-
komstig uit het gebied rond het
stadje Marsala op het eiland Sici-

lië. Een variant is de meer bekende
sabayon met als grondstof in
plaats van de Marsala een droge
witte wijn.

Benodigdheden voor 4 personen: 6
eierdooiers, 40 g basterdsuiker, 8 el
lauwwarme Marsala.
Scheid de eierdooiers en het eiwit.
Doe het eigeel en de basterdsuiker
in een kom.
Zet deze op een pan met heet wa-

ter, dat echter niet mag koken, (au
bain-marie). Klop het mengsel met
een grote garde romig.
Klop er daarna in een dun straaltje
de Marsala door, tot het mengsel
dik wordt.
Giet de warme Zabaglione in gla-
zen coupes.
TIP: Serveer hierbij lange vingers
of bitterkoekjes, al naar gelang de
smaak van de gastvrouw/heer.

hub meijer

kunst/videospoor

Stichting Kunst en Cultuur
met driejarige regie-cursus

MAASTRICHT - Na het zomer-
seizoen, om precies te zijn vrij-
dag 7 september 1990, gaat op-
nieuw een driejarige regiecursus
voor amateurtoneelregisseur van
start. De cursus, in het verleden
opgezet door de Limburgse Fe-
.deratie van Amateurtoneelvere-
nigingen, wordt thans georgani-
seerd door de Stichting Kunst en
Cultuur Limburg. De kosten van
de cursus, die in de theaterwerk-
plaatsen van Venlo en Sittard
wordt gegeven, bedragen 430
gulden per cursusjaar. Er gaat
echter een selectie-cursus aan
vooraf, waarvan de kosten 80
gulden per cursist bedragen. Tij-
dens deze selectieprocedure
wordt bekeken of de candidaat-

deelnemer aan de toelatingscri-
teria voor deze cursus voldoet.
De selectiecursus omvat acht bij-
eenkomsten, en wel op de vrij-
dagavonden 8, 15, 22 en 29 juni
en op de zaterdagochtenden 9,
16, 23 en 30 juni 1990. De cursus
wordt geleid door Loek Sijbers
en Peter Stam. Voor dramatur-
gie, spreek- cm sterntechniek,
beweging, grime en belichting
worden gastdocenten aangetrok-
ken.

MAANDAG
ROBIN AND MARIAN (1976 - VS)
15.20-17.05 uur-105 min- Nederland 1

Robin Hood en Little John keren terug
van de Kruistochten. Het hof van koning
Richard Leeuwenhart wordt verlaten en
zij vertrekken naar Sherwood Forest.
Robin komt op voor het door King John
geknechte volk en haalt zijn geliefde
Maid Marion uit het klooster...

OUT OF AFRICA (1985 - VS)
19.35- 22.09 uur-154 min - Nederland 1

Kort na haar huwelijk met Bror volgtKa-
ren Dinessen haar man naar Nairobi in
Kenia. Daar blijkt dat Bror haar geld
heeft belegd in een koffieplantage in
plaats van invee. Bovendien is hij Karen
openlijk ontrouw...

CROSSFIRE (1975-VS)
23.15 - 00.30 uur - 75 min - Veronique

Politie-agent Vince Rossi houdt zich in
de onderwereld bezig met het zoeken
naar de bron waar zwart geldwordt ge-
wit. Het geld wordt gebruikt om ambte-
naren in de stad om te kopen...

DINSDAG
OTTO - DER NEUE FILM (1987 - D)
20.15- 21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Otto speelt wederom het arme man-
netje, dat tegen de onrechtvaardige we-
reld vecht. Zijn laatste hemd is verpand,
met de huur ligt hij drie maanden achter
en de poging werk te vinden mislukt...

DEATH HUNT (1981 - VS)
20.55- 22.40 uur - 105 min - Veronique

Een groep mounties achtervolgen een
ten onrechte van moord beschuldigde
man over de ijsvlakten van Canada...

WOENSDAG
Z/W: EINER ZUVIEL AN BORD (1935 - D)
11.03 - 12.25 uur - 82 min - Duitsland 1
en 2

Drama met Albrecht Schoenhals, Lida
Baarova, Willy Birgel en anderen.

PEPPI ENKOKKI BIJ DE MARINE (1976 -NED)

16.00 - 17.30 uur - 90 min - BRT 1
Nederlandse jeugdfilm van Nan de
Vries met Gerard van Essen, Herman
Kortekaas, Jules Croiset en anderen.

LIVING ON CEMETERYSTREET (1987 -JOEG)

20.25- 21.42 uur - 77 min - Nederland 3
Luca en Dana wonen aan de rand van
de stad. Luca woont met haar volwas-
sen zoon samen en wil koste wat kost
een nieuwe echtgenoot. Het gewone le-
ven neemt een grote verandering als
Luca's zoon een vriendin krijgt...

TAXID STAKITHIRA (1984 - GR)
22.55- 01.10 uur - 135 min -Duitsland 2

Na 32 jaar keert een oude man terug
van Rusland naar Griekenland. De ve-
zoeningspogingen van zijn vrouw,
dochter en zoon wijst hij ruw af. Hij
wordt uitgewezen met een vlot en zijn
vrouw gaat hem achterna...

DONDERDAG
HET MEISJE MET HET RODE HAAR
(1981-NED)
20.27-22.20 uur-113 min - TV 2

De studente rechten Hannie Schaft be-
sluit in 1943 met haar studie te stoppen
en actief in het verzet te gaan tegen de
Duitsers. Ze leert binnen haar groep
Hugo kennen en samen met hem voert
ze haar eerste liquidatie uitop een NSB-
er...

VRIJDAG
Z/W: IHR SCHÖNSTER TAG (1962 - D)
14.30 - 16.00- 90 min - Duitsland 2

Komedie met Inge Meysel, Rudolf Plat-
te, Sonja Ziemann en anderen.

A STAR IS BORN (1937 - VS)
15.30-17.30 uur-120 mm-Nederland 1

Een depressieve acteur, wiens roem ta-
nende is trouwt met een veelbelovend
filmsterretje en maakt een 'echte' ster
van haar...

THE LAST AMERICAN HERO (1973 - VS)
20.00 - 21.30 uur - 90 min - BRT 1

De vader van Elroy Jackson junior zit in
de gevangenis wegens illegaal drank-
stoken. Elroy probeert die tijd de kost te
verdienen als autocoureur, hij is immers
gek op wagens...

THE GREEK TYCOON (1978 - VS)
20.15- 22.00 uur - 105 min -Duitsland 1

Een Griekse reder raakt gefascineerd
door de vrouw van een Amerikaanse
senator...

THE AMBASSADOR (1984 - VS)
23.00 - 00.30 uur - 90 min - Veronique

Hacker de Amerikaanse ambassadeur
zit in een land in het Midden-Oosten dat
verscheurd wordt door terrorisme. Hij
tracht tussen de rivaliserende partijen te
bemiddelen en raakt nauw betrokken bij
dit conflict. Terwijl hij druk doende is
gaat zijn vrouw vreemd...

Z/W: THEY LIVE BY NIGHT (1947 - VS)
23.15 - 00.50 uur - 95 min - Duitsland 2

Drie gevangenen ontsnappen uit een
strafkamp en plegen vervolgens een
aantal bankovervallen. Als een van hen
daarbij gewond raakt schiet zijn makker
twee politiemannen dood. Daardoor ra-
ken de heren in een spiraal van ge-
weld...

LES CLOCHES DE SILESIE (1970 - D/FR)
23.50 - 01.25 uur - 95 min - Duitsland 1

Pastoor Vavra is werkzaam in een
Westduitse industriestad die zwaar te
leiden heeft onder milieuvervuiling...

ZATERDAG
DEADLY DECEPTION (1987 - VS)
20.25 - 22.00 uur - 95 min - BRT 1

Jack Shoat maakt zich zorgen om zijn
vrouw. Zij is namelijk zwaar depressief
sinds de geboorte van hun zoon. Op
een dag wordt ze dood aangetroffen en
de baby wordt vermist...

JAWS2(1978-VS)
22.10- 00.10 uur - 120 min - Veronique

Brody, een hoofdcommissaris vreest
dat ér wederom een haai in de buurt is.
Hij verbiedt zijn zoon Mike om met
vrienden te gaan zeilen...

KING OF THE WILD STALLIONS (1959 -VS)

15.50 - 17.05 uur - 75 min - Duitsland 1

Avonturenfilm over een boerenzoon en
een wilde mustang.

videospoor

Van 23 tot en met 29 april 1990

Z/w: alleen in zwart/wit

ADIEU POULET (1975 - FR)
22.05 - 23.35 uur - 90 min - Duitsland

Een jonge afficheplakker wordt ontf
bracht in een Frans provinciestadje <W
de gevechtstroepen van de plaatse^
politicus Lardatte...

THEFURY(1978-VS)
22.25- 00.15 uur-110 min - Nederland

Peter Sandza - een onderzoeker $
een geheim instituut voor paranorm»
krachten - is op zoek naar zijn zoon'
laatste is namelijk door een collega*"Sandza ontvoerd...

THE MASQUE OF THE RED DEAR
(1964-VS/GB)
23.45 - 01.10 uur - 85 min - Duitsland1

Prins Prospero heeft zijn ziel aan S$
verpand. Hij tiranniseert en kwelt al»
onderdanen..

ONLY ONCE IN A LIFETIME (1978 -VS)

00.25 - 01.55 uur -90 min - Nederland
De Mexicaanse schilder Francisco "
miniquez emigreert met zijn vrou'
naar Amerkia om daar zijn geluk te Jproeven. Alles loopt echter heel and*
dan zij verwachten...

ZONDAG
FOR THE LOVE OF BENJI (1977 - VS)
20.35 - 22.00 uur - 85 min -Veroniq"1

In de straten van de Griekse hoofdsjj
Athene wordt het hondje Benji achte"
gezeten door geheimagenten die de*
mule die op zijn achterpoot getatoeé*
is proberen te bemachtigen...

LE TESTAMENT D'UN POETE JUIF
SASSINÉ(1987-FR)
23.50 - 01.15 uur - 85 min - Duitsland'

De joodse schrijver Paltiel KossO*
wordt na een lange gevangenschap
1951 als vermeende 'volksverrader
slachtoffer van de racistische Stalin-'1
reur. In de cel schrijft hij zijn herinne''
gen...

Oplossing zaterdag
Horizontaal: 1. knak; 4. super-visie; _\
moerig; 9. karate; 11. borstplaat; 12.
13. wei-dra; 14. toon-aard; 16. vermoS
20. eender; 22. leed; 23. blad-motief;*
kwal-ijk; 26. deci-gram; 27. sla-ge-red
28. lamp.
Verticaal: 2. neurose; 3. knots; 4. stj
tang; 5. raket; 6. integer; 8. graat; 10. "*ja; 15. overmacht; 17. even-wel; 18. \
del; 19. naald; 21. erenaam; 23. beker;*
tegel.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. lijsterachtige vogel; 4. fa-
milielid; 8. strijdperk (fig.); 9. tijding; 11.
gepantserde gevechtswagen; 13. rechten
inbegrepen (afk.); 14. deel van het boven-
been; 15. waarschijnlijkheid; 17. Europese
hoofdstad; 19. planeet; 21. weversklos;
22. herderlijk schrijven v.e. bisschop aan
de gelovigen.

Verticaal: 1. het zachte binnenste
brood; 2. toespraak; 3. vaartuigje der"
mo's; 4. tabakssoort; 5. vlaktemaatj
boomloot; 7. duistere zaak; 10. bof'
kleurde papegaai; 12. rivier in Egypte;
tapijtachtige stof; 16. vocht in vruCH
17. lofdicht; 18. bedoeling, voorne""
20. stad in Italië.
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Prijscompensatie
bezuinigingen van 2,8 miljard

fden gehaald door het niet laten
[""gaan van de prijscompensatie
/990 en 1991. Deze wordt door het
Jüsterie van Financiën altijd aan
J emd van het jaaraan de departe-
'fiten uitgekeerd. Doordat nu al is

dat de departementenes jaar lang geen prijscompensa-

' krijgen, kan minister Kok (Fi-

nanciën) 1,4 miljard gulden in zijn
zak houden.
De andere helft van de bezuinigin-
gen wordt onder meer gehaald door
een extra bezuiniging op Defensie
van 265 miljoen gulden. Verder is
afgesproken dat ministers die kam-
pen met grote overschrijdingen op
hun begroting (vooral Onderwijs en
Sociale Zaken) deze in principe zelf
moeten oplossen. In hoeverre dat
lukt, zal in juliblijken.

Het kabinet kampt voorts mét inci-
dentele tegenvallers ter hoogte van
ruim drie miljard gulden. Die zullen
worden gecompenseerd door hoge-
re staatsinkomsten. Dié moeten
vooral worden opgebracht door een
versnelde inning van de vennoot-
schapsbelasting (1 miljard) en ver-
snelde verkoop van aandelen in
vroegere staatsbedrijven, zoals
DSM en Postbank (ook 1 miljard).
Het resterende miljard gulden moet
uit een groot aantalkleinere maatre-
gelen komen.

Ex-mijnwerkers
bezetten uit

protest station
j^SSEL - Ongeveer 600 oud-
Iwerkers uit het vroegere
Wise oostelijke kolenbekken
iben zaterdagochtend enige uren. station van Leuven bezet. Het
'frverkeer tussen die stad en de
?fdstad Brussel was daardoor
§e tijd niet mogelijk.

C^ctievoerders zijn lid van de Be-
Kf?'ng Oostelijke Mijnwerkers
GNM). Die is al maanden bezig om
L^fvloeiingsregeling die voor de
Pwerkers uit het oostelijk bek-
|j? getroffen is verbeterd te krij-
&?" De 'oostelijke' mijnwerkers
'si^n de eersten die tijdens het
j^Jingsproces van de laatse steen-

in België naar huis wer-
wj gestuurd. Hun collega's van het\ytelijk bekken, die later werden
l^dankt, hebben naar de mening
V 1de 'oostelijken' betere afvloei-
jtj^egelingengekregen. De 600 ac-
L,°erders wilden zaterdag hun
Cl bepleiten bij de voorzitter van
[o jiaamseregering, Gaston Geens.
v ze daar geen gehoor vonden
vperden ze hun ongenoegen af
l de bezetting van het station.

WIR
Het kabinet heeft zich afgelopen za-
terdag ook gebogen over de over-
schrijdingen van de uitgaven voor
de investeringspremie WIR. Vorige
week werd bekend dat de claims die
nog moeten worden uitbetaald aan
het bedrijfsleven, drie tot vijf mil-
jard gulden hoger zijn dan was ge-
raamd.
Vanaf 1 januari 1990 moet het be-
drijfsleven zelf opdraaien voor die
overschrijdingen. Het kabinet zal
daarvoor binnenkort overleggen
met de werkgevers. Als zij bereid
zijn de tegenvaller vanafdit jaarzelf
op te vangen, zal de overschrijding
over 1989 van ruim 1 miljard gulden
worden kwijtgescholden.

Koppeling
Het kabinet vindt de loonstijging in
het bedrijfsleven te hoog. Door die
hoge loonstijging wordt de koppe-
ling tussen uitkeringenen ambtena-
rensalarissen te duur. Bovendien
kost het arbeidsplaatsen. Daarom
wordt met werkgevers en werkne-
mers binnenkort overlegd hoe de lo-
nen meer in de hand kunnen wor-
den gehouden.
Het kabinet wil dat de stijging van
de lonen in 1991 een half procent la-
ger wordt dan nu is voorzien (2,75 in
plaats van 3,25 procent). Als dat
lukt, hoeft het kabinet minder geld
uit te geven aan de koppeling. Dat
geld zal door de overheid dan wor-
den besteed aan het scheppen van
extra werkgelegenheid.

Een probleem is dat er CAO's voor
1991 zijn afgesloten. Premier Lub-
bers denkt er niet aan deze eenzijdig
open te breken. Maar hij acht het
niet uitgesloten dat vakbonden en
werkgevers in de bedrijfstakken be-
reid zullen zijn opnieuw te gaan on-
derhandelen, als op landelijkniveau
loonmatiging wordt afgesproken.

FSV beraadt zich
over publieks

vriendelijke

spoorwegacties
'£* HAAG - De Federatieve
C?rwe§ Vakvereniging (FSV) be-■s} zich over 'publieksvriendelij-
ke)' es> wanneer de Nederlandse
<worWegen vandaag niet tegemoetijjj en aan de eisen van de bond.
J voorbeeld door het publiek een
's| §ratis mee te laten rijden in de
V>etl waar onze mensen op zit-

aldus FSV-voorzitter Joop G.
Se zaterdag voor de Tros-radio.

torVt- , Verwachting zullen de ver-«6 van FNV en CNV en
W,°nd van hoger spoorwegperso-
ko 0 Vandaag wel het principe-ak-
S vVoor een nieuwe CAO teke-
*e Voorwaarde van de Nederland-

P°orwegen (NS) voor deelne-
pvan de FSV aan het gesprek is,

j1^6* ultimatumvan de categorale
I*^ van machinisten en conduc-
tor^311 tafel Saat- Wanneer die
*(_f^^ arde van de NS-directie niett^ zegt Kruse aan-

'^ ri donderdag de kaderleden
bond het plan voor de pu-

*h , Svriendelijke acties voor te zul-&gen.
'?t>ve blijft erbij dat het nu accepte-
W9^ 1 onder meer 3,5 procent sala-
Wbetering (de FSV eist 4 pro-

nieuwe achterstanden ten op-
akt Van et bedrijfsleven veroor-
Jw terwijl de bestaande achter-

evt
nog niet is weggewerkt. Ook

te lwraatJes voor hoger personeel
\er Uiten de CAO brengen van
'iet_ e functiegroepen zint de bond

Blij
Beide regeringsfracties zijn blij nu
eindelijk van de steeds terugkeren-
de tegenvallers op de investerings-
premie WIR af te zijn. Het CDA
vindt dat het kabinet de juiste op-
lossing heeft gekozen door voor
nieuwe tegenvallers compensatie te
eisen en de oude overschrijding in
1989 van 1 miljard guldenmaar te la-
ten zitten. Wöltgens vindt echter dat
ook de uitgekeerde WIR-premie
over 1989 door het bedrijfsleven
moet worden gecompenseerd.

Ook over de bezuiniging op Defen-
sie zijn CDA en PvdA het eens. In
het licht van de internationale ont-
wikkelingen kan er nu wel worden
bezuinigd op de 'externe veilig-
heid', vindt Brinkman. Wöltgens
hoopt datvolgend jaar, wanneer mi-
nister Ter Beek met zijn Defensie-
nota komt, er nog verder kan wor-
den gekort op Defensie. Zowel
Wöltgens als Brinkman staan ten-
slotte positief tegenover de oproep
van het kabinet om tot loonmati-
ging te komen. Daarbij moet meer
aandacht worden besteed aan scho-
ling en werkgelegenheid, vinden
beide fractievoorzitters.

Paus tijdens bezoek aan Tsjechoslowakije:

Bisschoppensynode
over toekomst Europa
BRATISLAVA - Paus Johannes
Paulus II heeft gisteren tijdens
zijn tweedaagse bezoek aan Tsje-
choslowakije aangekondigd een
synode van alle Europese bis-
schoppen bijeen te willen roepen
over de politieke veranderingen
in Europa. De paus maakte dit
bekend tijdens een mis in het be-
devaartsoord Velehrad, waaraan
zeker 200.000 mensen deelna-
men.

De kerkvorst sloot zijn bezoek
aan Tsjechoslowakije gisteren af
met een openluchtmis in Bratis-
lava, de hoofdstad van Slowa-
kije. De mis werd onder anderen
bijgewoond door de Tsjechoslo-
waakse parlementsvoorzitter
Alexander Dubcek en vice-pre-
mier Jan Carnogursky.
De woordvoerder van het Vati-
caan, Joaquin Navarro, zei dat er
morgen in Rome meer detailsbe-

kend zullen worden gemaakt
over de synode. De paus zei dat
deze 'over een niet al te lange
tijd' bijeen zal worden geroepen.
Volgens Navarro zal de kerkelij-

ke vergadering echter dit jaar
niet meer plaatshebben. Navarro
zei ook dat de paus mogelijk in
december een bezoek zal bren-
gen aan Cuba. Volgend jaar zal
de paus onder andere eén bezoek
brengen aan Polen en Hongarije.

Het zal voor het eerst zijn dat de
bisschoppen uit heel Europa bij-
eenkomen voor een kerkelijke
vergadering. In Europa zijnbijna
1.000 van de 3.000 bisschoppen
in de wereld benoemd. De bij-
eenkomst is bedoeld om de ka-
tholiekkerk in staat te stellen ge-
lijke tred te houden met de poli-
tieke ontwikkelingen in Europa.

" Paus Johannes Paulus
II en president Vaclav
Havel, luisterend naar
het Tsjechoslowaakse

volkslied op het vliegveld
van Praag. Zaterdag

had de paus in het kasteel
van Praag een
ontmoeting met

vertegenwoordigers van
het culturele en

intellectuele leven in
Tsjechoslowakije.

'Stap op weg naar degelijke begroting'

CDA en PvdA tevreden
over kabinetsbesluit

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De regeringspartijen
CDA en PvdA zijn tevreden over de
manier waarop het kabinet zaterdag
de problemen met de begroting
voor 1991 heeft opgelost. „Het is een
stap op weg naar een degelijke be-
groting," aldus CDA-fractievoorzit-
ter Brinkman. Ook PvdA-fractie
voorzitter Wöltgens sprak van een
'degelijkebegroting in het moeilijke
jaar 1991.

Beide fractievoorzitters leggen er de
nadruk op dat de uiteindelijke be-
sluiten, zoals die op prinsjesdag be-
kend zullen worden gemaakt, nog

wel getoetst moeten worden. Veel
invullingen van de"aangekondigde
bezuinigingen moeten nog binnen
de departementen worden uitge-
werkt.

Bij het CDA zal vooral in de gaten
worden gehouden of het financie-
ringstekort uitkomt op de afgespro-
ken 4,75 procent en of de belastin-
gen en premies niet verder zullen
stijgen. Brinkman sprak zijn waar-
deringuitvoor het feit 'dat het kabi-
net, op voorstel van minister Kok
(Financiën), pijnlijke bezuinigingen
niet schuwt. Wöltgens toonde zich
er verheugd over dat niet wordt be-
zuinigd op het vernieuwende be-
leid, zoals dat bij het regeerakkoord
is afgesproken. 'Zwak'

VVD-fractievoorzitter Voorhoeve is
aanmerkelijk minder tevreden. Hij
noemt de besluiten van het kabinet
'erg vaag en erg zwak. „Er is niet
besloten over concrete maatregelen
om de tegenvallers op te vangen.
Die besluiten zijn allemaal naar de
zomer doorgeschoven," aldus Voor-
hoeve in een eerste reactie. Voor-
hoeve is het nieteens met de oproep
aan de sociale partners om de lonen
te matigen. Dat kun jevolgens hem
alleen maar doen als jeer iets tegen-
over stelt. Ook de bezuinigingen op
Defensie vindt Voorhoeve te ver
gaan.

binnen/buitenland

Defensie moet met ruim 600 miljoen het meest inleveren

Kabinet: 2,8 miljard
bezuinigen in 1991

Van onze parlementaire redactie
'N HAAG - Hetkabinet gaat volgend jaar 2,8 miljard gulden
!uinigen. Bovendien wil het kabinet ruim drie miljard gul-

■fi aan extra inkomsten binnenhalen. Belangrijkste bezuini-
Itëspost is Defensie. Dit departement moet in totaal ruim 600
J'Joen gulden bezuinigen. Het kabinet heeft zaterdag nog
f*alf uur vergaderen nodig gehad om de hoofdlijnen van de
loting voor 1991 vast te stellen.

Lubbers legde er de na-Jjk op dat hiermee niet alle beslui-? genomen zijn. Begin julizal het
oinet moeten kijken of alle bezui-
nigen ook werkelijk gerealiseerd

ien worden. Vooral minister
(Onderwijs) zal het daarbij

%ens Lubbers nog moeilijk krij-
jll'~De besprekingen in julizullen

*' rimpelloos verlopen," aldus
?liier Lubbers zaterdagavond na
°°p van het kabinetsberaad.

Staatsgreep Nigeria mislukt
LAGOS - In Nigeria is gisteren ge-
probeerd de militaire regering van
president Ibrahim Babangida ten
val te brengen. De couppoging van
jonge legerofficieren is mislukt, zo
berichtte de Nigeriaanse radio. Ba-
bangida is veilig en staat nog steeds
aan het hoofd van de regering.

De voorzitter van de Chefs van Sta-
ven, generaal Sanni Abacha, zei dat
alle militaire leiders hun 'niet-afla-
tende steun en trouw hebben be-
tuigd aan de federale militaire rege-
ring van generaal Ibrahim Babangi-
da, die totaal veilig is en met wie ik
in verbinding sta. Volgens Abacha
zijn de meeste opstandelingen aan-

gehouden en worden zij onder-
vraagd. Hij riep de overigen op zich
over te geven.

Hij voegde daar aan toe dat dat
'geen enkel dreigement en geen
chantage de aandacht van de rege-
ring kan afleiden. Wij blijven van
plan de macht in 1992 over te dragen
aan een democratisch gekozen rege-
ring. Abacha noemde de couppo-
ging 'een beetje geweervuur door
een aantal deloyale en misleidde
soldaten in enkele afgelegen delen
van Lagos, gevolgd door een genan-
te radio-uitzending.
Babangida zelf verscheen later even
in de presidentiële kazerne in Bo-

dan op een persconferentie waar hij
de mislukkingbevestigde. De situa-
tie is geheelonder controle, aldus de
Nigeriaanse staatschef. Hij zei dat er
een nog onbekend aantal slachtof-
fers is gevallen, onder wie zijn adju-
dant Usman Bello, die omkwam bij
de 'zware beschieting' van de kazer-
ne.

Eerder in de nacht van zaterdag op
zondag waren nabij de kazerne hef-
tig geweervuur en explosies te ho-
ren. De gevechten die om twee uur
in de ochtend begonnen duurde
zon drie uur. Om 6 uur maakte de
radio voor het eerst melding van de
couppoging die werd uitgevoerd
'ter verdediging van de nationale
rechten van de bewoners van het
zuiden en midden van het land.
Daarbij werd ook de val van 'het
dictatoriale regime' aangekondigd.

Oproep Mandela
tot verheviging

gewapende strijd
UMTATA - ANC-leider Nelson
Mandela heeft gisteren-opgeroepen
tot een verheviging van de gewa-
pende strijd tegen, de blanke min-
derheidsregering, teneinde succes-
volle onderhandelingen over beëin-
diging van de apartheid af te dwin-
gen.

„Alleen succesvolle onderhandelin-
genkunnen ons overhalen de gewa-
pende strijd te beëindigen, en vrede
zal alleen komen als voortvloeisel
van onderhandelingen. Het is niet
zo dat de onderhandelingen voort-
komen uit vrede," aldus Mandela
voor een menigte van naar schatting
70.000 mensen in de hoofdstad van
het thuisland Transkei, waar hij ge-
boren is.
„Er kan geen sprake zijn van duur-
zame vrede wanneer agenten van de
regering voortgaan met het uit-
moorden van mensen," zei Mande-
la, doelend op recente incidenten
waarbij politiemensen het vuur
openden op zwarte betogers of in-
sloegen op omstanders.

Walesa herkozen
tot voorzitter
Solidariteit

GDANSK - Lech Walesa is herko-
zen tot voorzitter van de vakbond
Solidariteit. Bij de geheime stem-
ming in het landelijke congres van
Solidariteit kreeg Walesa zaterdag
362van de 467 stemmen.
Walesa liet zijn beide rivalen voor
het voorzitterschap van de vak-
bond, Andrzej Slowik en Tomasz
Wojcik, ver achter zich. Zij kregen
respectievelijk 52 en 25 stemmen.
De 46-jarige Walesa leidt het eerste
onafhankelijke vakverbond in Oost-
Europa al vanaf de oprichting in
1980.
In zijn dankwoord verzekerde Wale-
sa zijn gehoor dat het vakverbond
nog moeilijker tijden te wachten
staat dan voorheen. Anderzijds, al-
dusWalesa, heeftPolen eindelijk de
kans dichter bij Europa te komen.
„We zijn niet slechter of armer dan
anderen en vandaag hebben we die
kans. Alles is in onze handen. Polen
is in onze handen," zo verklaarde
hij.

ETA kondigt
bomaanslagen

aan tegen
'Wereldexpo'

MADRID - De Baskische terreur-
organisatie ETA heeft bomaansla-
gen in het vooruitzicht gesteld uit
protest tegen de 'Wereldexpo', die
in 1992 in Sevilla zal plaatsvinden.
In een communiqué, dat gisteren
werd gepubliceerd in het Baskische
dagblad Egin, zegt de terroristische
afscheidingsbeweging, dat 'de We-
reldexpo een van de meste presti-
gieuze objecten van de Spaanse
staat' is.

Het dagblad Egin, dat het ETA-
communique publiceerde, wordt al-
gemeen als de spreekbuis van de
Baskische terroristische organisatie
beschouwd. In het communiqué
geeft de ETA toe, dat haar pogingen
om tijdens de Goede Week een aan-
tal bomaanslagen in Sevilla uit te
voeren, mislukt zijn. Deze aansla-
gen konden worden verijdeld door
de arrestatie van een Franse Bask,
Henri Parot, die met een lading van
300 kilo aan explosieven naar Sevil-
la onderweg was. Parot heeft inmid-
dels toegegeven bij zeker 21 ETA-
aanslagen betrokken te zijn ge-
weest, die aan 31 personen het leven
hebben gekost. Volgens het ETA-
communiqué in Egin zal een 'vol-
gende aanslag in Sevilla wel dege-
lijk het gewenste resultaat hebben.

punt Uit
Verkiezingen

Blijkens de eerste cijfers be-
droeg de opkomst bij de eerste
vrije verkiezingen in de Noord-
joegoslavische deelrepubliek
Kroatië van na de oorlog giste-
ren 75 procent, zo is gemeld
door het Joegoslavische pers-
bureau Tanjug. Bij soortgelijke
verkiezingen twee weken gele-
den in de buurrepubliek Slove-
nië diende een democratische
coalitie de communisten een
verpletterende nederlaag toe.
In Slovenië werd gisteren een
tweede ronde gehouden van de
presidentsverkiezingen. In
Kroatië ging het zondag voor
de 3,4 miljoen kiezers om ge-
meenteraden en de eerste ron-
de van de verkiezing voor twee
van de drie Kamers in het par-
lement. Vandaag komt de der-
deKamer aan de beurt.

Doodgeschoten
In een café in Luik is vrijdag-
nacht een 63-jarige man dood-
geschoten door een 41-jarige
plaatsgenoot. De twee hadden
hevige ruzie gekregen waarbij
de oudere man enkele beledi-
gingen naar het hoofd van de
jongere slingerde. Deze verliet
woedend het café en ging naar
huis om een jachtgeweer met
afgezaagde loop te halen. Terug
in het café dooddehij eerst zijn
tegenstander, waarna hij een
andere klant verwondde met
een schot in de arm. De dader
werd aangehouden.

Schuld
Omgerekend per hoofd van de
bevolking heeft Hongarije de
grootste schuld van de landen
van Oost-Europa. Met een be-
drag van 1873 dollar staat dat
land bovenaan, gevolgd door
de DDR met 1325 dollar per
hoofd van de bevolking. Dit
blijkt uit een berekening die is
uitgevoerd in opdracht van het
Britse ministerie van Finan-
ciën. Polen staat op de derde
plaats met 1078 dollar per
hoofd van de bevolking.

Naar Albanië
Secretaris-generaal Javier Pe-
rez de Cuellar van de Verenigde
Naties brengt medio volgende
maand een bezoek aan Albanië,
zo hebben de VN bevestigd. De
VN-chef zal twee dagen in het
langzaam uit zijn isolement tre-
dende Balkan-land blijven.
Over het doel van zijn bezoek
zijn geen nadere mededelingen
gedaan.

Overstroming
In het door overstromingen ge-
teisterde midden en westen van
de Australische staat Queens-
land is zaterdag de noodtoe-
stand uitgeroepen. Na drie we-
ken van zware regenval zijn
zon 30 duizend mensen afge-
sneden van de buitenwereld.
De luchtmacht werpt voedsel
af in de afgesneden plaatsjes
die het zwaarst getroffen zijn.

Roof
In New Vork vindt elke zes mi-
nuten een gewapenderoofover-
val plaats. Volgens cijfers van
de FBI, de Amerikaanse fede-
rale politie, werden in 1989
ruim 93 duizend overvallen ge-
meld. Dat was acht procent
meer dan in het jaar ervoor en
leverde New Vork de twijfel-
achtige eerste plaats op in de
Amerikaanse statistieken over
roofovervallen. De nummers
twee en drie zijn Detroit en
Washington.

Vredesoverleg
De regering van El Salvador en
het linkseFarabundo Marti Na-
tionale Bevrijdingsfront
(FMLN) zullen op 3 mei hun
vredesonderhandelingen her-
vatten. Dit heeft president Al-
fredo Cristiani van El Salvador
verklaard. Het voornaamste
doel van de besprekingen is het
bereiken van een staakt-het-vu-
ren, aldus de president.

Waterrecreatie
Naar schatting 150.000 mensen
hebben zaterdag deelgenomen
aan de eerste Open Dag Water-
recreatie in ons land. In 132 ge-
meenten organiseerden ruim
700 watersportbedrijven en
-verenigingen de meest uiteen-
lopende activiteiten. Zowel het
zonnige weer als het tijdstip
(einde paasvakantie) lokten
veel bezoekers.

Kunstuiting
De politie van Dalfsen heeft
gistermiddagrond het middag-
uur een einde gemaakt aan het
beschilderen van de spoorrail
tussen Zwolle en Ommen.
Beeldend kunstenaar Henk
Heideveld had op dat moment
12 kilometer van het baanvak
wit geschilderd. De werkzaam-
hedenvan Heideveld waren be-
doeld als herdenking van de
holocaust. Hij wilde 24 kilome-
ter van de spoorrail 'witten. De
NS seinden de politie van Dalf-.
sen in nadat machinisten de
kunstuiting hadden ontdekt. *

'N (ADVERTENTIE)

BELONING ’ 2000,-
Zaterdag-zondag (7-8 april) is uit een in aanbouw zijnde woning bij de
erk te Puth-Schinnen (Irik Bouw BV) ontvreemd een steenzaagmachine
type Caréla (oranje) met vier losse poten + diamantblad 3 pk + een

Ryobi elektr. diamanthandzaag blauw met verzinkt verstektafeltje.
Tipgeld 2000- bij aanhouding daders en terugbezorging materiaal.

Meldingen aan: Hilhorst BV Tegelzetbedr. 045-442793 of Politie
S^^^ Schinnen 04492-1555. Discretie verzekerd.

(ADVERTENTIE)

Morgenavond in het
Holland Casino Valkenburg!

é jLt GRANDEFÊTE
XJC^J DES AMIS

"^V^Cr lec*ere dinsdag is het een beetje
i ËÊ'^É^A est 'n et an(l Casino
M Valkenburg.

Het wordt bij ons dan extra
mWmm-teSË m gezellig, let u maar eens op:

y' ""N
u )

" Kraskaartje met kans op gratis \i / j^mtm\

" Gratis preuvenemintje met een

attraktieve prijzen. Rk^^ s m
" Gezellig entertainment en BÈÊÈÈSr fk- 4emuzikale omlijsting. T^mLmW /mÊmSt
Dat wordt dus gegarandeerd 'n fijn avondje uit! Zien wij u?
Korrekte kleding, een geldig legitimatiebewijs en een minimum leeftijd van

18 jaarvereist.

"tIOLLAND Telefoon 04406-15550.
V"a C I \| P| Geopend van 14.00-02.00.uur

' V^'v « i « i n 8 u r r. Holland Casino Valkenburg, Odapark

In de Holland Casino'skom jeogen tekort!

Maandag 23 april 1990 "3Limburgs dagblad
- ■



Ruzie tussen Bonn
en DDR over koers

en staatsverdrag
BONN-BERLIJN - Tussen Bonn en
Oost-Berlijn dreigt ruzie over het
ontwerp voor het staatsverdrag tus-
sen de DDR en de Bondsrepubliek
waarin de economische, monetaire
en sociale unie wordt geregeld. Ver-
der zorgt de eventuele wisselkoers
voor DDR-marken tegen D-marken
voor wrijving.

Gisteravond kwam het Westduitse
kernkabinet bijeen om over de gere-
zen problemen te praten. Kanselier
Kohl zei vast te houden aan' de in-
voering van de D-mark in de DDR
voordat daar de zomervakantie be-
gint, maar over de koers wilde hij
zich niet uitlaten. Verder ziet hij een
goede kans dat eind volgend jaar
voor het eerst algemene verkiezin-
gen in heel Duitsland worden ge-
houden.

De Oostduitse regeringsleider Lo-

thar de Maizière zei dat 'de mensen
met de D-mark op vakantie willen
gaan. Categorisch wees hij een an-
dere koers dan één op één van de
hand. De vice-president van de cen-
trale Westduitse bank, Schlesinger,
waarschuwde opnieuw voor 'lasten
in miljardenbedragen' bij een koers
van één op één. Daardoor ontstaat
naar zijn mening een 'reusachtig
gat' dat door de Bundesbank wordt
geschat op meer dan 170 miljard
mark. Het is zeer de vraag of de
Oostduitse economie dat kan ver-
werken, zei Schlesinger. Volgens
hem bestaat het gevaar dat de West-
duitse begroting DDR-schulden
van zeker 200 miljard over moet ne-
men.

Een ander strijdpunt is het concept-
verdrag waarin de aansluiting van
de DDR aan de Bondsrepubliek
wordt geregeld. Uit de afgelopen

weekeinde uitgelekte tekst blijkt
dat de DDR in principe alle West-
duitse wetten en bepalingen moet
overnemen. Dat geldt van de veel
mindere liberale abortuswetgeving
via de vakbondsrechten tot de be-
lastingwetten.

Politie arresteert
rechtsextremisten
LUIK - De politie van vA
Heeft drie personen gearr^'
teerd, die bekend staan om h^
extreem-rechtse sympathieë1*
Grondig onderzoek bij een v^
de verdachten thuis leverde eÊ
buit op aan granaten, revolver
zelfgemaakte bommetjes, ar^Jbanden met hakenkruizen, »
to's van Hitler en zelfs valse P
litiepasjes.

De drie bekenden ook lid te '$
t

van een Britse extreem reeh tS
groepering. Ze gaven toe
vrijmetselaarsloge te hebb<j.
opgericht. Die zou zelfs &
Klux Klan costuums willen éfbruiken. Volgens haar statu^had de loge de bedoeling .t
staat omver te werpen. De dfi
beweerden tenslotte nog actI.^1.^te zijn in een vereniging die i,
de streek van Herstal de be^0

king 'beschermt tegen delictf,ten, aanranders en drugsvef.slaafden. Ze zouden in dat v^,
band inlichtingen daarover 3

fpolitie en rijkswacht hebt
doorgespeeld. >

Opdergrschikt
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het
Oostduitse recht ondergeschikt ■is
aan het nieuwe verdrag. In het
staatsakkoord wordt ook de invoe-
ring van de D-mark geregeld. Zo
zullen bijvoorbeeld de Oostduitse
munten in omloop blijven tot ze
door de D-mark-munt zijn vervan-
gen. Verder zullen Oostduitse
spaartegoeden tot een bepaalde
hoogte (mogelijk 5.00 tot 8.000
mark) worden ingewisseld tegen
een koers van één op één.

De rest zal tegen een ongunstiger
koers worden gewisseld. Dat geldt
ook voor tegoeden van juridische
personen, staatsinstellingen en spe-
culanten. Over de lonen en pensioe-
nen is de tekst niet erg duidelijk.

Lothar de Maizière liet al weten al-
lesbehalve gelukkig te zijn met de
ontwerptekst, maar hij onderstreep-
te de wil van zijn regering de econo-
mische, monetaire en sociale unie
zo snel mogelijk te realiseren.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
ukennis dat heden vrij onverwacht van ons is heengegaan, onze zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Kaspar (Kep) Kinkartz
weduwnaar van

Jozefa Bosten
op de leeftijd van 79 jaar.

Kerkrade: A. Muijrers-Kinkartz
J. Muijrers

Eschweiler: W. Kinkartz
M. Kinkartz-Beckers

Kerkrade: J.Kinkartz
E. Kinkartz-Herpers
zijn klein- en achter-
kleinkinderen
Familie Kinkartz
Familie Bosten

21 april 1990
Kloosterbosstraat 75, 6464 AM Kerkrade
Geen bezoek aan huis. Voor vervoer v.v. is gezorgd.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 25 april as.
om 14.00 uur in deparochiekerk van St. Petrus en Maria ten Hemelopne-
ming te Chèvremont-Kerkrade, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk vanaf 13.40
uur.
Eucharistieviering ter intentievan vader, dinsdag 24 april om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in derouwkamer van het streekmortuarium, gelegen op
het terrein van de Lückerheidekliniek te Kerkrade. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak
J. Kinkartz H. Muijrers
Kloosterbosstraat 77 Crombacherstraat 5

Chèvremont Spekholzerheide
op woensdag 25 april a.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN
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Vanochtend is in alle rust ingeslapen

Leonie Marie Pauline
Maenen

echtgenote van wijlen

Nicolaas Jozef Schreibers
Na een leven van eenvoud, warmte en vechtlust werd zij zo licht, dat ze
zelfs geen schaduw achterliet.
Zij werd 80 jaar.

Landgraaf: C.H.J. Schreibers
A.M.P. Schreibers-Kisters

Wondelghem (B.): J.H.M. Schreibers
J.J.I. Schreibers-van Ravenstein

Zwolle: E.M.M. Hendrikx-Schreibers
J.A.M. Hendrikx

Brunssum: H.M.J. Wouters-Schreibers
J.W.A. Wouters
en kleinkinderen

Brunssum, 21 april 1990

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op woensdag 25 april a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk Vincentius a
Paulo te Brunssum-Rumpen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
De overledene is opgebaard in derouwkapel van het St. Gregoriuszieken-
huis te Brunssum. Bezoekuur van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

21 april 1990

Vandaag heb ik

Walter Padberg
mijn beste vriend verloren.

Carry G.M. Peters
Op verzoek van Walter wordt hij in familiekring gecremeerd.

Met diepe verslagenheid nemen wij afscheid van

Margriet Steeyens
Math en Chris, wij wensen jullie alle sterkte.

Thea, Sacha, Ray, Arlette,
Jeroen, Sandra, Ed, Giovanna
Carminé, Filippo, Eddy, Marleen,
Riet, Bernardo, Els en Niels.

Margriet we zullen je missen.

Giro
55Q55
Astma Fonds

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin, dat alles voor hem be- „
tekende, geven wij met droefheid kennis, dat van ons is heengegaan,mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer, zwager,
oom en neef

Arnold (Nöl) Peels
echtgenoot van

Sibilla Göbbels
Hij overleed op 64-jarige leeftijd, voorzien van het h. sacrament der zie- ]|
ken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Terwinselen: S. Peels-Göbbels
Terwinselen: Peter en Betty Peels-Kessels ,

Robert _
Heerlen: Bert en Susan Peels-Kleinjans

Familie Peels
Familie Göbbels

6467 CA Kerkrade, 22 april 1990
Laurentiusstraat 52

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 25 april ]
a.s. om 11.00uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvan- 1
genis te Terwinselen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k.
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
dinsdag 24 april om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4.te Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur. —

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons ge-
daanen betekend heeft, gevenwij ukennis dat heden vrij
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw en
moeder, onze dierbare dochter, schoondochter, zuster, j
schoonzuster, tante en nicht

Margriet Poulsen
echtgenote van

Math Steeyens
Zij overleed voorzienvan de h. sacramenten op de leeftijd
van 41 jaar.

Math Steeyens
Chris
Familie Poulsen
Familie Steeyens

6161 BJ Geleen, 21 april 1990
Rijksweg Z. 127
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatsvinden op woensdag 25 april om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Catharina te Buchten.
Samenkomst in dekerk om 10.40 uur, alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
.

Wegens overlijden zijn onze zaken
woensdag 25 april

DE GEHELE DAG GESLOTEN

Hollywood Videotheken j
Beek en Geleen

" ■ -
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In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en velen betekende, hebben
wij, geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, grootvader, broer, zwager, oom en neef

Guus Ritzen
echtgenoot van

Agnes Henseier
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien van het h. oliesel.

Heerlen: Agnes Ritzen-Henseier
Budel: Guus Ritzen

Tiny Ritzen-van Seggelen
Nicole en Chantal

Heerlen: Ruud Ritzen
Maria Ritzen-Compen
Roy en Hans

Eygelshoven: Marcel Ritzen
Marita Ritzen-Vienerius

Wijlre: Yvonne Quadackers-Ritzen
Walter Quadackers „
Ronald, Guido en Peter

Kerkrade: Astrid Dirkx-Ritzen
Wiel Dirkx
Familie Ritzen, Familie Henseier

6417 ST Heerlen, 20 april 1990
Benzenraderweg 66
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 25 april
a.s. om 11.00uur in de dekenalekerk van St. Pancratius te Heerlen, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de
Akerstraat, ingang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk' condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene dinsdag 24 april om
18.30 uur in voornoemde dekenalekerk.
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. *' d

t.
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Vinders
echtgenoot van

Henriëtte Diederen
Hij overleed in de leeftijd van bijna 68 jaarin het St.
Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h.
sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Kerkrade-West

Gracht: H. Vinders-Diederen
Kaalheide: Johanna Adriaanssen-Vinders

Piet Adriaanssen
Marcel, Anja

Simpelveld: Maria Vliex-Vinders
Jan Vliex
Erik, Roger
Familie Vinders
Familie Diederen

6465 BB Kerkrade, 22 april 1990
St. Eugeniusstraat 26
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 25 april as. om 13.00 uur in de paro-
chiekerkvan O.L. Vrouw van Lourdes teKerkrade-
West, Gracht, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis dinsdag 24 april om 19.00 uur in*voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

t
Geheel plotseling overleed op 83-jarige leeftijd, nog
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in het
ziekenhuis te Sittard, onze dierbare, zorgzame
moeder en schoonmoeder, lieve oma en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mechtildis van Neer
weduwe van

Jan Hubert In het Panhuis
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Pey: Piet In het Panhuis

Tiny In het Panhuis-Valkenburg
Susteren: Ida Coolen-In het Panhuis

Jan Coolen
Susteren: Lies van Halbeek-In het Panhuis

Jan van Halbeek
Belfeld: Jo In het Panhuis

Annie In het Panhuis-Baggen
Susteren: Marlies Pluijmakers-In het Panhuis

Mart Pluijmakers
Haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Van Neer
Familie In het Panhuis

6114 AK Susteren, 22 april 1990
Rijdtstraat 55
De plechtige eucharistieviering, gevolgd' door de
begrafenis, wordt gehouden donderdag26 april om
10.30 uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Mariaveld-Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Woensdag 25 april om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.00
tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond. Peu-
sen. Kloosterstraat 31 te Susteren.

"t
Te vroeg naar menselijke maatstaven nam de Heer
van leven tot Zich, mijn lieve vrouw, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Sibilla Peeters
echtgenote van

Herman Pauly
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 52-jarige leeftijd.

Geleen: H. Pauly
Übach over Worms: Marjo en Cor

Rotterdam: Silvia en Mare
Familie Peeters
Familie Pauly

6166 JA Geleen, 21 april 1990
Gansbeek 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
woensdag 25 april a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Ge-
leen, waarna aansluitend de crematie in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van onze dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragendinsdag 24 april om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1te Geleen.
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van onze lieve zoon, broer, zwa-
ger, kleinzoon en vriend

Anton Jansen
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

Klaus Jansen
Christine Jansen-Bakker
Hetty en Peter
Francine

Heerlen, april 1990

Rectificatie

t
In de overlijdensadvertentievan

Hein Bolster
weduwnaar van

Mia Otermans
werd vergeten te vermelden dat de overledene is
opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandzie-
kenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid tot bezoek
dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

De Heer is mijn Herder
Tot grote droefheid heeft God, toch nog onver-
wacht tot Zich genomen, op de leeftijd van 83 jaar,
mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Wiebe Pebesma
Ridder in deOrde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Trijntje Westerhof
Brunssum: T. Pebesma- Westerhof
Brunssum: Hinke en Folkert

Koopman-Pebesma
Brunssum: Jan en Truida

Pebesma-Drent
Brunssum: Eesger Pebesma

Hoensbroek: Melle en Truus
Pebesma-van der Mey

Brunssum: Roelof en Steffi
Pebesma-Melskens

Brunssum: Wiebe en Margriet
Pebesma-Spiertz
Klein- en
achterkleinkinderen
Familie Pebesma
Familie Westerhof

Brunssum, 21 april 1990
Correspondentie-adres:
Fam. M. Pebesma-van der Mey
Kerkplein 5, 6433 HB Hoensbroek
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag
26 april 1990 om 14.40 uur in de gereformeerde kerk
te Brunssum-Treebeek, gelegenaan de Ds. Bouma-
straat.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
algemene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat
te Brunssum.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.30
tot 18.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Wilt u, indien wij u zijn vergeten een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Rust nu maar uit.
Je hebt jestrijd gestreden,
Je hebt het dapper gedaan,
wie kan begrijpen
hoe je hebt geleden,
wie kan voelen
wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Na een liefdevolle verzorging thuis door zijn echt-
genote, is heden toch nog vrij plotseling van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Felix Suijlen
echtgenoot van

Thea Slijpen
Hij overleed op de leeftijd van 64 jaar.

Sittard: Th. Suijlen-Slijpen
Dicteren: Harry Suijlen

Tiny Suijlen-Hacken
Familie Suijlen
Familie Slijpen

6136 CJ Sittard, 22 april 1990
Neubourgstraat 4
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
woensdag 25 april om 11.00 uur in de kerk van het
H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard, waarna
aansluitend debegrafenis op de algemene begraaf-
plaats te Nieuwstadt.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De avondmis voor de dierbare overledene wordt
gehouden dinsdagavond om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t
Na een bewogen leven is hedenmorgen ingeslapen

Jo Geilenkirchen
geb. 4-2-1912

vader van:
Lia

schoonvader van
Jo

opa van
Jean en Pauline - Frank - Linda

6471 VM Eygelshoven, 21 april 1990
Corr.adres: Fam. Hendriks-Geilenkirchen
Loysonstraat 7
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 26 april a.s. om 11.30 uur in het cremato-
rium Imstenraderweg 10, Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium waar
vooraf gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

mmmmmmmm^^^^mm

Wij danken u van harte voor de belangstelling en
het medeleven bij het overlijden van onze lieve en
zorgzame echtgenoot, vader, schoonvader en aller-
liefste opa

Jan Welting
De volle kerk, de h.h. missen en bloemen, de vele
schriftelijke en persoonlijke condoleances en
troostende woorden van familie, vrienden, buren
en bekenden, hebben ons zeer ontroerd en steun en
troost gegeven.
Een mooier en waardiger afscheid van pap hadden
wij ons niet kunnen wensen.

Mevr. L. Welting-van Ginneken
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 28 april as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk O.L. Vrouw van de Berg Carmel te Schaes-
berg-Leenhof.

Volstrekt enige en algemenekennisgeving
Precies één maand nadat zijn geliefde vrouw Eva
heiin in de dood was voorgegaan, is onverwacht
overleden

dr. Hendrik Beeuwkes
arts-bacterioloog
weduwnaar van

Eva van Bloem
in de ouderdom van 81 jaar.
22 april 1990
Hogeweg 60, 6367 BE Voerendaal
De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 24 april
om 10.30 uur in het crematorium te Imstenrade-
Heerlen.
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Tas vermoorde
vouw gezocht
!ERLEN - Het recherche-
standsteam dat het onder-&k verricht naar de geweld-ige dood van mevrouw
"tfen-Nagel uit Hoens-
"ek, die woensdagnacht
0r messteken om het leven
'am, vordert uiterst moei-
*to. Roof is het vermoedelij-
"ftotief, maar de politie weet

nog niet precies wat er uit het
huis vermist wordt.

Wel is inmiddels komen vast te.
staan dat de vrouw toen zij woens-
dagavond van het kienen naar huis
terugkeerde, een zwarte tas bij zich
had. De politie houdt er rekening
mee dat de dader, na het verlaten
van de woning, deze tas heeft weg-
gegooid.

Mensen,,die een tas zoals hier afge-
beeld, hebben gezien of gevonden,
kunnen zich in verbinden stellen
met de Heerlense politie: 045 -
731731.

feH tas zoals de vermoorde mevrouw Harden-Nagel bij zich
r*d moet hebben. Foto: MARCEL VAN HOORN

Vierde campagne tegen
hondsdolheid bij vossen

r^RLEN - Gisteren is de
yf(te campagne tegen honds-
j/J^id bij vossen in Zuid-

gestart. De campag-
j.heeft als doel Nederland
;te maken en te houden van
?tfsdolheid. Tijdens de actie
|en jagers in totaal 4.000ps lokaas (bestaande uit
'heel en vet) neer die zijn
r2ien van dosis vaccin te-, hondsdolheid. De ver-
eiding van het lokaas vindt
*ts in het gebied ten zuidenn de A76 (Geleen-Westduit-

,?.rens) en sluit aan bij soort-
,j)ke acties in België en de
bondsrepubliek.

I
j vaccin is onschadelijk voor
As en dier. Om te voorkomen dat
L^n met 'de buit' gaan strijken,
y in het gebiedeen aanlijnplicht

"" honden.

Met de zogeheten orale vaccinatie-
campagne werd in september 1988
begonnen. Toen werden 5.600 mon-
sters uitgezet waarvan achteraf 80
procent niet meer werden terugge-
vonden. Bij het Centraal Dierge-
neeskundig Instituut loopt op dit
moment nog een onderzoek naar de
mate waarin vossen het vaccin heb-
ben opgenomen.

Met de campagne werd begonnen
omdat zich in juli 1988 in het gebied
een geval van hondsdolheid voor-
deed. Sinds die tijd bestaat er een
entplicht en aanlijnplicht voor hon-
den om te voorkomen dat zij door
een beet van een besmette vos ook
hondsdol worden.De vos is de be-
langrijkste verspreider van honds-
dolheid. De ziekte komt geregeld
voor inFrankrijk, België, de Bonds-
republiek Duitsland, de Duitse De-
mocratische Republiek en Tsjecho-
slowakije. Sinds de jaren zeventig
heeft de ziekte zich steeds verder
verspreid over West-Europa. Neder-
land bevindt zich op de grens van
het verspreidingsgebied.

Nieuw opname-apparatuur voor 22 deelnemende bands

Muziekkollektief Nox:
kwaliteit voor alles

d^ËRLEN - Terwijl buiten iedereen geniet van het mooie weer, en
vQ

Vol graffitti bespoten gevel van jongerencentrum Nova het decor
% tnt v°or wat spelendekinderen, blijkt binnen in het gebouwijve-

gemusiceerd te worden. Zon of geen zon, de pas opgerichte band
broe Tee lambadaater rustig op los.

V- een perfect geïsoleerde studio
lto^ het Hoensbroekse muziek-
Ijj "ektief Nox kan de met name
St Antillanen en Surinamers be-
llinde groepzich naar hartelust
5 'eVen. En sinds kort is de ap-
V 0 atUur nóg beter. Nox heeft
\y? het lieve sommetje van
(W gulden opname-, mixap-
sc
, atuur en versterkers aange-

dikt- Via een renteloze lening,
f(j £e komende tijd aan Nova te-betaald moet worden.

pils open maken, maar dan
treedt Übachs 'even in actie.
„Sorry joh, maar pils is hier niet
toegestaan." Het flesje verdwijnt.
„Ja, we moeten het reglement
strikt handhaven. Vroeger waren
we wat soepeler en toen werd er
op versterkers gedanst en rare
dingen gedaan met microfoons.
Dat kunnen we niet hebben.
Bands die zeggen niet zonder
drank en drugs te kunnen spelen
hebben pech gehad."

$tJ^ zouden ook kunnen vol-
f^ti me'; wa; goedkopere appa-
tyj!iUr"> zegt jongerenwerker
Zy^} Übachs, die zich namensWu se twaalf uur Per week met
tw kollektief bqmoeit, en daar-
Ls' nog de nodige uren, omdat
War m boeit. „Maar we willen
e6h ?^ bieden. Bovendien gaat
lw Tender dure mixer maar een
S°hafaar mee-" Hetrecent aange-
"tiilf te d*ng kost bijna twintig
tw ?en moet als het effe meezitJaar 2000 halen.

Net zoals waarschijnlijk alle hon-
derd in de Oostelijke Mijnstreek
geregistreerde popbands wil Do-
broe Tee de top bereiken. Op
commerciële basis, geen eigen
nummers. Zelfs de naam wordt
aangepast aan de gelegenheid.
Voor een Nederlands publiek
noemt de band zich Doublé Tee.

„We hebben een gemengd reper-
toire van calypso, Zuidameri-
kaanse muziek en reggae. Als de
jongeren lekker dansen en de
ouderen naar achteren gedrukt
worden, spelen we gewoon een
rustiger nummer. Dan zie je de
ouderen weerkomen", beschrijft
de zanger vol flair.

tw.r°e Tee, een vijfpersoonsfor-
>V3 komt halverwege de drie
de "tie-uren, even uitblazen bij
\Vjj c°la-automaat. Een bandlid
sJ^n zelf meegenomen flesje

Over Nox zijnze vol lof. „We heb-
ben ook elders gerepeteerd,
maar dit is hier top. Qua ruimte,
qua ventilatie, qua installatie.
Elke repetitie is net een optre-
den, dat is dag en nacht verschil
met het klooien in een achter-
zaaltje of in de kelder van een ca-
fé."

De band, met drie leden die hele-
maal uit Venlo en Roermond ko-
men, duikt weer de studio in
voor het nummer 'Hot, hot, hot.
Per maand betalen ze 72 gulden
huur, dat is zon ’1,50 per band-
lid per uur. „Ik ken een ander
kollektief dat minderbiedt, maar
meer vraagt", zegt Übachs met
een knipoog richting Muziek-
bunker Landgraafen de meeluis-
terende vrijwilliger Jos Tempels

want elke avond en een groot
deel van het weekeinde zijn de'
twee repetitieruimtes volge-,
boekt. Met een bestuur van acht
personen en nog eens 35 vrijwil-
ligers is Nox letterlijk toonaan-
gevend. Er wordt daarom ook
aandacht besteed aan begelei-
dingop fiscaal gebied. Er blijken
heel veel regeltjes van toepas-
sing te zijn, die aankomende
U2's en Simple Minds het leven
zuur kunnen maken.

Toch is er geen sprake.van con-
currentie, alleen is de samenwer-
king de laatste tijd wat slapjes.
Gezamenlijke groepenpresenta-
ties zijn alweer een tijdje niet
meer geweest. Maar de nieuwe
opname-apparatuur biedt per-
spectief. „Het is gewoon de aller-
beste in de regio. Het zou onzin
zijn om dat ook nog eens in
Landgraaf of bij Shelter in
Brunssum of het Kerkraadse
Kollektief aan te schaffen."

Wie bij Nox een demo wil opne-
men, moet wel overdag komen-

Maar voor de meeste van de 22
bands staat de 10lvoorop. Zo ook
zaterdag wanneer vanaf 15.00

uur acht bands de gelegenheid
krijgen zich bij Noxpop in de kij-
ker te spelenin de grote zaal van
Nova. Verder is er een drumde-
monstratie en staat alle nieuwe
apparatuur te kijk.

„Bands die heel goed gaan, krij-
gen vanzelfveel optredens en die
hebben al snel een eigen installa-
tie. Die verlies je dus. Maar ach,
elke maand komt er wel een
groep bij of valt er een af." Yeah
man, its hot, hot, hot in Nox,
Nox, Nox.

joos philippens

"Met gloednieuw mixapparatuur kunnen amateurbands
bij Nox hunhart ophalen. Foto: WIMKUSTERS

oostelijke mijnstreek

Grasskiër haalt
108 km per uur

Van onze verslaggever
SCHINVELD - Twee keer
haaldehij gehurkt een snel-
heid van ruim honderd kilo-
meter per uur op zijn ski's.
Maar pas bij de derde echte
poging slaagde de 26-jarige
Heerlenaar Pierre Blom
erin om recht op zijn ski's te
blijven staan, die achter een
van vierhonderd pk's voor-
ziene ' Chevrolet over het
gras van zweefvliegclub
Schinveld denderden.
Het was al half drie op zaterdag-
middag, dus eigenlijk al ander-

half uur over tijd, toen de jury
deze geldige recordpoging op
108 kilometer per uur kon vast-
stellen. Pierre Blom komt in het
Guiness Book of Records. ■

Als eerste snelheidssgrasskier,
want het blijkt nog steeds moge-
lijkom een nieuwevariant op het
menselijk handelen te bedenken
en die dan razendsnel tot record
promoveren.

Uiteindelijk ging Blom inder-

daad razendsnel, maar pas na
zon zes uur voorbereiding. Al
meteen na de start om acht uur 's
morgens bleek de aanvankelijk
ingezette auto niet pittig genoeg.
Geen nood, want er waren vier-
honderd paardekrachten in re-
serve gehouden.

Een groter probleem was dat de
baan te kort bleek om de auto na
de vereiste snelheidsexplosie
weer tot stilstaan te krijgen. De'

zweefvliegers bleken echter de
slechtsten niet en zo mocht Pier-
re Blom van de langste grasroute
gebruik maken. Hup vliegtuigje
starten, de lucht in en dan snel de
grasskiër ertussendoor.

Twee keer was de snelheid zo
hoog dat Blom de auto de auto
moest laten en met zijn rug fraai
over het gras scheerde. Net toen
de televisieploeg, want zoiets
moet natuurlijk op een populair
net worden uitgezonden, al onge-
duldig begon te worden, slaagde
Blom alsnog met verve.

Gisteren was hij alweer bezig
met een volgend probeersel, een
soort waterscooter. Het duurt
nogweleven voor hij daareenre-
cordpoging mee doet, zodat hij
het eerst op grasski te bezichti-
gen zal zijn: TROS-televisie 'De
eerste de beste', vrijdagavond.

" Pierre Blom haalde een
snelheid van 108km per uur
op zijn grasski's.

Foto: FRANS RADE

Zes jongens aangehouden
LANDGRAAF - Zes jongens uit
Landgraaf van 17, 18 en 19 jaar kre-
gen het vrijdagnacht aan de stok
met een 38-jarige plaatsgenoot. Bij
een friture aan de Kerkstraat in
Übach over Worms werd de man na
een woordenwisseling en enig ge-
duw door de zes beetgepakt, ge-
schopt en geslagen. Hij liep een
hoornvliesbeschadiging op, zware
kneuzingen in het gelaat en blauwe
plekken over het hele lichaam.

Even later kwamen beide partijen
elkaar weer tegen, en opnieuw ont-
stond een vechtpartij. De man werd
door buurtbewoners ontzet. Een

auto van een omwonende werd be-
schadigd. De inmiddels gewaar-
schuwde politie wist na een korte
achtervolging vier jongens aan te
houden. Een paar uur later werd een
vijfde verdachte vastgenomen en de
volgende middag nog een zesde. De,
jongens bleken behoorlijk te heb-
ben gedronken.

Twee jongens werden zaterdagmid-
dag vrijgelaten, omdat zij geen mis-
handeling hebben gepleegd. Drie
anderen werden vrijgelaten, maar
ze zullen zich later moeten verant-
woorden. Een verdachte is nog
steeds in verzekerde bewaring.

Taxi-chauffeur
bedreigd door
voortvluchtige

Van onze verslaggever
SCHIMMERT - Een taxi-chauffeur
in Beek is vrijdagavond mishandeld
door een klant. Dat gebeurde aan
het eind van een rit van Beek naar
Schimmert. Toen het op de plaats
van bestemming aankwam op beta-
len, weigerde de klant dat. Onder-
tussen dreigde de klant, die een
voortvluchtige bleek te zijn, de
chauffeur met geweld en probeerde
hij de taxi te kapen, aldus de politie
van Beek/Nuth. '
In Haasdal, Schimmert, zag de
chauffeurkans uit de taxi te komen.
Hij vluchtte een woning in, van
waaruit de politie 'werd gealar-
meerd. Een andere taxi-chauffeur,
toog ter plekke om zijn in proble-
men verkerende collega hulp te bie-
den. Met zijn hulp en die van enkele
getuigen in de buurt kon de politie
even later de verdachte aanhouden.

Het bleek P. uit Nuth te zijn, die nog
een gevangenisstraf uitzit wegens
een eerdere veroordeling tot ge-
weldpleging en/of afpersing. De
man zat zijn straf uit in het huis van
bewaring te Maastricht, maar was
niet teruggekeerd van weekeinde-
verlof.
De verdachte is onmiddellijk inge-
sloten en zal vandaag worden voor-
geleid aan de officier van justitie in
Maastricht.

Schade in omringende plaatsen valt mee

Noodweer treft Landgraaf
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Het nood-
weer dat de Oostelijke Mijn-
streek zaterdag tegen de
avond teisterde, heeft de
meeste schade veroorzaakt in
Landgraaf. Er ontstond een
ongeval, diverse woningen lie-
pen waterschade op, er brak
een binnenbrand uit, alarmen
gingen af en verkeer naarRim-
burg was enige tijd niet moge-
lijk. Ook in de omringende
plaatsen bliksemde en don-
derde het flink, maar de gevol-
gen vielen daar erg mee.

Door blikseminslag vielen zaterdag
de verkeerslichten uit op de krui-
sing Reeweg-SW 23. Hierdoor kwa-
men twee auto's met elkaar in bot-
sing. Een 22-jarige bestuurster uit
Landgraaf werd in het ziekenhuis
opgenomen, haar medepassagier
mocht na behandeling naar huis.
Beide auto's waren total loss.

waardoor er een grote modderpoel
tot stand kwam. Het was korte tijd
niet mogelijk om Rimburg te berei-
ken. Ongevallen deden zich niet
voor. De dienst Openbare Werken
van de gemeente Landgraaf is de
hele zondag druk doende geweest
om de zaak schoon te maken.I'iiiii i Ii In I in In Ii vi ii \_M

ontstane plaatselijk 2.UkwamH
kelders onder water teH

staan en waterschadeH
In een aan de OudeHkortsluitmgH

uit. De Kerkraad-H
brandweer deze te blus-H

sen, waardoor alleenmateriële schafl
de ontstond. In andere huizen gin- ]
gen weer spontaan alarmen af door aantal alarmmeldingen binnen door
het noodweer. blikseminslag, terwijl ook in

In Heerlen moest de politie 17 keer
uitrukken voor wat loos alarmmel-
dingen bleken te zijn. Op de Uter-
weg werden enkele putdeksels om-
hoog geduwd. De gemeente heeft
dit inmiddels weer hersteld.

Eygelshoven een straat onder de
In het wegdek van de Grensstraat modder raakte. De brandweer heeft
en Rimburgerweg ontstond een gat de weg inmiddels schoon gespoten.

# Ook het verkeer had hinder van de gevolgen van het nood-
weer, bijvoorbeeld in Landgraaf. " De Heerlense Uterweg stond tijdelijk onder water.

Foto's: FRANS RADE

Gewonde bij
steekpartij

BRUNSSUM - Bij een steekpartij
in een bar aan deRumpenerstraat in
Brunssum is zaterdagnacht rond
00.30 uur een 16-jarige Heerlenaar
gewond geraakt. Hij zou in de rug
zijn gestoken. Nog voor de politie
arriveerde, was de jongen al per taxi
naar het ziekenhuis vervoerd.

Op aanwijzingen van omstanders
hield de politie een Amerikaanse
militair aan. Vervolgens werd de
zaak overgedragen aan de mare-
chaussee. De militair is in voorlopi-
ge hechtenis genomen.

De marechaussee is nogvolop bezig
met het onderzoek, omdat de ware
toedracht nog steeds niet duidelijk
is. Het voorval is gezien door veel
bezoekers van de bar. De mare-
chaussee vraagt getuigen zich dan
ook bij haar te melden: @ 045 -250740.

Laatste kans voor verdachte
MAASTRICHT - Een 23-jarige ge-
detineerdejongeman uit Nuth hoor-
de gisteren een gevangenisstraf te-
gen zich eisen van drie maanden
wegens een overval op een hasjdea-
ler begin dit jaar.

Politierechter mr Nolet, rekening
houdend met de persoonlijke om-
standigheden- hij noemde het 'ver-
loedering'- legde hem 14weken op,
waarvan vijfvoorwaardelijk. Met af-
trek van voorarrest komt het erop
neer dat de jongennadat hij zijn vo-
rige straf heeft uitgezeten, meteen
op vrije voeten komt.

Met een paarvrienden was de knaap
na gebruik van seresta en alcohol
die avond vanuit zijn woonplaats
over het spoor naar Hoensbroek ge-
lopen met de bedoeling de dealer
van zijn drugs te beroven. Een paar
jongens, onder wie ook de verdach-
te, zouden daarbij de man hebben
bedreigd door hem het mes op de
keel te zetten.

De jongen ontkende dit ter zitting.
„Als ik al een mes bij me had, was
dat om de hasj te snijden, maar ik
kan me niets meer herinneren." In
zijn pleidooi probeerde raadsman
mr Caumans stuk voor stuk alle
door officier van justitie mr Smal-
burg bewezen geachte feiten te ont-
krachten. „De jongen is dus on-

schuldig. Er kan alleen maar vrij
spraak volgen."
De officier maakte in zijn repliek
duidelijk wat hij van dit pleidooi
dacht. „Ik heb lange tijd in Rotter-
dam gewoond. Als je nu even ver-
geet dat je daar beter geen schone
was buiten kunt hangen, dat je het
water beter niet kunt drinken, datje
er met je auto niet kunt rijden om-
dat het er te druk is....nou ja, dan is
Rotterdam best een fijne stad."

Politie zoekt
twee mannen

HEERLEN - De Heerlense politie
zoekt twee mannen die een aantal
dagen geleden gebruik gemaakt
hebben van een gestolen auto. De
wagen, een CitroenBK met het ken-
teken NS-90-NT, werd teruggevon-
den in de parkeergarage aan de
Uilestraat. Dit na een tip van een ge-
meente-ambtenaar, die zich het
nummer herinnerle uit een krante-
artikel.

Vervolgens verklaarden getuigen
gezien te hebben dat twee mannen
zich de voorafgaande dagen met
voertuig verplaatst hadden. Het
gaat hierbij om een bleke, 1.80 me-
ter lange man in een legerjack die
vermoedelijk Limburger is.

De andere man is tussen de 20 en 30,
ongeveer 1.70 meter lang en heeft
een klein snorretje. Hij spreekt ge-
broken Duits en is waarschijnlijk
een Oost-Europeaan. Mensen die
meer bijzonderheden weten over
deze mannen, kunnen bellen met de
politie in Heerlen: 045-731731.

Inval in
drugpanden

HEERLEN - De Heerlense narcoti-
cabrigade heeft bij twee invallen in
huizen in het centrum van de stad in
totaal 24 mensen aangehouden, on-
derwieveel buitenlanders. De rech-,
ter-commissaris liet huiszoeking
verrichten, waarbij cocaïne en her-
oïne werd gevonden. Zeven ver-
dachten zijn in verzekering gesteld.
Ze zullen vandaag in Maastricht,
worden voorgeleid. Het onderzoek
tegen de hoofdverdachten heeft het
hele weekeinde geduurd. De inval-
len zijn gedaan in het kader van de
aanpak van huisdealers.

(ADVERTENTIE)

lltßouyvrtbrKÈs l^
Financieel vakwerk uil eigen regio.

I
Geleen, JosKlijnenlaan 288, Tel. 04490 - 88588

Roermond, St. Christoffelstraat 10,Tel. 04750 -16555
Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter), Tel. 077 - 541945
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Franse televisie
toont executie

van Ceausescu's
PARIJS - De Franse televisiezen-
der TFI heeft gisteren een video-
film uitgezonden van de executie
van de Roemeense dictator Nicolae
Ceausescu en zijn vrouw Elena.
Het particuliere station zou de film
in handen hebben gekregen 'na een
akkoord op het hoogste niveau', zo
is in de Roemeense hoofdstad Boe-
karest vernomen.

De Roemeense film toonde een be-
traande maar stilzijgende Ceauses-
cu die met de handen op de rug ge-
bonden zijn executie, vorig jaar
kerstmis, tegemoet ging. Elena was
in paniek en werd gillend afge-
voerd.
„Bindt ons niet vast," schreeuwde
Elena toen drie Roemeeense para-
chutisten hun handen achter hun
rug vastbonden met een wit koord.

Ook waren beelden te zien van hun
berechting door een uit tien hoge
militairen bestaand tribunaal, de
executie zelf en de begrafenis. Het
nerveuse vuurpeloton begon te
schieten zonder op het bevel daar-
toe te wachten, aldus TFI. Zij scho-
ten hun gehele magazijnen leeg,
waarbij ook de cameraman werd
gewond._ Nicolae Ceausescu bleef zwijgen
hoewel de tranen over zijn gezicht
stroomden. Hij werd naar buiten
geleid achter zijn echtgenote die te-

genstrubbelde en schreeuwde:
„Mijn kinderen, ik heb jullie groot-
gebracht." Zij stierven in een vier
seconden durende uitbarsting van
automatisch geweervuur.
De film toonde niet de gezichten
van het vuurpeloton op de binnen-
plaats van een militaire kazerne in
Tergoviste, ten westen van Boeka-
rest.
Het gaat waarschijnlijk om de com-
plete uitgave van de film die vele
malen in gecensureerde versie op
de Roemeense televisie te zien is
geweest. Ook was het lijk van
Ceausecu te zien, vijf dagen later in
een houten doodskist.
De gehele film zal ook op de Roe-
meense televisie te zien zijn, zo
deelde een hoge regeringfunctio-
naris mee.

Massale betoging
tegen militaire
oefenvluchten

KARLSRUHE - Naar schatting
3.000 mensen hebben zaterdag in
het centrum van de Westduitse stad
Karlsruhe gedemonstreerd tegen
oefenvluchten van NAVO-vliegtui-
gen boven de Bondsrepubliek.
Aan de demonstratie werd deelge-
nomen door leden van de sociaal-
democratische SPD, de Grünen,
vakbonden en vredesgroepen. De
betoging volgt op een botsing van
twee Canadese gevechtsvliegtuigen
boven Karlsruhe, afgelopen dins-
dag. Brandende brokstukken van
de twee toestellen kwamen toen op
de stad terecht. Bij het ongeval
kwam een piloot om het leven, ter-
wijl twee Westduitsers werden ver-
wond door vallende brokstukken.

Wedvluchten Rethel en
Mettet snel verlopen
van onze medewerker
Fons van Ophuizen

HEERLEN - Met snelheden van
175 km per uur zijn de wedvluch-
ten Rethel en Mettet gisteren zeer
goed verlopen. In Maastricht sloeg
G. Smeets voor de tweede keer toe
met 1, 3 en 5. W. Kohen schitterde
met de eerste twee prijzen in Vaals.
Hens Hoffmann haalde in Wau-
bach uit met 1, 3 en 4. In de Ver-
enigde Vrienden bleef A. Extra zijn
sterk spel voortzetten met 2, 3 en 4.
De uitslagen zover gisteravond be-
kend.
Phoenix, Mettet: Maaskant: 1. H.
Beenkens 12.49 uur, snelheid
20.73.83; 2. A. Janssen; 3. J. Koh-
len; 4. N. Westhoven; 5. W. Sche-
pers. CC Zuid: 1. C. Driessen 13.54,
s 20.91.17; 2. P. Ruyters; 3. Thomas-
sen; 4. G. Bours; 5. L. Meijers. Ver-
enigde Vrienden: 1. H. Hanssen
13.23, s 21.31.61; 2/3/4. A. Extra; 5.
Van Rootselaar.

CLBvP, Rethel, Zuidoosthoek: 1/5.
G. Lindelauf 14.58, s 20.69.76; 2. E.
Hacking; 3. J. Souren; 4. J. Deliège.
Heerlen: 1. Gebr. Schijnen 15.05 , s
20.6970; 2. A. Heuts; 3. J.G. Moo-
nen; 4. Polstra en zn.; 5. W. Lem-

mens. Waubach: 1/3/4. A. Hof-
fmann 15.12, s 20.40.09; 2. Weijers-
Linssen; 5. Erdle. Valkenburg: 1.
Zurstrassen 134.02, s 20.65.00; 2. T.
Voncken; 3. L. Crutzen; 4. W. Tho-
ma; 5. H. Crutzen. Nieuwenhagen:
1/4. P. Frolichs en zn. 15.14; 2. E. en
mevr. Glenz; 3. Gebr. Elzinga; 5.
Hijnsdijk. Maastricht: 1/3/5. G.
Smeets 14.54, s 20.78.62; 2. N. en R.
Ummels; 4. A. Vleugels. Beek: 1. L.
Derrez 15.05 s 20.75.29; 2. C.
Huntjens; 3. Frank en zn.; 4. Jacobs
en zn.; 5. P. Jennekens. BUG: 1.
Roumans en zn 15.04, s 20.66.81; 2.
W. Cleuskens; 3/4. L. Smeets; 5. A.
Rouschop. 't Zuiden: 1. H. Inde-
braak 14.59, s 20.22.41; 2. E. Cools;
3. C. Barthelomé; 4. W. v.d. Eist; 5.
J. Hausoul. Vaals: 1/2. W. Kohnen
15.02, s 20.38.19; 3/4. J. Koenen; 5.
H. Houben. Roderland: 1. Kicken-
Olislagers 15.09; 2. W. Laven; 3.
Hendriks-Degens; 4/5. Gebr. Zin-
ken. Simpelveld: 1. P. en W. Jans-
sen 15.03, s 20.58.65; 2/4. W. Heuts
en zn.; 3. Wierts-Pauer; 5. Vlieks.
Geleen: 1/4. Steege en zn. 15.08, s
20.60.65; 2. C. Halmans; 3. A. Fran-
ken; 5. L. Deuss. Middenrif: 1. L.
v.d. Boom 15.07, s 20.49.00; 2/5. V.
Zelissen; 3. Gebr. Tummers; 4.
Dohmen en zn.

Radicalen gaan op in Groen Links

PPR heft zichzelf
binnen een jaar op

AMERSFOORT - De Politieke Par-
tij Radicalen (PPR) bestaat nog
hoogstens één jaar. Daarna heft ze
zichzelf op en gaat op in Groen
Links. Dit heeft het PPR-congres
zaterdag besloten in Amersfoort.
Een meerderheid schaarde zich ach-
ter een resolutie van deze strekking.
Per 1 juli kunnen de PPR-leden al
een dubbel lidmaatschap krijgen;
één op de PPR en één op Groen
Links. De PPR ontstond in 1968, als
afscheiding van de KVP.

Het partijbestuur moet nu van het
congres met de andere Groen-
Linkse partijen besprekingen voe-
ren over hun opheffing. Dat zijn de
PSP, de CPN en de EVP. Om de
combinatie tot één politieke partij
om te smeden moeten alle deelne-

mende partijen zich namelijk eet
opheffen. Wat de PSP betreft is i
geen probleem maar de CPN en1
EVP hikken zoals bekend nogal'
gen de gedachte van opheffing a*

Voorzitter
Zaterdag koos het congres een nie
we - en laatste - voorzitter. Kla?
Wybe van der Hoek nam de voor^
tershamer over van Bram van Oj'
Van der Hoek verweet in zijn td
spraak het kabinet-Lubbers te P
keren met de milieumotivatie V]
de Nederlandse burgers. De teg 4
strijdige milieuplannen waarmee'
ministers keer op keer op de pro
pen komen wees hij als ordinaij
publiciteitsstunts van de hand.

Volgens Van derHoek moet het*binet ernst maken met het mili?
beleid en de grote vervuilers i_
pakken. Anders zou de milieurrw
vatie weleens als sneeuw voor'
zon kunnen verdwijnen.

Nationale strijd
drumbands en

majoretten
Tijdens de nationale kampioens-
wedstrijden voor drumbands en
majorettekorpsen haalden de Lim-
burgse deelnemers de volgende re-
sultaten:
Drumband Kerkelijke Harmonie St
Joseph, Weert: 315 pnt. gele wim-
pel.
Drumband Harmonie Concordia,
Margraten: kamp. met 318 pnt. gele
kampioenswimpel.
Jachthoornkorps St Urbanus,
Maasniel-Roermond: 307,5 pnt.
blauwe wimpel.
Drumfanfare Blerickse Herten, Ble-
rick: 290,5 pnt. (Niet gewonnen).
Drumband Harmonie St Cecilia
1866, Geleen: 327,5 pnt. Rode wim-
pel kampioen.
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmi-
na, Landgraaf: 301 pnt. Rode wim-
pel.
Trommel- en Fluiterkorps St Barba-
ra, Reuver: 328 pnt. Rode wimpel.
Drumband Koninklijke Harmonie
Aurora, Grevenbicht: 331,5 pnt.
Blauwe wimpel.
Majorettengroep Harmonie St Mi-
chael, Maastricht:. 153,5 pnt. Geen
kampioen.
Majorettengroep Mèhlse Dörskes,
Meijel: 156,5 pnt. Gele wimpel.
Majorettengroep Drumband Irene,
Venlo: 148 pnt. Geen kampioen.
Drumband Harmonie St Martinus,
Vijlen: 323,5 pnt. Blauwe wimpel.
Majorettengroep Mardrukko, Kro-
nenberg: 162 pnt. Geen kampioen.
Tamboer- en klaroenkorps Heer
Vooruit, Maastricht: 309,5 pnt. Witte
wimpel. Kampioen.
Drumband Schutterij St Barbara,
Leveroy: 344 pnt. Rode wimpel.
Majorettengroep Truando Marjo-
pies, Tienray: 160,5 pnt. Wimpel.
Trommel- en klaroenkorps Konink-
lijke Harmonie Ste Cécile, Eijsden:
303,5 pnt. niet gewonnen.

Progressief
Op het congres bleek dat een o'
ideaalvan de PPR, een progressie
volkspartij, weer nieuw leven wof|
ingeblazen. Oud-voorzitter Van 0}
zag zelfs een progressieve kracht**
bundeling aan de horizon. Wat hj
betreft kunnen D66, PvdA en Gr<*
Links volgende week al om detaf"
„Inhoudelijk zouden de menii»
verschillen weleens erg mee M
nen vallen." Van Ojik werd in A
idee gesteund door Groen Links-9
nator Bas de Gaay Fortman en 1"
Tweede Kamerlid Peter Lankhorf

Demonstratie
tegen Iliescu

BOEKAREST - Ongeveer 600 bc'
gers hebben gisteravond het Pl?
van de Universiteit in het centr»
van Boekarest bezet om te dem1'
streren voor het aftreden van W^nemend president lon Iliescu 'voor de invoering van onafhanke'
ke televisie in Roemenie.

De betogers verschansten zich a
ter houten reclameborden op
plein van de universiteit en i
klaarden niet te zullen weggj
voordat hun eisen zijn ingewilll
Enkele honderden politiemens
onder wie 120 man oproerpolitie
rellenuitrusting, omsingelden_.
betogers maar grepen vooraisl*]
niet in. Het protest vormde het sW
stuk van een dag vol betogingetl]
Boekarest en andere steden, W*
akn tienduizenden mensen dee^men. Het aantal betogingen ne 6"

toe, naarmate de verkiezingsdata
van 20 mei dichterbij komt.
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I Wedden dat u te veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en üw auto uitzoeken! NeemI deproef op de som. Één telefoontje en u weet hel Wij garanderen u dat I

't de moeite waard is.

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

BOÈCnS Een uitgebreid
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tuinfrezen vgwÊf^*
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
ja»rarxiJgfc-:g*o3EK.cui s.-«r.

Beek 'bi v|ie9ve,d)

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99,- 113,- 122,- 148,-

-10.000 193,- 220,- 238,- 290,-
-15.000 289,- 330- 357,- 435,-
-22.000 425- 484,- 524,- 639-
-32.000 644,- 730,- 788,- 954,-
-enz.

Eff. jaarrente vanaf 12,2%
Elk bedrag tol 100.000,- en andere looplijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

Nu wordt reinigen een kinderspel !
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Reinigingssystemen

Nusierweg 90 - 6136 KV Sitlard (Ind park Noord)- Tel 04490-19980

Alvorens u deuren, voordeu-
ren en keuken uitbreekt en
nieuw aanschaft, raadpleeg
eerstons. Het PORTAS-alter-
natief:uit oudwordt "nieuw"
staat borg voor de beste kwali-
teit, een faire prijs en topservi-
ce. Ook voorradiatorkasten en
badkamermeubels., ,— jr"r___» 1 Ji

r*_j__2yßfc-. xflj

VAN WEL BV
Hoekerweg 4, Bunde "j"'

Tel. 043-647833 §J

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--
440, is

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

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

240 180 " 120
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

NIEUW! VERANDA DAKPLAAT
Door uniekkliksysteem geen I zÊèfi~~~_
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Platen zijn ' / /
gegarandeerd I'f
onbreekbaar en blijvend helder. /
Ook tervervanging van verweerde, groen geworden golfplaten.
Leverbaar voor gebogen-, punt- of schuine daken. Ook voor

verticale beglazing.

!HÜ/HESTERONv-BUNDEr ;'^-^->l-1-.ü.jliu) Prinses ireneweg 6. Tel. 043-645959
V /



Nederland 2
■°0-1 3.05 Nieuws voor doven en
jechthorenden._** (TT)Service salon. Middagma-
**ine

17.00 Post! Correspondentierubriek
voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert. Afl. 4: De slaven van het
kasteel Plun-Darr. (herh.).

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

18.05 Home. Australische serie.Afl. 2.
Paul wordt door de politie gevonden.

18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en
strips.

19.00 Sportpanorama. Sportmagazi-
ne gepresenteerd door Jack van der
Voorn.

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

20.00 (TT+««) Journaal.
20.27 Superhorse. Wedstrijd voor de

meest veelzijdige ruiter of amazone
van Nederland.

21.25 Opsporing verzocht. Program-
ma ter oplossing van misdrijven.

22.10 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek.

23.00 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl. 67: Lic down and deliver. Arnold

Becker en Dave Meyer worden ver-
volgd door een vrouw die het advies
op hun videoband opvolgde, maar
niet gelukkig is met de scheidingsre-
geling.

23.45 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Woudrichem.

00.00-00.05 ""Journaal.

" Meryl Streep en Robert Redford in 'Out ofAfrica'. (Ne-
derland 1 - 19.35 uur)

Duitsland 1
j'^o Tagesschau.
„3 ML - Mona Lissa. Vrouwenma-|öne.j" Aerobic - Fitness mit Ver-
gift. Fitnessprogramma. Les 5: Bui-
Q houd je jong.
|"u Tagesschau.
J°3 Weltspiegel.
,j; 5 Rückblende. Documentaire?6r de 140 jaar geleden gestorven
"^dame Tussaud.
ij'jjO Tagesschau.
tj-s Persoverzicht.lj'^o Tagesschau.
,j'25 ARD-Mittagsmagazin.
l^s Wirtschafts-Telegramm.
Wn Tagesschau.
i?2 (TT)Die Sendung mit der

f 0Disneys Gummibarenbande.
| i^enfilmserie. Afl.: Ein Dieb im Haus
lsjjas Abschiedsfest.
Ij'0" Tagesschau.
«JO Boing! Familiespel met Tommi

lsNer.v^0 Zuhause in der Fremde. Afle-
Ij^'hg uit de serie Allerhand Leute.
I^n Tagesschau.
Ij? 3 Das Recht zu lieben. Brazi-
.*anse serie naar een roman van Ja-
l&Clair.lj'*u Die Trickfilmschau.
IJl s Hinter der Sonne - neben dem
?°nd. Fantastische sprookjes van
|,6rrV Jones. Afl.2: Das Schiff der
lachen / Die grossen Nasen.
I)'J5 Tagesschau.
l/f| Trickparade.- s Da bin ich wieder. Wer sucht,
Cn'indet-Ngo ""Herzblatt. Spelshow met
lflg' Carrell.

0 Hier und Heute. Actualiteiten.

18.52 Der Fahnder. Serie. Afl.'. Drei
Buben mit Dame.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Liebling - Kreuzberg. Duit-

se serie. Afl. 27: Jede Menge Ab-
schied.

21.00 Weltenbummler. Natuurfilm
over Schotland.

21.30 Marschbefehl Heimat. Aber
wohin mit den Sowjet-Soldaten? Re-
portage.

22.00 Leo's. Magazine uit München
met Adreas Leo Lukoschik.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Boat people. Gedramatiseerde

documentaire van Imre Gyöngyössy,
Barna Kabay en Katalin Petényi. Het
schip Cap Anamur gaat op zoek naar
Vienamese vluchtelingen, de zoge-
naamde Boat people.

00.35 Tagesschau.
00.40-00:45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 ""Live. Talkshow vanuil de Alte

Oper te Frankfurt. (herh.)
15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Liebe heilt Wun-
den.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Musik groschenweise. 6-deli-

ge serie. Afl. 1: Die Suche.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Musik groschenweise. 6-deli-

ge serie. Afl. 2: Annaherung.
17.00 heute. Aansl.: Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Agentin mit Herz. Amerikaanse
serie. Afl.: Spione unter sich. Aansl.:
Bekanntes unbekanntes Land, toeris-
tische tips voor de DDR. Vandaag:
Leipzig.

18.25 Agentin mit Herz. Serie, ver-
volg.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
20.00 Sport extra. IJshockey: WK,

West-Duitsland - Finland, vanuit
Bern. Met om ca. 20.35 heute en aan-
sl. Politbarometer.

21.25 Heute-journal.
22.30 Personenbeschreibung. Felix

Mitterer - ein Platz für Idioten, portret
van deze toneelschrijver.

23.15 Die stillen Stars. Serie portret-
ten van Nobelprijs-winnaars. Van-
daag: de natuurkundige J. Georg
Bednorz.

23.45 »«ZDF JazzClub. Vandaag
met het Willem Breuker Collectief.

01.05 Heute.

" Willem Breuker in 'ZDF-Jazzclub'. (Duitsland 2 - 23.45
uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
„s^el- en CAI-abonnees:
°°r kanalen zie schema exploitant

" * zwart/wit programma
* = stereo geluidsweergave

J* * tweetalig bij stereo-app.r * teletekst ondertiteling

TELEVISIE
[Nerland 1: 5, 26 29, 46, SI, 53 en 57

herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 3443, 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 Telé 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
"3(1

Afi Mosa. Braziliaanse serie.KLI66--I*B Nieuws.
likTa- Animatieserie. Afl. 238.

&a=> „ '°ns. Afl. Plons en het oude

da °raaimolen. Kinderserie. Vaa-
\ïr?\ geneer big gaatnaar de maan.
34 hLiegebeest. Kinderserie. Afl.

l8 3s mme moedige Willem.
Brit °e terugkeer van de Antilope.
bUste jeugdserie. Afl.: Emily. Spel-
j6 "l^ndt dat ze iets voor een wees-
,lWat naar het armenhuis moet,
ls>.00 ?, n d°en.
qocn ent teru9 in Arles- Mini"

aire rond de serie Lan9s de
l ï0 4r.Van de weg, die op 30 april om

"'S Man start 9aat-
°v 6r?.bedelingen, programma-
len J.?ht en paardenkoersen.\l N'euws.

6 drie wijzen. Quiz waarinvan d *andidaten moeten raden wie
,W0n°e drie panelleden een juist ant--oOrd9eeft.d 9eeft.

p ar,a Vandamme. Franse serie
'h hen nnne Dacla- A,L 6- Jéróme zit
Vehde 9er en kri'9t opdacht de ster-

Jaten en zwaargewonden achter te
"3$ I.van de i*'es voor Zagreb. Preview

JurQ f deelnemende liedjes aan het
*<0S i!|e Songfestival 1990. Deel 2.lOFsport.

22.30 Kunst-zaken.
22.35 Nieuws.
22.50 Help klassiek! Serie over klas-

sieke muziek met het muzikale en-
semble I Fiamminghi.

23.30 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
Plons - Auto in 't water.

23.35-23.40 Coda. Gedicht, van Annie
Reniers.

# Christel van Dyck, een
van de panelleden in 'De
drie Wijzen. (België/TV 1 -
20.00 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje, boompje, beestje. Afl.

45.
10.30 Toen waren ze nog geen 20.

Afl. 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorende.
14.00 Computerjournaal. Afl. 7.
14.30 English spoken. Afl. 9.
15.00 Deutsch direkt. Cursus Duits

voor beginners. Les 11.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Uit respect voor het leven. Do-
cumentaire over de bosnegerbevol-
king in Suriname. Afl. 2: De jongste
loot.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Landschappen tekenen en

schilderen. Les 6.
19.40 Het andere Europa. Voorlich-

tingsprogramma.
19.50 Muziek in de Nederlanden.

Voorlichtingsprogramma.
20.00 ""Journaal.
20.20 Milieubericht.
20.25 Polen 1990. Documentaire over

de veranderende economie in Polen.
20.50 Van onderop. Reportage over

de zuigelingenzorg in Limburg.
21.15 Eigenaardig. Column. Van-

daag: Martin van Amerongen.
21.20 TELEAC extra. Mythe op

maandag: De zon.
21.25 Jong zijn, zelfstandig worden.

Les 1.
22.00 NOS laat. Actueel magazine.
22.45 Mythe en bewustzijn. De

kracht van de mythologische verbeel-
ding. Les 6.

23.35-23.40 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 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. 115.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

337. Jane en Mike sluiten vriend-
schap.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Lichtpunt. Programma van de

Vrijzinnige Verenigingen.
21.45-22.30 Alden Biesen. Opera-

school, documentaire over het opoe-
raseminaire van het Europees Cen-
trum voor Opera en Vocale kunst
(ECOV) in Alden Biesen.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Schoolte-
levisie. 16.55 Vacaturebank. 17.10
Nouba Nouba, kinderprogramma met
de tekenfilms Le livre de la jungle en
Barney. 17.40 Papa Bonheur, Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Scène de
ménage. 18.00 Baby boom, serie. Afl.:
Une belle histoire. 18.30 Jamais deux
sans toi, magazine. 18.53 Programma-
overzicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, actualiteiten. 19.20 Paardenkoer-
sen. 19.30 Journaal en weerbericht.

20.05 Les chariots du feu, Engelse
speelfilm uit 1981 van Hugh Hudson. In
1919 beginnen 2 studenten in Cambrid-
ge aan hun studie. 23.20 Laatste
nieuws. 23.40-23.45 Bourse, beursbe-
richten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTL-VText.
14.40 RTL-Matinee. Met: The Edge of

the night en As the world turns, tv-
feuilletons.

16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws

en Weer.
18.00 Journaal.

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

medieserie. Afl.: D.J. Tanners Day
Off.

19.25 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz gepre-

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

detective-serie.
22.10 Studio 58. Amerikaanse serie.
23.05 Journaal.
23.15 Crossfire. Amerikaanse speel-

film uit 1975 van William Hale. Politie-
agent Vince Rossi infiltreert in de on-
derwereld op zoek naar de bron waar
zwart geld wordt gewit.

00.30 Bonjour les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 10.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 10. (herh.).
10.30 Schooltelevisie.
12.30 AK-Nachrichten. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus dataver-

werking, les 5.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal ]

magazine met nieuws en sport
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's). Aansl.: Par-
teien zur Landtagswahl in NRW.

20.00 Grenzerfahrungen. Wilhelmine
Möller - Die letzte Totenfrau im We-
serbergland, portret van deze 90-jari-
ge aflegster.

20.30 Die Montagsreportage. Ausge-
dient - Karl Marx in Karl-Marx-Stadt.

21.00 Baldur Blauzahn. Afl. 1.
21.30 West 3 aktuell. Aansl,: Parteien

zur Landtagswahl in NRW.
21.45 Medizin-Magazin. Gezond-

heidstips. Vandaag: 1. Incontinentie;
2. Verorging in het ziekenhuis; 3. Fa-
milieleden bij thuisverzorging.

22.30 Kuitur und Wissenschaft ak-
tuell. Musik im Dschungel, opening
van de opera in Manaus.

23.15 Otar losselliani. Das Leben
gent vorbei und Du steckst im Kmo,
portret van deze regisseur.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

België/Télé 21
18.30 Follow me, cursus Engels. Les 5
en 6. 19.00 Spreek met ons mee, cur-
sus Nederlands. Les 24 en 25. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Le rê-
ve d'lcare, documentaire over de ge-
schiedenis van de luchtvaart. Afl. 6: La
naissance du combat aerien. 20.55 Art
21: Mister Manhattan: Woody Allen,
(herh.). 21.55 Nieuws, weerbericht en
beursberichten. 22.25-23.05 De Tcher-
nobyl a la mer d'Aral: Le désastre éco-
logique, documentaire, (herh.).

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept sur sept.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des Chiffres el
des Lettres. 18.20 Recreation. 19.00
Aventures et Voyages. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.0C
Nouveau Monde. 21.00 Thalassa
22.00 Journal Télévisé et Météo. 22.3C
Club Tvs. 22.40 Gros Mechant SHow
23.40-00.40 Mille Bravos.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Hier en nu.
(7.30 Nws.) 7.51 Het levende
woord. 8.10 Hier en nu (vervolg).
8.50 Introductie M.M. Magazine
met o.m. M.M.-pastoraal. 9.07
Maandagmorgen magazine. 12.07
Hier en nu (12.30 Nws.). 12.32
Boer en tuinder. 12.55 Meded.
t.b.v. Land- en tuinbouw. 13.10
Hier en nu. 14.07Veronica nieuws-
radio (17.30 Nws.). 19.03Club Ve-
ronica trend. 20.03 Peper en zout
met om 20.35 Het tribunaal, hoor-
spel. 21.03 KRO's jazz connection.
22.03 Op de- eerste rang. 22.50 In
het spoor van Willibrord. 23.06 Met
het oog opmorgen. 0.02 Easy liste-
ning. 2.02 AVRO's Nachtdienst.
6.02-7.00 Auto in? AVRO aan!
Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen-met Ron Brandsteder.
9.04 TROS Gouden uren. 11.04Op
volle toeren. 12.04 André van Duin.
13.04 TROS Aktua. 13.15 Zwijgen
is fout. 15.04 Met muziek het hele
land door. 16.04Open huis. 16.57
EO-Metterdaad Hulpverlening.
17.04 Ronduit-radiokrant. 18.04
Tijdsein. 18.25Kom er es uit. 18.50
Grabbelton. 19.03 Residentie pau-
ze dienst. 19.35 Hemelsbreed.
20.03 De besten van orkesten.
20.20 De confrontatie. 20.45 Be-
grijpt u wat u leest? 21.00-7.00 Zie
radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays-Bas. 14.04 Top-
pop radio. 16.04 Toppop discovery.
18 04 De avondspsits. 19.03 Het
steenen tijdperk. 20.03 Muziek met
Meta. 22.04-23.00 Candlelight.

televisie en radio maandag

Nederland 1
;°O-13.05 Nieuws voor doven en
Jkchthorenden.

I 110 Robin en Marian. Engelse
Jeelfilm uit 1976van Richard.Lester.
win Hood komt op voor de bevol-
Jn9 die lijdt onder het regime van'iS John.

)£5 Neighbours. Australische serie.(le|en leent geld van Jim. Barbara

'l^agt Terry om hulp.
j*o ""Journaal.
jO De oren van jekop. Nederland-
jj:Poppenserie.Afl. 17: De helft.
:s0 Liflaflab. Kinderkookcursus.I ,'esentatie: Hetty Heyting;

a;SS Bij Bep. Dierenmagazine met
zij*P en Nellie Frijda. Afl. 1: De kat.
i Poëzie clip. Gedichten van jon-
-0pren.
1 ik geloof het wel. Jongeren dis-
cussiëren over hun geloof. Afl. 2:
t fj*arte Pinkstergemeente.
(fOO ""Journaal.
)l«0 KRO's tekenfilmfestiVfcl.ji'3s Out of Africa. Amerikaanse
yeeifiim u.t 1985 van Sydney Pol-
j!ck. Karen Blixen verhuist in 1914

Ie ?el haar man Baron Bror Blixen van
e'^nemarken naar Nairobi, waar ze
i *r|iefd wordt op een Britse avontu-
i?{ en idealist.M 5Brandpunt. Actualiteitenru-
lek-Bertus Aatjes. Een sprookje,, *erkt en voorgelezen door Bertus?%s. NOSii[°° ""Journaal.

i 'S-00.05 Street legal. Canadese
r|g r'e- Afl. 10: Rumoer rond de bop-
I 6n- Leon verdedigt een milieugroep.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 30.
08.30 Telekolleg 11. Cursus informati- =

ca. Les 5.
16.00 Ein Mann aus der 'Firma. De :

Staatssicherheitsdienst in de DDR.
16.30 Die Revolution von Raum und "Zeit. Afl. uit de serie Erlebte und ge- ■

lebte Geschichte: Mensch und Tech- [
nik.

16.50 Der Donaudurchbruch. j
17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde, j

Afl. 3.
17.30 Telekolleg 11. Cursus informati- :

ca. Les 5. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Die Curiosity-Shöw. Informa- j

tief amusementsprogramma, (herh.). i
18.53 Kinder-Verkehrsspot. (herh). ;
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben- i
teuer. Vom langsamen Leben ami
Ende der Welt, portret van vijf broers
en zussen die op een afgelegen
plaats op IJsland wonen.

20.15 Sonde. Technik - Umwelt - Wis-
senschaft, wetenschapelijk magazi-
ne.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Nach Ladenschluss. Consu-
mentenmagazine.

22.45 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00KRO-Klassiek op maandag-
morgen. I. Radio Symf. Ork. Saar-
brücken met piano. 11. Martin Jones
speelt Percy Grainger. 11.50KRO
literair: over poëzie. 12.00 Radio
vierklank. 13.50Over kunst en cul-
tuur. 14.00 KRO-Klassiek op de
maandagmiddag: Orpheus in der
Unterwelt, opera van Offenbach.
15.45 In antwoord op uw schrijven-
klassiek. 16.45 Zin in muziek.
17.00 Werken van de Falla. 18.00
Nws. 18.02 De klassieken. 20.00
Nws. 20.02 De VARAMatinee. En-
semble 415 met mezzo-sopraan.
22.00 Jazz-op-vier. 23.00-24.00
Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De echte vrede
kwam pas later. 10.00 Faktor 5,
met om 11.00 1940, terugkijken op
een gebeurtenis van 50 jaar gele-
den. 12.00 Nws. 12.05 Vluchtelin-
ge. 13.00Nws. 13.10 Faktor 5, met
om 14.45Gesproken portret; 15.00
Bericht uit het Koninkrijk; 16.00
Faktor 5. 16.30 NOS Kindermaga-
zine. 17.00 NOS-Taal. 17.30 De-
serteurs in nazi-Duitsland. 17.55
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Even muziek.
18.20 Uitz. van de VVD. 18.30

Progr. voor blinden en slechtzien-
den. 18.40 N.I.K. NOS: 18.55 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers. 20.30 Jazz uit het histo-
risch archief. 21.00-21.30 Hobby-
scoop.

RTL Plus
j06.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-: scher. (herh.).
i 06.25 Hallo Europa - Guten Morgen
| Deutschland. Gevarieerd magazine.
i 08.30 RTL aktuell.
i 08.35 Tele-Boutique. (herh.).
! 09.00 RTL aktuell.
■ 09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).: 10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
i (herh.).
i 10.35 Dr. Who. Engelse serie. (herh.).
i 11.00 Musikrevue. Duitse schlagers,

(herh.).
: 11.55 Einfach tierisch. Dierenshow.

(herh.).
i 12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-

te RTL Orkest.
■ 13.00 Tele-Boutique.
i 13.30 California Clan. Amerikaanse
i serie.
i 14.15 Die Springfield Story. Ameri-
} kaanse serie.
j15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
i serie. Afl.: Heimweh.
: 15.40 RTL aktuell.
j15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

" 16.00 Tammy. Amerikaanse serie.
Afl.: Die erste Anstellung. (herh.).

■ 16.30 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Gold-

: fieber.
[ 17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvpord.
j17.45 Spiel mit. Sterntaler.
| 18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-: rie. Afl.: Mantel des Schweigens.
j (herh.).

■ 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
■ 19.05 Weerbericht.
■ 19.15 Pazifik-Geschwader 214.

Amerikaanse serie. Afl.: Auf verlore-
j nem Posten.
5 20.10 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: Dem Wolf eine Falie stellen.
j 21.05 Bis zum letzten Schuss. Ame-
j rikaanse speelfilm uit 1981 van Ri-

chard O Sarafian.
| 23.10 RTL aktuell.: 23.20 10 vor 11. Cultureel magazine.

Vandaag: Stimmen aus dem Jen-
seits.■ 23.50 Mannermagazin M.

■ 00.25 Catch up. Showgevechten uit
Amerika.

: 01.00 Airworlf. Amerikaanse serie.: (herh.).
E 01.45-01.50 RTL plus-Aerobics.

SSVC
13.00 Allsorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Knots landing. Afl. Web of lies.
15.15 Concentration.
15.40 Children's SSVC. Chris and

crumble.
15.55 Isthatafact?
16.10 Bravestarr.
16.35 Spatz. Karen.s birthday.
17.00 Press gang. Nieuwe serie. Afl.

Brekfast at Czar's.
17.25 Sporting triangles. Nieuwe se-

rie.
17.50 Home and away.
18.15 Rescue. Afl. We never say ne-

ver.
18.40 News and weather.
18.55 You rang m'lord. Nieuwe serie.
19.45 Coronation street.
20.10 The Bill. Afl. Mystery of the mil-

lions Seale.*
21.05 Capital city.
22.00 News and weather.
22.30 World in action.
22.55 Film '90.
23.25-00.15 Sportscene.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast.
IQ.OO News and weather.
10.05 Open air.
10.20 Gloria.
11.00 News and weather.
11.05 Matchpoint quiz.
11.30 Playdays.
12.00 News and weather.
12.05 Open air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Everyman.
15.10 Chronicle: the Batavia.
16.00 The natural world.
17.00 Women mean business.
17.25 Bazaar.
18.00 Newsround.
18.35 Country file.
19.00 Six o'clok news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.35 That was then, this is now.
21.00 In sickness and health.
21.30 Joint account.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Panorama.
23.30 Newsnight.
00.15 World Snooker.
00.55 Weatherview.

Eurosport
06.00 International business report.
06.30 European business channel.
07.00 The DJ. Kat show. 09.30 Mara-
thon van Londen en Rotterdam. 10.30
Spaans voetbal. 12.30 WK voetbal
1962. 14.0CWK ijshockey. 16.00 WK
curling voor dames. 17.00 Horse box.
18.00 NHL ijshockey. 20.00 Internatio-
nal motorsport. 21.00 Eurosport. 22.00
Boksen. 23.00 WK ijshockey. 01.00-
-02.00 WK curling.

SAT 1
06.00 Guten Morgen. 08.30 SAT.I
BLICK. ,08.35 Nachbarn. Afl. Kindheit-
serinnerungen. 09.00 SAT.I BLICK.
09.05 Love Boat. Afl. Heirat war nicht
geplant. 09.50 Teletip Reise. 10.00
SAT.I BLICK. 10.05SAT.I -Teleshop.
10.30Ruf der Walder, Oostenrijkse hei-
matfilm uit 1965 van Franz Antel. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programmaoverzicht. 14.05 Casimir &
Co, Amerikaanse tekenfilm. Afl. Der
Bar ist los. 14.30 Teletip - Haushalt.
14.40 Love Boat. Afl. Das Fernsehduel.
15.30 Verliebt in eine Hexe. Afl. Arme
Tante Clara. 15.55 SAT.I - Teleshop.
16.05 Daniel Boone. Amerikaanse
western. Afl. Boone unter Mordver-
dacht. 17.00 SAT.I BLICK. 17.10
Nachbarn. Afl. Der Schwacheanfall.
17.35 Teletip - Natur. 17.45 Program-
maoverzicht. 17.50 Süßes Gift. Ameri-
kaanse serie, afl. Remis. 18.45 SAT.I
BLICK 19.05 SAT.I WETTER. 20.00
Trapper John, M.D. Amerikaanse serie,
afl. Der Nebenbuhler. 20.55 SAT.I
BLICK. 21.00 Schneewittchen und die
sieben Gauckler, Duitse muziekfilm uit
1962 van Kurt Hoffmann. 23.00 SAT.I
BLICK. 23.10 News & Stories. 23.35
Spiegel TV. 00.05 ■ Die Schonen der
Nacht, Frans/Italiaanse speelfilm uit
1952 van René Clair. 01.25 So gese-
hen. 01.30-01.40
Programmaoverzicht.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
at the movies. 12.00 Remote Controi.
12.30VJ Kristiane Backer. 13.00 Satur-
day Night Live. 13.30 MTV Spotlight.
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 MTV At the Mo-
vies. 20.00 Saturday Night live. 20.30
New Visions. 21.00 MTV Spotlight.
21.30 XPO. 22.00 The Phil Collins .
Show. 23.00 MTVs Coca Cola Report.
23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
07.07 Ochtendmagazine 09.02,
10.02, 11.02 Kort nieuws. 12.05
Middagmagazine: Limburg aktueel,
Limburg en de wereld, agenda en
muziek. 14.02, 15.02, 16.02 Kort
Nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05 Limburg Aktueel. (editie
Noord en Zuid). 17.25 Maandag-
avondmagazine.

BRT 2
06.00 Nieuws. 6.05 De gouden
geeuw. (Nieuws 6.30 - 7.00 en
7.30). 8.00 Nieuws. 8.10 Het vlie-
gend tapijt. 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. 11.50 Hetkoe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche
en plastiek. 14.00 De eerste dag.
16.00 Vooruit, achteruit. 17.00 Lim-

burg Vandaag. 18.00 Nieuws 18.10
Hitrevue. 20.00 Slowtime. 21.00
Een plaat voor Margriet. 22.00
Nieuws 22.05 Manoeuvres in het
donker. 23.30 Nachtradio (Nieuws
24.00, 05.00 en 05.30 uur).

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Frühstück (+ Spiel

'Glückstreffer'). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Besinnliche Worte. 9.10 Musi-
kexpreß. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalender
Musik bei Tisch. 12.15 Veranstal-
tungskalender. 13.00 Frischauf.
14.05 Schulfunk: Augen auf dem
Alltag, Licht ohne Feuer. 14.20 Mu-
sikzeit heute: Operette & Musical.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight: US-charts. 17.05 Oldie-
kiste. 18.10 BRF Aktuell. 18.40-
-20.05 Jazz.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 5.59 Station-
sansage. 6.05 Morgenmelodie.
9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur Sa-
che. 12.07 Gut Aufgelegt. 14.05
Wirtschaft. Aansl. Auf der Prome-
nade. 15.00 Café Konzert. 16.05
Heimatmelodie. 17.00 Der Tag urn
fünf. Aansl. Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum traurnen 22.30
Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.15 Mediterranean Cookery.
08.45 The mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 News
and weather. 19.45 Time Warp. 20.00
Touristic Magazine. 20.30 Journey to
India. 21.00 In Search of Wildlife. 21.30
Perspectives on Science. 22.00 News
and Weather. 22.15 In Search of Wildli-
fe. 22.45 Thai Panorama. 23.15 Touris-
tic Magazine. 23.45 Perspectives on
Science. 00.15 News and weather.
00.30 Blue Night. 01.30 Time Warp.
01.45 The Mix.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik 5.30 Guten Morgen.
9.00 Ein Tag wie kein Anderer.
11.00 Treft nach Elf. 12.00 RTL
Themen. 12.15 Casino-Parade.
14.00Viva. 16.00 Entenjagd. 17.00

RTL Themen. 17.15 Musikduell.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.
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vrouw

Ter Veld over huishoudelijk werk:

Partners moeten
onderhandelen

Staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken voorziet dat
als overleg en discussie niet helpen de vrouw hard moet
onderhandelen met haar man om hem te bewegen tot
huishoudelijk werk. De verhoudingen liggen nog steeds
opmerkelijk scheef, zo constateerde zij donderdag op een
congres over de veranderende maatschappelijke verhou-
dingen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Vrouwen besteden gemiddeld 28 uur aan huishouden en
verzorging tegen tien uur per week bij de mannen. Vrou-
wen hebben onvoldoendebaat bij arbeidstijdverkorting
en ouderschapsverlof omdat mannen die extra vrije tijd
benutten voor vrijwilligerswerk, sport en studie. De man
vergroot daarmee zijn voorsprong op de maatschappe-
lijke ladder. Het verzorgen van dezieke buurvrouw is een

vrouwentaak die weinig maatschappelijk rendement
heeft.

In politiek én bestuur lopen vrouwen hun achterstand
maar schoorvoetend in, zo constateerde zij. Mannen en
jongens moeten over dit probleem worden ingelicht, en
Ter Veld wil daarbij het voortouw nemen.

De mentaliteit van het mannelijke volksdeel op seksueel
terrein zal eveneens moeten veranderen. De meest schrij-
nende uiting van machtsongelijkheid tussen de seksen is
seksueel geweld. Daarop richt zich een algemene voor-
lichtingscampagne die momenteel wordt voorbereid.

„Het beeld van de mannelijkheid staat ter discussie", al-
dus de staatssecretaris. „Meer in het bijzonder de beelden
die mannen hebben van dominantie, agressie en geweld
en het idee dat die houding van hen wordt verwacht."

Emma Bruut in huur boek over vrouwen in munnenberoepen:

'Bijzondere inzet
is een vereiste'

Journaliste Emma Brunt zwierf twee maanden lang op af-
gelegen industrieterreinen. Ze was op zoek naar vrouwen

'** mannenberoepen. Voordat ze aan deze missie begon
haakte de schrijfster romantische voorstellingen van het-
§een haar te wachten stond. Ze zag zichzelf hangen aan de
touwladder van een helicopter die haar naar een boorplat-
[orm bracht. Beneden haar, tussen een groepje mannen,
bevond zich de vrouw die zij zou interviewen: lieslaarzen
|ot haar heupen, kletsnat geel oliegoed en een wapperende
"os haar vanonder een vuile zuidwester.

rünt belandde echter niet op de
gotische plekken uit haar
*oom. Haar opdrachtgever, het
Ministerie van sociale zaken en
kerkgelegenheid, wilde portret-en van vrouwen in 'gewone'
Mannenberoepen, technische
Met name. Daar staan werkge-
J^rs immers om arbeidskrachten
* springen. Genoeg ruimte voorgouwen dus. Haar boek moest
"tet slot zijnvan de voorlichtings-campagne 'Vrouwen gezochtv°or mannenwerk'.

örUnt veranderde haar koers. ZoB'lg ze onder meer naar de lak-
sWaatvan Volvo,kroop achter deo mputer bij Philips en dook in
?e lasbox bij de bedrijfsschool

in Breda. Min-
Qer romantisch dan haar droom,
«teeft de schrijfster toe, maar saai
JJ'as het allerminst. „Zon las-ap-
Paraat is fascinerend", zegt de
Schrijfster oprecht, „niet voor
et mooie gemaakt en juist daar--0,tt zo bijzonder. En dan eenVrouw die achter zon machine

paar grote platen staal be-merkt ... zeer uitnodigend. Ik«reeg er zelf gewoon zin in".

" Emma
Brunt: „Ik

vind zon las-
apparaat

fascinerend".
Enthousiasme
**et boek 'Vrouwen gezocht voorMannenwerk', dat woensdagerd overhandigd aan vice-voor-

K. Adelmund van het FNV
I 1 aan J. Dortland, directeur so-
'ale zaken van het VNO, is zeerP°sitief. De vrouwen die Brunt
Schrijft vinden het werk leuk.

alent of bijzondere interesse inMannenwerk, is hun belangrijk-
-1:6 drijfveer. De vrouwelijke ma-nager bij Fokker was vroeger
aanzinnig goed in wiskunde.

C
e vrouw dienu bij Gazelle race-
etsen monteert, was als klein

Jeisje al gekvan een glimmendel'ets.
intimiteiten op de

*erkvloer? Daar hebben degouwen nauwelijks last van.
y°it is één collega op een van deen bedrijven ontslagen vanwe-jj °ngewenst gedrag. Een meisje

at voor het eerst de produktie-deling van Volvo passeert,
.ordt nagefloten of aangekeken
/iet veelbetekende blikken. Een
j:.^n bekende tegen een vrouwe-
Jke gezagvoerder bij Transavia

J^- hij eigenlijk wel bang waset een vrouw achter het stuur.

s,e Werkende vrouwen halen
?.? chts hun schouders op. 'Het

Jri flauwe grapjes.

rou wen gezocht voor mannen-
tipl^' op de successtory vanfy?n geslaagde uitzonderingen.
i^} e opvallende positieve toon
Qbri Brunt beïnvloed door haarPdrachtgever, het ministerien sociale zaken en werkgele-
vjMheid. Werft de journaliste

°Uwen voor mannenwerk?

ggUnt ontkent dit met klem. Vol-
les haar is het boek wel dege-
M»rePresentatief. Ze koos tien
Qu*!ekeurige bedrijven, zowel
W|6re herintreedsters als jonge
Vsr":.!ngen komen aan het woord,
ti6 lërend in hoge en lage func-

Mooi
cjJ^ is zichtbaar onder de in-
retiri Van haar missie. Glunde-
di6 vertelt ze over de vrouwen

*eu Ze ontmoette. „Het zijn geen
'eükPieten- Gewoon tien vitale,

meiden- Vol energie en on-
b 6„j .mingslust. Een vrouw die
V Q 'Ult om in de lakstraat bij Vol-
st^0 werken, heeft al een hele
Mo<Lgenomen' Die is vol goede
ste zal zich niet door de eer-
velrii me opmerking -uit hetlQ 'aten slaan".vro uWen in mannenberoepen

moeten beter zijn dan de gemid-
delde werknemer, zo blijkt uit
het boek. Kneuzen overleven het
niet. Een bijzondere inzet is bijna
een vereiste.

Toch laat de komende generatie
vrouwen zich hierdoor niet inti-
mideren, meent Brunt: „Ze bof-
fen dat hun voorgangsters ster-
ren waren. Die hebben de weg
vrijgemaakt. Als jekiest voor een
topfunctie bij Fokker, moetje er-
gens doorheen. Vrouwen moeten
niet van kraakporselein zijn.

Mannen krijgen het ook niet op
een presenteerblaadje aange-
reikt. Als een mannelijke docte-
randus zich aandient wordt hij
ook belachelijk gemaakt dat hij
niets van de praktijk weet".

Vrouwenbeweging
Brunts strooptocht langs vitale
vrouwen in mannenberoepen
sluit aan bij haar eigen carrière.

Als 34-jarige journalistebegon ze
bij de Haagse Post tussen man-
nelijke collega's. Ze schreef op-
zienbarende, kritische artikelen
over de vrouwenbeweging.

Als de HP-journaliste een vrou-
wenbijeenkomst coverde, ging
dat een enkele keer zelfs gepaard
met luid gejoel en gesis: Brunt
was weer in de zaal. De vrouwe-
lijke journaliste spaarde haar
'zusters' immers niet. In haar
verhalen boycotte ze het zuster-
schap, want dat was haar 'teklef.

Het was ongeveer halverwege de
jaren zeventig, een tijd waarin
vrouwen zich volledig afsloten
van de mannenwereld. Vrouwen
die betaald werk verrichtten
werden gezien als verraders.
Mannen waren immers slecht.
„Het was bijna hoerig wat ik
deed" vertelt Brunt. „Als vrouw
werken voor een mannelijk me-
dium en dan ook nog ironisch
schrijven over de vrouwenbewe-

ging? Dat kon niet door de beu-
gel".

Vrouwelijke collega's smeekten
haar ergens anders over te schrij-
ven dan over de vrouwenbewe-
ging. Brunt voelde zich juist ge-
roepen hierover te publiceren.
Ze maakte deel uit van de groep
en vond datvrouwen zich te 'kla-
gerig' opstelden. Zij verafschuw-
de vrouwen die in het vrouwen-
huis eikaars wonden likten. Haar
credo luidde dat economische
zelfstandigheid de enigeremedie
was voor bevrijding van de
vrouw.

Stoer
Ruim vijftien jaarlater ziet Brunt
waar zij destijds voor pleitte:
doortastende vrouwen die niet
bij de pakken neerzitten. Dat
doet haar deugd, te meer omdat
zij jarenlang vrouwen moed in
sprak niet vanzelfsprekend het
onderspit te delven.

De arbeidsvoorwaarden zijn wel-
iswaar nog niet in de puntjes ge-
regeld, want kinderopvang is
voor de tien bedrijven nog „com-
pleet nieuw". Brunt realiseert de
zware dubbelrol van moeder en
werkneemster. Anderzijds
meent Brunt dat vrouwen ook
keuzes moeten maken.

„Een betaalde baan, helpen op
de schoolbibliotheeken zoonlief
persoonlijk naar zwemles bren-
gen, is onmogelijk. Ook in het
huishouden moet je makkelijk
zijn. Ik heb inmiddels geleerd
om me niet te storen als er vijf
dagen een afwas staat, de ramen
al drie maandenvuil zijn en zo nu
en dan een diepvries pizza eet,",
zucht de schrijfster die zichzelf
chaotisch maar wel flexibel
noemt.

Terugkijkend op haar zoektocht
naar vrouwen in mannenwerk,
geniet de schrijfster van het feit
dat deze tien vrouwen een tech-
nisch beroep hebben gekozen
omdat ze het gewoon leuk vin-
den. „Het is geen protestactie. Ze
worden geentechnicus om zono-
dig door te dringen in een man-
nenberoep. Neem die vrouw bij
Gazelle. Zij gaat gewoon uit haar
bol als ze een perfect gelakte
race-fiets ziet. Dat vind ik prach-
tig. Het is een motivatie die
deugt".

carine neefjes

Emancipatieraad wil wet
voorrangsbanen vrouwen

De Emancipatieraad vindt dat
bedrijven, instellingen en de
overheid bij wet gedwongen
moeten worden voorrangsbanen
voor vrouwen te reserveren. De
raad pleit daarvoor in een schrif-
telijk commentaar aan de rege-
ring over het kabinetsplan om
met een wet bevordering ar-
beidskansen te komen.

Die wet, naar Canadees model, is

bedoeld om via openbaarmaking
van het aandeel van minder-
heidsgroepen in het personeels-
bestand, arbeidsorganisaties on-
der druk te zetten minderheden
in dienst te nemen.

Vrouwen horen daar nadrukke-
lijk bij, zo meent de Emancipa-
tieraad. De raad stelt zich voor
dat de wet voorschrijft dat ar-
beidsorganisaties met meer dan

35 werknemers positieve actie-
plannen opstellen voor minder-
heden en vrouwen. Daarin staat
hoeveel vrouwen en mensen uit
minderheidsgroepen er in dienst
moeten zijn en wanneer dat ge-
realiseerd moet zijn. Werkgevers
die zich daaraan niet houden
moeten gestraft worden, meent
de Emancipatieraad. Gedacht
wordt aan openbaarmaking, boe-
tes en intrekking van subsidies.

Cursus leert leken naar voetbal kijken
De Amsterdammers Henk Jans-
sen en Lucien Ulrich bieden een
oplossing voor huiselijke proble-
men tijdens de reeks uitzendin-
gen over het WK-voetbal in Ita-
lië: een cursus voetbal-kijken
voor vrouwen. Op twee bijeen-
komsten krijgen de deelnemers
zoveel basis-know-how dat het
hele gezin samen kan genieten
van het voetballen Alhoewel de
lessen bedoeld zijn voor vrou-
wen, hebben zich ook al twee
mannen aangemeld.

Ulrich: „Het is nu vaak ellende,
omdat vrouwen niet,begrijpen
waarnaar jekijkt."
Janssen en Ulrich zijn voormalig
sociaal werkers die tegenwoor-
dig hun brood verdienen met een
eigen grafisch bedrijfje en aller-
lei 'activiteiten. Ulrich: „Wij ma-
noeuvreren aan de rand van het
ludieke en het zakelijke."

De inspiratie voor de cursus be-
kroop de beide heren tijdens de
laatste interland Italië-Neder-
land. Ulrich: „Henks vrouw is
heel enthousiast geworden voor
voetbal sinds ze zijn getrouwd,
maar mijn vrouw niet. Mij irri-
teert het altijdverschrikkelijk als
ze vraagt wat is dit en wat is dat.

Dan raak ik de draad van de wed-
strijd kwijt. Toen hebben we dit
bedacht." Hinderlijke scheidslij-
nen tussen de seksen vallen door
de cursus weg, menen de organi-
satoren. 'Even rondvragen' le-
verde al meteen een stormachti-
ge belangstelling in de kennis-

senkring op. „Kennelijk zitten
veel vrouwen ook met het pro-
bleem en willen ze er graag wat
aan doen."

De cursisten worden in twee
avondsessies klaargestoomd

voor het grote WK-gebeuren.
Tussendoor wordt de wedstrijd
Ajax-Rohda bezocht. Janssen en
Ulrich komen goed voorbereid
voor de dag. De noodzakelijke
kennis van de spelregels wordt
onderwezen aan de hand van een

officiële KNVB-instructievideo.
Met die kennis in het hoofd
wordt een begin gemaakt met
het hoofdvak: de voetballers en
wedstrijdtactiek. Aan de hand
van fotomateriaal worden de cur-
sisten bekend gemaakt met de

Nederlandse en andere WK-se-
lecties. „Zodat ze straks enigs-
zins weten wie er over het
scherm gaat", aldus de initiatief-
nemers.

Als de leerlingen weten wie de
'hoofdrolspelers' zijn en de ge-
schiedenis van voetbal kennen,
gaat de groep op 29 april naar een
echte voetbalwedstrijd, de laat-
ste thuiswedstrijd van Ajax te-
gen Rohda. Op een bijeenkomst
wordt de wedstrijd weer in het
cursuslokaal geanalyseerd.

„Het moeilijkste is te vertellen
wat nou precies boeiend is aan
voetbal", vindt Ulrich. „Leg ze
maar eens uit waarom een speler
als Van Basten altijd iemand in
zijn rug krijgt en iemand als Gul-
lit niet." Leunend op hun eigen
ervaring in de Amsterdamse
amateurvoetbalcompetitie zul-
len ze toch proberen hun inzich-
ten over te dragen.

Er hebben zich al acht vrouwen
aangemeld en inmiddels ook al
twee mannen. Zo ziei je maar
weer, zeggen de organisatoren,
met seksisme heeft het allemaal
niets te maken. Hooguit een
beetje 'met traditionele rolpatro-
nen en zo. De groep komt bij el-
kaar op 25 april en 9 mei in Pak-
huis Amerika, Keizersgracht 241
in Amsterdam. Er is plaats voor
maximaal vijftien deelnemers.
„Anders wordt de groep zo groot
dat wij als leraren met onze auto-
riteit in de knoop komen", aldus
Ulrich en Janssen.

" Vrouwelijke cursisten kijken naar voetbalbeelden en luisteren naar de uitleg van hun
'leraren.

Symposium
'vrouwen
in verzet'

De Rotterdamse Vrouwen-
raad houdt in het kader van
de Vredesmanifestatie, waar-
mee de stad het bombarde-
ment van mei 1940 herdenkt,
een tweedaagse symposium:
'Vrouwen in verzet, vrouwen-
verzet'. Nederlandse en bui-
tenlandse vrouwen spreken
op 17 en 18 mei in de Burger-
zaal van het stadhuis niet al-
leen over het verzet van tallo-
ze vrouwen in Nederland en
Duitsland gedurende de
Tweede Wereldoorlog, maar
ook de huidige strijd van
vrouwen, in landen met dicta-
toriale regimes, komt aan
bod.
Belangstellenden voor 'Vrou-
wen in verzet, vrouwenverzet'
kunnen zich tot 1 mei aanmel-
den via de Rotterdamse Vrou-
wenraad (S 010-4333100) of
Woman's Exchange Porgram-
me International (S 010-
-436.0166).

Twijfels over
zin onderzoek
borstkanker

Bij de diagnose van borstkanker
hebben zich de laatste jaren zo-
veel veranderingen voorgedaan
dat vraagtekens kunnen worden
gezet bij de zin van het voorgeno-
men bevolkingsonderzoek waar-
bij vrouwen van 50 tot 70 jaarom
de twee jaarworden opgeroepen
voor een 'screening.

Dit blijkt uit verschillende be-
schouwingen van leden van het
Integraal Kankercentrum Zuid
en het SOOZ, het Samenwer-
kingsorgaan Oncologie Zieken-
huizen (Zuidoost Brabant en
Noord-Limburg) in het Neder-
lands Tijdschrift voor Genees-
kunde en Medisch Contact.

De Gezondheidsraad heeft het
bevolkingsonderzoek geadvi-
seerd op basis van de resultaten
van proefonderzoeken in de pe-
riode 1974-1982. Maar volgens de
auteurs hebben zich intussen
ook in gebieden zonder bevol-
kingsonderzoek verschuivingen
voorgedaan die het verschil in re-
sultaten in gebieden met en zon-
der bevolkingsonderzoek heb-
ben verkleind.
Zo blijkt uit de registratie van
het SOOZ (voor een gebied met
850.000 inwoners) dat de diagno-
se borstkanker steeds vroeger
wordt gesteld. Er worden dan
ook vaker kleinere tumoren ge-
vonden: het aandeel van gezwel-
len van vijf centimeter of groter
daalde in de periode 1975-1986
van ruim 40 tot 15 procent, ter-
wijl datvan tumoren van minder
dan 2 centimeter toenam van
ruim 20 tot bijna 45 procent.

De onderzoekers schrijven dat
toe aan de steeds ruimere toepas-
sing van mammografie (röntgen-
onderzoek van de borsten) - in
combinatie met cytologisch on-
derzoek- bij vrouwen met klach-
ten en kleine gezwellen. Ook in
de behandeling van deze vrou-
wen hebben zich verschuivingen
voorgedaan: inmiddels worden
bij 40 procent van hen borstspa-
rende operaties uitgevoerd in
plaats van amputaties.
De stijging van 'het aantal geval-
len van borstkanker is gemid-
deld 1 procent per jaar, maar bij
vrouwen van 40 tot 50 jaar onge-
veer 3 procent. Dat hangt voor
een deel samen met de vervroe-
ging van de diagnose, die er tege-
lijkertijd toe heeft geleid dat de
overlevingskansen zijn verbe-
terd.

De arts-epidemioloog J.W.W.
Coebergh vraagt zich daarom af
of niet moet worden overwogen
om voorafgaande aan of in plaats
van een bevolkingsonderzoek
voor vrouwen van 50 tot 70 jaar
vervroeging van de diagnose mo-
gelijk te maken voor vrouwen
van elke leeftijd. Huisartsen en
specialisten zouden dan aan de
hand van protocollen actief moe-
ten inspelen op de 'spontane'
ontwikkelingen van de vraag
naar zorg van alle vrouwen met
borstklachten.
De capaciteit voor diagnostiek
en behandeling is nu - ook voor
andere kankerpatiënten - al
krap. Coebergh zegt dat het voor-
genomen bevolkingsonderzoek
de capaciteitsproblemen zal ver-
groten: „de gezonden zullen de
zieken gaan verdringen."
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S»piccolos
ln de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100 j
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één 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, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m 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.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
IBron Cebuco Summo Scannee) 2230t>.. , = mi

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

Personeel gevraagd

Voor Vaals
zoeken wij enkele

actieve bezorgers
die genegen zijn 's ochtends tussen 6.00 en 7.00 uur onze

krant te bezorgen. Aantrekkelijke bijverdiensten.
Melden: Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn en kiezen voor een autofabriek waar
hard werken goed betaald wordt. Dit bedrijf ligt in Bom en
werkt in een 2-ploegendienst. Vervoer is geregeld.

Interesse? Bel:
Voor informatie:

04490 -1 42 22, Jeanette Vaessen
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

045 - 71 83 66, JaapRoelofsen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a
043 - 21 05 51, Adriane Keulen

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

Banketbakkerij Lok
zoekt

1 e of 2e bediende
Geen nachtwerk. Werkuren in overleg. Goede verdiensten.

38-urige werkweek. Soll. na tel. afspraak 04454-1545.
Vaals, Maastrichterlaan 28.

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.
Metselaars

voor accoordwerk Duits verz
Hoog accoordloon. Melden

tel. 045-351655.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
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
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende KOK M/V met erva-
ring voor full-time baan. Tel.
043-213059.
Nieuw privéadres vraagt
dringend charmante ASSI-
STENTE'S. Intern mog. Tel.
04490-75028.
Dames. Voorjaar, de tijd om
weer actief te worden. Een
groot Zweeds cosmetica-
huis biedt u div. mogelijkhe-
den tot BIJVERDIENSTE.
Bel vrijbl. voor ml. na 12.00
uur 045-228035.
Duits bouwbedrijf Nyda
zoekt ervaren METSE-
LAARS en timmerlieden,
omg. Keulen. Tel. 09-49-
-223481072, na 18.00 uur
045-427194.

Duits bouwbedrijf Nyda
zoekt ervaren METSE-
LAARS en timmerlieden,
omg. Keulen. Tel. 09-49-
-223481072, na 18.00 uur
045-427194.
Duits bouwbedr. vraagt UIT-
VOERDER voor bestaande
bouwplaatsen verder uit te
bouwen, en nieuw perso-
neel aan te trekken voor
bouwplaatsen. Br.o.nr.
B-4332, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
RIJWIELMONTEUR ge-
vraagd, zowel fulltime als
parttime. Tevens verkoper/
verkoopster gevr. Werk-
plaats: filiaal Sittard. Mon-
delinge sollicitatie, 's Maan-
dags gesloten. Tel. 04490-
-15944. Tweewielerspecialist
Math Salden, Limbricht en
Sittard.
P.C.M. Pijpleidingen Con-
structies Maastricht, zoekt
zelfst. PIJPMONTEURS en
bankwerkers. Tel. 043-
-474828. Ma t/m zat. van
10.00 tot 19.00 uur.
Gevraagd voor dir. THUIS-
NAAISTERS met erv. Tel.
045-725310 (na 13.00 uur).
ECHTPAAR gevr. voor de
morgenuren in friture. Voor
ml. tus. 12-16 uur. Tel. 045-
-325620.
Heropening vrijd. 27-4-'9O.
"Club La Belle" Kerkrade zkt
compl. nieuw TEAM voor 's
middags en 's avonds'(ook
buffetdame). 045-457516 of
09-49-24622949.
Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Dringend DAMES gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-462805.
Wij vragen BEZORGERS
voor Heerlerbaan en Sim-
pelveld. Melden tijdens kan-
tooruren: Limburgs Dag-
blad, Fr. Erenslaan 4, Land-
graaf. Tel. 045-311719.
Privéhuis Michelle vraagt
leuke MEISJE, hoge ver-
diensten. Tel. 045-228481.

Onroerend goed te huur aangeboden
Per 1-5-1990 t.h.a.: comfor-
tabel 1-pers. app. Nieuw-
straat KERKRADE. Woonk.
slaapk.-keuken-douche-
toilet-berging-c.v. Huursub-
sidie mogel. Inl. 045-351740
Te h. gem. APPARTEMENT
te Bleyerheide. Inl. alleen
tuss. 17en18u, 045-423912.

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.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor bemiddeling zoeken HVDOthöök

Spoed Centrale
woonhuizen in een straal Y"*"^"]! ?" h^levan 10 km. rond Geleen- g^"- ««f* va 8,5%

Sittard, tussen ’ 100.000,- h£"th2£n w ?&£' ?en ’ 500.000,- Bel vrijblij- M k̂f" " 130% ew'

vend Peters & Partners 'ei-u/v-aia/Yb.
Makelaars en Taxateurs o.g. Alle banken en hypotheek-

Agnes Printhagenstr. 36, instellingen onder één dak!
6161 EK Geleen. Gratis advies bij de Lim-

Te1.Ó4490-48191. burgse HYPOTHEEK Cen-
Snel en goed uw ![?'eno

T
ceJ:Jl44£0"39016 ,en, . n 04498-58797. De speciahs-hUlS Verkopen f ten met kennis van zaken.

Jos Storms Onr. Goed. Wnninnn ii!Past. Vonckenstr. 44, unmgrun
Geleen. Tel. 04490-42550. Woningburo DE GOEDE
fippn V/prknnnl HOOP, Wagenstraat 179 I,VaetJl I VCI t\UUp. den Haagj te] 070-3643444
Geen Kosten. f 125- voor 2 jaar (24

-—■ p— mnd.) geldig, op postbank-Door onze samenwerking re kening 39 59.588 t.n.v. Demet Duitse Makelaar zoeken Goede H Per kwartaa
,

wij dringend huizen in elke ontvangt _ dan onzeprijsklasse in Limburg. Di- WOningruilgids. Woningruil[?^,?Sn[i00£ LS mo9?h'*- over geheel Nederland.WIJMAN & Partners Vast- a

goed. Tel. 045-728671. Kamers
Gevraagd ouder WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op- Te huur gemeubileerde
knappen geen bezwaar. KAMERS, Holtskuilenstr. 1,
Tel. 045-727173. Eygelshoven.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver- Kanteldeuren en rolluiken
koopt en verhuurt meer dan bestellen? STRATEN Voer-
u denkt! (Verhuur zonder endaal bellen. Ook voor in-
borg). Tel. 045-411930. dustrie. Tenelenweg 8-10.
KANTELDEUREN, roldeu- Tel. 045-750187. _
ren, sectiedeuren met of Reparaties
zonder afstandsbediening in i
23 maten direkt leverbaar. TV/VIDEO reparatie. Zondei
Afstandsbediening compu- voorrijkosten. Görgens. In-
ter gestuurd, geschikt voor dustrieterr. Abdissenbosch-
alle soorten garagedeuren Landgraaf. Tel. 045-314122
compl. met zender voor uw vROKO voor Uw koelkast
auto. Fa. Straten, Eijkskens- en diepvriesreparatiesweg 18, Geulle. 043-641044 Q45-441566 17 u. 461658.
Te k. rollen DAKLEER met Diepvries- en KOELKAST-
of zonder lei va. ’ 25,-; wa- REPARATIES zonder voor-
tervaste platen 2.44 x 1.22x rijkosten Bel Geleen 04490-
-18. Tel. 04490-15338. 45230. Service binnen 24 u.

Hobby/D.h.z. Winkei&Kantoor
Qrwi ii irt ipq tiiinhnicioc Te koop div. KANTOORMA-

JERTt^^ 'etcleTfm., reeds vanaf ’ 195,-; K'tT^SSs68 etC"Houtbouw Übachs, Eygels- etc, i ei. U4b ddzztt.
hovergracht 39, Kerkrade- Wat VERKOPEN? Adver-
Vink, tel, 045-460252. teer via: 045-719966.

Geldzaken

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

Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en
deskundig adviesvan één van onze 95 kredietadvieseurs.

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

over kontant geld kunt beschikken. Indoen gewenst brengt
onze buitendienstmedewerker het geld bij u thuis.

Gemakkelijk
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u tele-
fonisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct

advies over uw mogelijkheden voor een passende lening.
Bij goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later

nog over uw geld beschikken.
Discreet

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.

Openningstijden
Van half negen 's morgens tot negen uur 's avonds, zater-
dags van negen tot vier uur. Hertogstraat 38, Eindhoven.

Voorschotbank Frisia
Tel. 040-122020

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK. Te k. jonge HENNEN tegen
Tel. 04493-2715. de leg, tevens mestkuikens

regelmatig leverbaar. Vaes-
Te koop SCHARRELKIP- rade 43, Nuth. Tel. 045-
PEN, bruin en zwart. Zil- 241284.
straat 20, Dicteren. Tel. n-:::: : ■■■-—r~T~~r~. ""
04499-1341. Transacties
Kalkslib, DSM en champig- Te koop div. GARAGEGE-
nonmest. P. PUSTJENS, REEDSCHAPPEN o.a. hef-
Tel. 04759-3565/ auto-tel. brug, kasten, werkbanken,
06-52107893. etc, etc. Tel. 045-222235.

Auto's

Kerp auto electro:
* Erkend inbouwstation voor BOSCH en GEMINI

alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat!
* Erkend inbouwstation voor BLAUPUNKT AUTO

HIFI systemen!
* BOSCH reparatiedienst van startmotoren en

dynamo's onder vakkundige leiding!

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

Jos Bogman Specials
Escort Ghia 1400

4-drs., blauwmetallic, 1988, 8029 km.
Escort 1600 i

3-drs. 1989 (vele extra's) 14.000 km., rediand-red

Ford Fiësta 1600 i
3-drs. XR2 i, 1989, zwart, 7578 km

Citroen BK 14 RE
4-drs., 1987, 52.990 km, wit

Mitsubishi Galant 2.0 GLS i
1988, zilvermetallic

«üialïgma^
Hamstraat 70, 6465 AG Kerkrade. Tel. 045-423030.

Mazda 626 HB 2.0 GLX PS autom. '88; Mazda 626 HB 1.8
GLX '88; Mazda 626 sed. 1.8LX '88; Mazda 626 sed. 1.6
GLX 3x '87; Mazda 626 sed. 2.0 GLX '82, '84; Mazda 626

Coupé 2.0 GLX PS 87; Mazda 626 Coupé 1.6 GLX '83, '86
Mazda 323 HB 1.3 GLX '79, '86, '87; Mazda 323 HB 1.5

GLX '86; Mazda 323 sed. 1.3LX LPG '86; Mazda 323 sed.
1.5GLX '86; Mitsubishi Galant 1.6 GL '86; Opel Kadett SC
1.2 S '87; Opel Kadett 1.3 '82; Opel City 1.2 '76; Fiat Uno
60 S silver 1.1 '87; Fiat Panda 750 2x '86; Fiat Ritmo 1.3
'83; VW Golf C4O KW 1.3 '85; VW Jetta C 1.3 '87; Lada
1200 E 1.2 '83; Rover 2000 '83; Mazda 626 HB 2.0 LX

diesel '85; Mazda 323 station 1.7 GLX diesel '87.
Mazdakroon-garantie

Autobedrijf Leymborgh BV
Bornerweg 2-8, Limbricht.

Tel. 04490-15838.

Te koop Ford CAPRI, 6cil.
bwj. '79, APK2-'9l, Iste eig
Tel. 04752-3438.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
kl. blauwmet., bwj. '86, pr.n.
o.t.k. inr.mog. 043-436920
na 17.00 uur.
Te koop BMW 320 bwj. '79,
APK, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-352409. '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 Meastro
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 820E
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; Fiat Uno 45 1984. Ro-
ver dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard. Tel.
04490-15195. APK-keu-
ringsstation. Tevens verhuur
spuit/moffelcabine.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Speciale aanbiedingen bij
autobedrijf Loek Schaep-
kens: AUTOMAAT Ford
Orion 1,6 GL, 4-drs, '83
’8.950,-; Renault 5 4-drs,
'81, ’4.250,-; Simca 1100
GLS, 4-drs, ’1.250,-; Mini
1000 ’1.750,-; Mitsubishi
Galant, '80, ’ 1.750,-.
Schakelauto's: Ford Transit
keper, '82, ’7.500,-; Ford
Siërra Ghia LPG, '83,
’11.500,-; Siërra stationcar
'83, ’11.700,-; 3x Escort,
5-drs, v.a. ’.7.500,-; Opel
Rekord Traveler LPG, '86,

’ 13.900,-; 3x Kadett coupé
1600 v.a. ’1.250,-; Kadett
zwart, '82, ’ 6.950,-; Kadett
stationcar '84 LPG ’ 6.500,-
Ascona 4-drs, '82, ’ 3.950,-
Manta GT, '86, ’13.900,-;
Manta A, zeer speciaal,

’ 8.500,-; Manta GTE, zeer
speciaal ’ 6.500,-; VW Golf
1300, 4-drs, '85, ’12.500,-;
Polp C t. '83, ’ 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, ’3.950,-;
R 11, diesel, 4-drs, '85,
’7.950,-; Suzuki Jeep SJ
14, '86, ’12.900,-; Suzuki
Alto, '84, ’6.900,-; Alfa
Giulietta '81, ’2.950,-;
Citroen Visa chrono, ralley,
'84, ’ 8.950,-; Fiat Uno 55,
5-drs, '83, ’6.250,-; Fiat
127, '80, ’1.500,.-; Mitsubi-
shi Saporro ’ 1.750,-; BMW
316, LPG, '81, ’5.750,-;
Mitsubishi Colt GL, '83,
’7.500,-; Lancer GL, '81,
’2.950,-; Citroen GSA, Xl,
'85, ’ 3.250,-. Diverse inrui-
lers v.a. ’ 500,-. Klimmen-
derstraat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.

Ford Siërra 1.6 Special Se-
dan '89 1e eig. 13.000 km
’23.750,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. ’ 14.500,-; Siërra
2.3 D '87 1e eig. ’13.500,-;
Siërra 2.3 D '84/'B5 va.

’ 8.750,-; Siërra 2,0 '83/'B5
va. ’ 8.000,-; Siërra 2.3 GL
'83 1e eig. ’9.000,-; Escort
1.6 GL'B7 1e eig. ’ 16.500,-
Escort 1.3 GL '81/'B6 va.
’5.250,-; Escort 1.1 Laser
5-drs. '84 1e eig. ’8.750,-;
Opel Omega 2.3 D Combi
'87 1e eig. ’ 21.500,-; Ome-
ga 2.01 '87 1e eig.
’19.500,-; Senator 2.5 I '84
’12.000,-; Kadett Combi
1.6 S'Bs 1e eig. ’11.500,-;

Kadett Combi '80 ’ 2.000,-;
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
VW Golf C Avance '87 1e
eig. ’16.900,-; Golf CLD
'84 ’10.750,-; Golf 1.6 '84

’ 11.750,-; Passat Combi D
'84 1e eig. ’ 10.500,-; Pas-
sat Combi aut. '82 ’ 6.750,-:
Passat Rimini '84 1e eig.

’ 8.000,-; Jetta D '85 1e eig.
’12.500,-; Passat D '86

’ 10.500,-; Mercedes 190 D
'84 ’22.500,-; Audi 80 CC
'86 1e eig. 45.000 km
’16.000,-; 100 CS '85
’16.500,-; 100 CS '80/'B3
va. ’ 2.750,-; 90 GT coupé
'81 ’9.750,-; Mazda 323
GLX '87 1e eig. ’14.750,-;
626 '80 ’2.500,-; Toyota
Corolla Combi D '86
’8.750,-; Skoda 120 L '84
1e eig. ’ 3.250,-; Honda Ac-
cord 2.0 t. '87 1e eig.
’15.500,-; Civic GL '85
’10.250,-; Prelude EX '85
Ie eig. ’ 16.500,-; Jazz '85
’7.250,-; Citroen CX 2.0
RE '88 1e eig. 30.000 km

’ 20.750,-; CX 25 GTI Tur-
bo'B6 1e eig. ’ 19.750,-; BK
19 D '87 1e eig. ’12.500,-;
BK 14RE'86/'B7 leeig. va.
’9.750,-; Visa 14 TRS '86
1è eig. va. ’7.500,-; BK 16
RS '84 ’ 8.250,-; 2CV6 '85
’4.750,-; Peugeot 205 Ac-
cent '84/'B6 1e eig. va.
’9.000,-; 305 GR '84 1e
eig. ’6.000,-; Renault 21
GTS Nevada '87 1e eig.
’17.500,-; 25 GTS '86 1e
eig. ’14.250,-; 11 GTL '86
1e eig. ’8.750,-; 9 GTL '83
’3.750,-; BMW 316 4-drs.
'86 ’17.500,-; 316 '82 va.
’5.500,-; 323 I '81
’8.250,-; 320 aut. '81
’7.250,-; 525 '80/'B2 va.

’ 3.500,-; 728 '80 ’ 3.750,-;
Lada 2104 Combi '85 1e eig.

’ 6.500,-; Volvo 440 GL '88
1e eig. ’22.500,-; 240 Van
D '82 ’ 6.750,-; 240 GL '81
va. ’3.500,-; 340 aut. '84
1e eig. ’7.750,-; 360 GLS
'82 ’ 4.750,-; Fiat Uno 55 S
'84/'B5 va. ’6.000,-; Mits.
Sunny Sport '87 ’ 14.750,-;
Galant Turbo D '82/'B4 va,
’4,750,-; Galant 1.6 '83
’4.750,-; Saab 900 I '81
’3.500,-; Chevrolet Malibu
Combi '81 ’ 3.750,-. Tal van
goedkope inruilauto's, v.
SINT-MAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Te koop weg. omst. LADA
2105 N '87, in nw.st.

’ 4.850,-. 045-223681.

I GOKNIETMETGAS! I
Zuiveren betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.
. .

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop onder gar. en servi-
ce, div. gebr. automobielen:
VW Golf 1300i, 1989; VW
Golf 1300, Mahattan 1988;
VW Golf turbo diesel 1985;
Audi 80 LS 1800 S, t.'BB;
Samba Carbiolet 1983; Seat
Marabella 1987; Operl Ka-
dett GSi, div. extra's, 1986;
Opel Corsa, 1984; Opel As-
cona 16 S, 1984; Opel Man-
ta 2.0 GTE, 1982; Opel
Manta 2.0 GSi, div. extra's,
1984; BMW 320 6 cyl.,
1981; BMW 318 4 cyl, 1800
cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985; Ford Fiësta 1.6 D, '87;
Ford Escort 1300 laser, 4
drs., 1984; Ford Escort 1600
Laser, 1986; VW Golf GTi,
1981; MG cabriolet 1977.
Inr.fin. gar. Autohandel
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te k. CITROËN BK Diesel,,bwj.'B4, grijskent., in pr.st.,
vr.pr. ’4.750,-; Toyota
Camry 1800 BK, bwj.'B3,
met LPG, met def. koppak-
king, vr.pr. ’2.650,-; Dat-
sun Stanza 1800 HB, bwj.
'82, met LPG, in pr.st., vr.pr.
’3.350,-; Opel Manta 2 L
GTE H.8., bwj.'Bl, met veel
ace. Te bevr. Rennemiger-
veldweg 76, (zijstraat van
Huisbergerstr.) Schelsberg
Heerlen/heide
Fiat FIORINO Bestel, 11
mnd. oud, fabrieksgar., in
nw.st. Ed Lemmens Auto-
mobielen Kerkrade. Tel.
045-455432.
PANDA 750 CL nw. mod.
Porsche syst., bwj. '86, i.z.g.
st. ’ 6.950,-. 04490-14427.
Ford TAUNUS 1600 GL 4-
drs., aut., '81, apart mooi,
’2.350,-. 045-218925.
Te k. van part. Ford FIËSTA
1.1 Festival, bwj.'B6, km.st.
36.000, tel. 045-244753
Ford Mustang GHIA, 8 cyl.
'79, APK 4-'9l, in perf. st.,

’ 2.850,-. Tel. 04750-27528
na 18.00 uur.

Aangeb. in staat van nieuw
verkerende Hyundai STEL-
LAR 1.6 GLS, bwj. 1987,
grijsmet., km.st. 39.000. Alle
extra's o.a. elektrische ra-
men, alum. velgen enz. On-
derhoudsboekje van off.
dealer aanwezig. Prijs

’ 15.000,-. Tel. 045-321498
Te koop Datsun CHERRY
12 GL, bwj. 10-79, APK 10-
-'9O, van 1e eig., pr.

’ 1.500,-. Tel. 04454-2092.
Opel KADETT stationcar 1.6
diesel, 10-'B7, bl.met., 1e
eigen. 78.000 km, verk. Abs
nw.st., ’13.750,-. Tel. 045-
-427827
Opel' KADETT HB 1.3 S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, ’ 3.900,-. 045-721660.
Te k. voor liefh. Opel KA-
DETT, bwj.'72, APK 12-90,.

’ 550,-. Tel. 045-229418.
Tek. PORSCHE 911, coupé
veel extra's, verl. en leren
bekleding. 045-325955.
Te k. TOYOTA Tercel, 3-drs
bwj. '84, APK t/m 4-'9l, als
nw. pr.n.o.t.k., 043-436920
na 17.00 uur.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiësta 11i
CL, t.'9o; Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak
11-'B5; Nissan Micra FDX
'85; Opel Ascona 16S 4-drs.
'83; Mazda 626 GU 20 die-
sel , 11-'B4; 2x Mitsubishi
Saporro 2.L GL '81; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Mazda
626 coupé 2 Itr. '82; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel
Kadett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. '79; Ford Escort 13
GL aut. '78; VW Jetta diesel,
'83; Citroen GSA 5-bak '83;
Peugeot 504 Ti, autom., '78;
Fiat 127 speciaal 5-bak '82;
Renault Fuego TX 2.0 '80;
Volvo 244 DL 1e eig. '78

’ 1.750,-; Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u..

VWGOLF Diesel 1.6CL'87,
in abs. nieuwst., met serv.
boek, 1e eig. ’ 13.750,-. Inl.
045-455778.
Tek. GOLF 18i, autom., bwj.
'89, kl. blauwmet., stuurbekr
sportvelgen, en kat., km.st.
2.900, ANWB keuringsrap.
pr.n.o.t.k. mr. mog. 043-
-436920 na 17.00 uur.
VW POLO bwj. '80, i.z.g.st.,
pr. ’ 1.500,-. 045-422610.
VOLVO 360 GLTi, bwj.'Bs,
kl. rood, met veel extra's o.a;
airco en spoilers. Van volvo-
medew. Tel, 045-243193
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

MAZDA 323 '79 ’750,-;
Honda Civic '80 ’1.750,-;
Ford Taunus Combi '81
’2.500,-; Alfa Giulietta '80
’1.250,-; Peugeot 305 SR
Combi '81 ’1.750,-; Lada
2105 '82 ’2.250,-; Mazda
626 '80 ’ 2.500,-; Renault 5
'81 ’1.500,-; Opel Rekord
'79 ’ 1.000,-. Trichterweg
109, Brunssum. 045-
-229080.
Te koop GEVRAAGD auto's
v.a. '82. Lucar. Tel. 045-
-456963.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '83,
kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 045-353399.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, Bravo, kl. wit, 5-drs, bwj.
'88, pr.n.o.t.k. mr. mog.,
043-436920 na 17.00 uur.. 'Sloopauto's

Te k. gevr. loop-, sloop- en Te k. gevr. SCHADE- sloop-
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal en loopauto's, in- en ver-
de hoogste prijs in Limburg, koop gebr. auto-onderdelen
Tel 045-254049. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. SLOOP- en " nnrterrip.lon/aee
schade auto's, tev. in- en unaemeien/acc.
verkoop gebr. auto-onderd. Gebruikte en nieuwe
C. Körfer. Tel. 045-229045. ONDERDELEN v. jonge
Te k. gevr. sloop- en schade-auto's, tevens gevr.
SCHADEAUTO'S. Autoslo- auto's met schade.
perij Marxer, 045-720418. Deumens, Haefland 20
Te koop gevraagd: loop- Brunssum. 045-254482.
sloop en SCHADEAUTO'S, ROBBY'S gebruikte auto-
Ik betaal de hoogste prijs in onderdelen. Inbouwen met
Limburg. Tel. 045-254081. garantie mog. 045-224123.

Caravans/Kamperen
JAARSTALLING (afgeslo- ANDRÉ JAMET vouwwa-
ten) voor caravans, boten gens nu nog tegen oude
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
BTW. Tel. 04492-2601. tenhuis Hans Stassar, Heis-
~; /,. ,_ : yryr terberg 78, Hoensbroek.
w?£o4 'JCht9eW'l?,Ur,.CA^ Tel. 045-224200.VANS; Homecar Ralley GTI . ■, :■■, ,■■,■■,-,■

3.80 m. met kopkeuken bwj. Vakantie
'86 ’ 5.750,-; Roller 3.80 m. ;
bwj'B2 ’4.750,-; Duque 4 SINT-MAARTENSZEE
m. bwj.'Bs ’ 6.250,-; Detleff bungalow, zwemparadijs, 1
4.50 m. bwj.'Bl ’ 4.950,-. mei-weekend vanaf ’ 295,-.
Alle met kachel, ijskast, Tel. 02246-3109.
voortent en rondzits, Wat VERKOPEN? Adver-doucheruimtes. 045-323178 teer via: 045-719966.

In en om de tuin
Nu TUIN verandering, afras- TUINHOUTVAKMAN Im-
tering, sierbestrating, met- preg BV in de Cramer 104,
selwerk enz. Bel 045- Heerlen. Tel. 045-751687.
272093, na 18.00 uur. voor al uw druk geïmpregn.
1e soort GRASZODEN planken, palen, schermen,

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis rolborders enz. Groot assor-
thuisbezorgd. Ook hele tuin- timent bielzen. Bez. mog.
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit- (Huis)dieren
ten. Bel voor 'n vrijblijvende —offerte. Tel. 045-323178. SCHARRELKIPPEN te
25 m2GRINTTEGELS 60x koop. Moonen, Eiriighauser-
-40, oprapen en meenemen weg 4A, Guttecoven.
voor ’ 75,-. 045-458666. 04490-24401.

Mode Totaal Baby en Kleuter
UITVERKOOP communie- Te k. d.blauwe KOELSTRA
jurkjes, collectie 1990, jon- kinderwagen en veel baby-
gens communiepakjes. Tel. goed, t.e.a.b. Nieuwstraat 3,
045-272216/272516. Heerlen (Schandelen).

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging,renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. Tel. 045-423699

Opleidingen
DROGISTENOPLEIDING.
Start in sept. 1 av. p/wk.
Vraag brochure bij: 0.E.D.,
tel. 058-132370 b.g.g. 058-
-130497 of Postbus 3028,
8901 DA Leeuwarden.— *— ...... : : " ! ' : ; : ;;; ■; 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.

Bei gratis 06-0227300
Nieuw tapijt of gordijnen

Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

Bovendien dezeweek bij elke bestelling een gratis deurmat

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

KWALITEITSKEUKENS, Pracht eik. BANKSTEL
topkwaliteit voor een norma- f 875,-; eik. eethoek 6 stoe-
le prijs. R/J Handelsonder- len ’ 975,-. 045-323830.
neming, Stationstr. 294, Wat VERKOPEN? Adver-
Nuth. Tel. 045-242602. teer via: 045-719966.

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. 12Kerkrade, tel. 045-456999.

: : "^— —TV/Video
o ■»

,
DCM -rwo KLEUREN TV grote sorte-Goede KLEUREN-TVS. ring vanaf f 75 » Radjo -^Met gar va. ’ 125,-. Reeds van Voorst Ganzeweide 4825 jaar tv-occ.centrum Geel. Heerlerheide. 045-213879.Grasbroekerweg 25, Heer- ... _ ..m,~~. —. .- -len. 045-724760. Wat VERKOPEN? Adver-

teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek |||£ <frollcïüt!^m
Te k. GEVRAAGD antieke \'"&& W
meubels. P. Cortenraad, c~~i,~.i,~.
Riemst (B) 09-32-12261156 opeKSKe
Van maandag t/m vrijdag, Doe bes mien laeve v*
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u niene Rnneruw PICCOLO telefonisch Uiene hlipperi
opgeven. Tel. 045-719966. p^_£^s2ïSKö&Ssl

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De KACHELS; inbouwhaardj
Kachelsmid, Walem 21, nieuwste kollektie st»
Klimmen. Tel.: 04459-1638. hangschouwen, gas, W
KACHELS, keuze ui. 200 st. S^J^SSS1 ]Jac. Köhlen, Rijksweg N. yens verkrhabal alle *104, Sittard. 04490-13228. j
Een PICCOLO in het Lim- kachels en openhaal
burgs Dagblad helpt u op Reker KachelspeciaaUC
weg naar snel succes. Bel: Kluis 28, Geleen. j
045-719966. 04490-40785. J

Muziek

(Bij de Markt)
"Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesi

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, .orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. 1
Altijd leuke aanbiedingen en occasions. _

PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PERHj
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!! J
PIANOSTEMMEN en repa- '

ratie "De Tuner" Tel. 045- Te koop gev^
A\3,16

0 u ■ GOUD, zilv., munt., $
PIANO S huur met koop- etc' cont bet., vrijbl- 'recht van ’65,- tot ’2OO,- Groenstr. 109, Geleen^p.m. Gratis transport. Alle ..,.. , . , — -tia
merken gebruikte piano's Wll be*alen de hoogste K
’450,- per jaar. Van Urk,r^ oc£cSWestersingel 42, R'dam. <alenAGebr- SWINKELS
Tel. 010-4363500. *> £"^lOO, He*

Tel. 045-751994 _>
Te koop JUKEBOX Roue y
Ami uit de 50er jaren, vr.pr. Wat VERKOPEN? A^

’ 1.250,-. Tel. 045-229785. | teer via: 045-719966. J
Braderieën/Markten

Enorme Luikse Markt
Zaterdag 28 en zondag 29 april in Geulhal ValkenW 11

Kraamhuur ’ 45,- per dag.
Inl. 040-856693. J

Snuffelmarkt te Gronsveld
Op 5en 6 mei in de tennishal te Gronsveld. Uitsluitend*1'particulieren. Openingstijden van 11.00-18.00 uur-

Informatie, reserveren tel. 04408-1908.
Org. sup.ver. Kon. Harmonie Gronsveld. __^

Diversen

Nieuw Nieuw !!!
Exclusieve massage bij Blondy en Samantha e"

gr. drankje. Tel. 04490-75028. >
PORNO-videocassettes te STARFASHION groofjk. va. ’ 22,50 of 5 v. ’ 100 - del biedt aan: T.s^irtsStationsstr. 31 Sittard- app|icatje po|o.s in «
M tricht via Regia 105 combinatie, dameshe^(Brusselse Poort) ook verh. zomer-sets, baby-pakj^
Door jonge masseuses damesconfectie.
totale ONTSPANNINGS- 04490-19235. J
MASSAGE met leuk _ ~&
gesprek en (fris)drankje. °f "a;*a9e yt n

TT$
Eens geweest, u blijft NIQUEE blijft un.ek. Tel-
komenüfTel. 045-353489. 228481. y
I — ' .-**

06-lijnen y\

06-gaycafe limburö
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de I
ver weg kunnen wonen. 50 ct. 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 J
Eurotele

HETERO/LIVE-SEX JTypen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329^
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.32'.» j-
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322W

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.32"' fc35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35 J.
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.3* J

Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.0' * iAchter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.3' \GAY ONLY A,
Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.32%(

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322-^>
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.32- j

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.32'
SPECIAAL AANBEVOLEN: e {

Marion deWilde belt wildvreemde mannen op en lok' h v
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het ntë1'

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut. s

ÜlNieuw! Nieuw!!! !
Digitaal opgenomen
perfekte weergave!

Alle stories vanaf het begin! '06-340
Bizarre hobbies...o6-340-310-60

Rijpe "Gir15"...06-340-'3lO-61
Beroeps of privé?...o6-340-310-62

Overuren met de baas...o6-340-310-63
06-Lesbi-inn.. .06-340-310-64

SM-levensecht.. .06-340-310-65, 06-Nichtenclub...o6-340-310-66
Trans-sex-juweeltje...o6-340-310-67

Trio-spelletjes.. .06-340-310-68
Do it yourself...o6-340-310-69

Sex-tussendoortje...o6-340-310-70
06-SM lesbi-inn...06-340-310-71

Doorknede minnares!...o6-340-310-72
Perversiteiten...o6-340-310-73

06-nichten SM-c1ub...06-340-310-74
Dikke vrouwen...o6-340-310-75 \

50 et. p/m.

ÜÏPhone Service!!!
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MENSEN MET EEN BETERE SMAAK KOPEN HUN MEUBELS
BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT!!! T^Ze^^^
Kom gauw, onze zojuist ontvangen schitterende NIEUWE COLLECTIE bewonderen!» (351fabrikanten ondereen dak);

2. klassieke en modernemeubelen in diverse
stijlen, houtsoortenen prijsklassen;

/■ «Nrf>-— ~^y^~ _^\y "n. "\ 3. scherpeprijzenvoorbinnen-enbuitenland;
~^ BOi^—_^j \^^ eenschitterendeensmaakvollepresentatie;

—^ "l |j ü~~ £T rr Tm ~ /\>\}\ /{ 5. eenprettige bedieningen vakkundigadvies

I^^^-v f||| ' 1 | fi|B fl" |tIC 1/ ) (binnenhuisarchitecten aanwezig);

£ "-. ï Hl I | li^^J |Pt^ S!*^^ 8 111 I I I y M 1 f^*** 6. een groot assortiment vanbekende
\é^£_-_ --iarrmik ■mV^t^^r^;rw:^''^^:^:^::r~^^' v^J7~~^ ~£fji—-H-—l—l-JL—L v;"l merkartikelen o.a. Auping, Bench, Rolf Benz
~l kJgkaJL£^E^^ (8.M.P.), Castelijn, Gelderland, Hennie de Jong,
"~~~—v- _~_

tr*"*~-~3---AI il l ~ * i & fc^-—3--^ ~ w»fw^ r_ZLI Young International, Metaform,Pastoe enLeolux

.^^^
_ _

.^^
Tevens beschikken wij over 100 GRATIS PARKEER-MEUBELBOULEVARD Rene Pans B.V. sks^ïts*.-00"-0*

CabergerWeg 10, Maastricht, tel. 043-215585 Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Wij heten U Van harte welkom
ï5 * Directie cfi fnf>dpiv@rk@f*s'^osscherveld Wijk 17 volgen. Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, dan rechts afslaan (dus niet de slingeraf

n^ar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdagkoopavond. Meubelboulevard.

v^_ 06-lijnen

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

IGrieks!
50 et/min. 06-

-jgQ.325.55
Vluggertje?

fiel snel! 50 c/m 06-

-%)*327*27
Hardsex
320*325*35

50 c/m 06-

Je lijkt zo
onschuldig.

"'Erotifoonü
hv 50 c/m
Melf rechtstreeks Lenie.na elk verhaal -50 c/pm

Wek-service
Jjieuw in Nederland!
Mete Bianca fluistert

(te, je wakker!
-50 et p/m

e 's sexspreekuur. Bel. uw vragen (50 cm)

!Wipgracht9 !!
e beste anonieme

Hjj,, verhalenfrjj0.310.15 (50 ct.p.m.)

* ie een leuke vriendin?
Bel de

j. Flirt-Box:
ii^20.330.01 - 50 Ct p/maen versieren doe je op

'a de

- 50 cpm

An Homo
s Wel slikken voor Jos,

"S.^9' die jongens\Jgoj27.ol -50ctp/m

Natasja
i r^dt verwend door 2
y^nen in de keuken
\ ü^°i327.77 - 50 et. p/m
\ 'e bouwen zijn op zoek!

f'&kontaktentel■|j^0_321.44-50ctp/jn

' r°uw Chantal en de.....yx gebeurd. 50 et p/mj5pi20.328.01
" ?les samen onder de

Qouche. 50 et p/m

!
. Sex met het

' buurmeisje
!h6£n°9 veel heter!

- 50 et p/m
6re meid zkt. sexcon-

k tact bel

&e Tippellijn
5^jj30.66 - 50 et p/m

Jndende vrouwen en
J^le meiden willen

ï^excontact- 50 Ct p/m
'ekker vreemd met 'nhete meid.

jtJippelbox
VQ326.66 - 50 et p/m

St1
6 ruilsexbox

K C|J\.resultaat. Géén
S hünlf' geen gewacht.
vten?!er n°9 deze nacht.

(50 ct.p.m.)

Löe trio-box
yj^Perjaloers moet je
Sy als je vrienden en
32(ÏÏen z°ekt op dit nr.SU-327.37 (50 ct.p.m.)

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens:
06-320.330.88 - 50 et p/m

De meidenbox
kom in kontakt met mooie

meiden.
06-320.329.99 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex contactlijn

06-320.320.44 - 50 et. p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden
Sexrelatielijn

06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexcontact!

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt
jongens zoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

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

(50 ct.p.m.)
Partnerruil. Het klikt meteen.

Andrea beleeft
Grieks

met die vent terwijl Frank
met Arme.... 06-320.323.84

(50 ct.p.m.)
Body to bodymassage. Zo

maakt Tina haar
lesbische

vriendin eindelijk weer
gelukkig. 06-320.329.25

(50 ct.p.m.)
Kil metaal sluit om haar
warme huid. Ella leert de

sensatievan geboeide liefde
Soft S.M.

06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

homo-feuilleton
Elke dag nieuw. Avonturen
van 2 bi-sexuele knullen.

Met.... alles!!
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)
■ Ze danst in een

uitdagend
veel te kort rokje. Na de

disco zijn er plots 2 knullen
in 't donker. 06-320.330.09

(50 ct.p.m.)
2 heren spreken Tina aan

als ze trimt. Eerst wil ze niet
maar tussen de
struiken

06-320.326.70 (50 ct.p.m.)
In bikini moet ze voor haar

mevrouw hét huis doen. Als
loon krijgt ze

lesbisch-life
06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
"Vooruit, stof ook onder het
bed". Mevrouw geniet, als

het meisje diep bukt. 't wordt
lesbisch

06-320.330.19 (50 ct.p.m.)

De vrije
jongens-en meidenbox.

Voor alles wat jong en nog
vrij is. Vrij is om

afspraken te maken. '06-320.327.88 (50 ct.p.m.)

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)

hoor je wensen van
paren en dames.

In Rosie April zie je
hen "naakt"-foto's.

Weer vonden vurige bellers
van de

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

Alles op 06-320.324.40. En
dan de Sexbox, daar draai-
en mannetjes en vrouwtjes
niet om de pot. Die zeggen
hoe ze het willen "doen" op
06-320.322.22 (05 Ct.p.m.)

2 puntgave jongens in de
piepshow. Als ze weten dat
er gekeken wordt gaan ze

origineel
grieks

06-320.323.86 (50 ct.p.m.)
Dame zoekt gave knul,

meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op

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

De Super

contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
yrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste. De heet-
ste box van NL. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)

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

wat ge... wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch? Trouwens, de
lijfsexbox, daar durven

ze ook en ... jij mag
best meedoen op

06-320.324.90 (50 ct.p.m.)
Hij is wel vaak is gesprek,
maar blijf proberen. De

pornobox
onbeschaamd, maar wel ....

eerlijk. 06-320.320.51
(50 ct.p.m.)

Het leven begint bij 40.
Ook het sexleven. Óp de

40plusbox
fijn en ongedwongen met

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

Een mooie meid. Een
donker park en 2knullen die

haar daar
opwachten

Het lukt ze. 06-320.326.90. (50 ct.p.m.)
2 knullen doen het in een
auto. Plots gaat die deur

open. Een man in
uniform

en dan .... trio. Homo
06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
Achter de salon is die S.M.
kamer. Daar leert Vera de

man kennen als haar
totale meester

06-320.330.51 (50 ct.p.m.)
"Te gek" wat die

jongen
eist als hij die foto's van die
mooie vrouw heeft. Maar op
zn kamer.... 06-320.326.73

(50 ct.p.m.)

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Het hooghartige

blonde meisje
van de winkel krijgt haar

verdiende loon v/d jongen.
06-320.329.24 (50 Ct. p/m).

Als Nancy haar kleinste
bikini

past, belt de man aan. Zo
gaatze voor hem uit de trap

0p...
06-320.323.85 (50 et. p/m).

2 lenige knullen in zon
strakke maillot, en dan-

zonder. Spannend.
Life-homo

06-320.321.33 (50 ct.p.m.)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
Toch pakt de man de liniaal
als ze lastig is. Ze spartelt

verleidelijk
en dan...

06-320.326.72 (5Q et. p/m)
De man legt een mooie

lastige
meid over de knie. Dan ont-

dekt hij dat ze.... wil.
06-320.321.30 (50 ct.p.m.)
John verliest zn avontuurlijk
vrouw aan een strenge man.

Ze leert
gehoorzamen

06-032.326.92 (50 ct.p.m.)
Als de

traliedeur
dichtvalt ondergaat Ina de
naakte sensatie van S.M.

met een strenge man
062320330.61 (50 ct.p.m.)

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ctp/m

_hete schokkende SM Sex
De zelfbewuste blonde meid
leert de wereld kennen van
gehoorzaamheid aan S.M.
06-320.330.17

(50 ct.p.m.)

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Club Nirwana bekend van TV!!!!

Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes:
bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS.

Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00 uur.
Goedkoop is duurkoop

want een echte dame kan niet in de reclame
Madame Butterfly

En haar frisse lente-bloempjes
Tevens leuk buffetmeisje gevraagd

04492-1934, Hommert 24, Vaesrade.
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 sfeervan '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.

Privéhuis Michelle
Het paradijs op aarde

045-228481 /045-229680

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vlam!

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

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

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

Maastr.-Vaals, plusm.
500m. achter de kruising

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

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

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

320.320.24.
Sex Kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Contactburo
Limburg

Privé adr. in Ned. en België.
Dames aanwezig en gevr.

Tel. 04499-3003.

Videoclub
v.a. ’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

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

Tel. 045-423608.

*Sexlijn*
Monique doet het

06-320.320.09
'sexy teenager

06-320.326.09
50 et 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

045-326191
Escortservice. All-in.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen
bij bern. Buro Venus. Inschr.

dames. 043-257229.

Thai Privé
voor sport, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur
Suffolkweg 13, Weert. Tel.
,04950-42966.

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

Sex hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
0,50 et. p.m. 06-

-320.320.22.

Diana escort
tel 045-320323

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Brigitte
Privé 045-254598..

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.
Tel. 04490-23203.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo,
met nieuwe inschrijvingen.

Tel. 04490-48768.

Club Rustica
V.d. Weyerstr. 9,

Kerkrade-W. 045-412762.

Privé Cherry
Nu soft-SM, open van ma.

t/m wo. 10.00-19.00 uur, do./
vr. 10.00-02.00 uur. 20.00-

-02.00 uur Escort service.Tel
045-462805.

Wij zijn open
vanaf 13.00 uur

Madam Butterfly en haar
meisjes, Hommert 24

Vaesrade.

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

13 Kerkrade-W. v.a. 12.00
uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Woensdag 25 apr. gezellige
Privé party

Buro Elvira charm. gastvr.
aanw. Tijdig reserveren

gewenst. Info 045-419384.

| VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN

Door "ifci3"*H"J^^
blijven ónze prijzen betaalbaar

(TEKENTAFELS I TEKENKASTEN KASTEN

a| 6 laden A 1-formaat 675.- I
AO-formaat 695.- R/^^J^^

JW—m*mr w^wwwmwwii ■wwwpwww^^i^ww *170X100 cm 180x80-275,— lil
AO-formaat Pr} jzsn $xcL BTWf francQ __ 295J

_
J* _J levering door heel Nederland. I '.

PPJI Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
%|J^^l 613SXX Sittard, Handelsttraat 23(handelscentrum Bergerweg., te1.04490-14867 let op het
W^H^ WÊmWKÊmWKÊKÊHÊUKm^mWmWÊËW*r<ißQ open var» 10.00 -16.00 uwr juiste adres

■ evrnl êa^li AeVc*.! MW NETTOIN aflossingm maanden fl
EXTRA LAGE LASTEN handen 96x Mx 72x 48x 24x WÊLw'

-■"■■■ w/^mimm ;| 2e tN 3e hypotheken jf|| 2.500, 121,-^S
b^^v&Rr^h^^^ke aman' "'"' BEDRAG LOOPTUD IN MAANDEN \ ■ n.500,- 207,- 225,- 248,- 333 r 592,-
-aanschaf, meubels enz. 240 x 180 x 120xf 17.500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,- '.

~. .." «., <„, h», 20.000,- 332,- 360,- 398,- 533,- 947,-EENVOUDIG! *_»_? !!"■ ?!"■ !?/ 25.000,. 415,- 450',. 497',. ui-im- ï
W Ul*»*»*-*** %£££ ££ % '■ %%? £' £?" %£ ,#"wï9.00-21.00 uur en beantwoordt enkele 25000- 294- 317- 374- ~!2z' 665>' 721 r 796,- 1067,- 1895,-

-vragen. Uwlening is dan meestal £"'m 411- 444'- 524 ■
50.000,- 800,- 871,- 966 r 1306,-2343,- y

binnen 1 daggeregeld en desgewenst 50 000- 588- 635- 748-
enz etfekL jaarrente vanaf 12,1%

uitbetaald. Ti'non', rro'. ot?'. hoi. Looptijd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame_ _ nu', aanschaf, bv. verbouwing, boot, caravan e.d.

MoonenFinancieringen garandeert u Ook andere looptijden(vanaf 60 t/m DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding. Dus geen 240 maanden) zijn mogelijk. NETTO IN U betaalt elleki theor.
informatie bij werkgevere.d . Effektieve jaarrentevanaf 13%. HANDEN permnd. rente hopt

/SSSÖdS^ afhankelijkvandewaardevanuwwoning &m. m,-14,6%75x
(bij ons géén'loketwérk') kunnen de tarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x

~_ 15.000,- 300,- 13,9% 73x
GUNSTIG EN SOEPEL — —t&Êr 20.000,- 400, 13,6% 72x
Moonen Financieringen werkt voor u ,—-—: : — ■ 7 A 5n°no'" _*£'' "'l% "geheelkosteloos. Dankzij onze I ______ .___,. _________________ M / 30.000,- 600,- 13,6% 72X

kontakten met 20financiers en banken /IJO m€.fÈA€.*Wmfm\mfm\ + M 40000'' 80° r 13,6%
is uwkans van slagenbij ons het / ffZI %m[%-%[% /m\Em\Ë 'm 50.000,- 1000r 13>4% 72x

grootst en voordeligst. Uwlening is l Wm^ wTvkw mtommW%oJm^o^J '1 ENZ.

olXrSS^Snn / dagelijks Van 9.00-21.00 UUr bereikbaar. Jl Persoonlijke leningen en doorlopend kredietoverijden Bovendien kunt u vrijstelling [ J__^ _ { "■ d onderpand verstrekbaar envan terugbetaling kriigen bi ziekte en XMK ' zTS, .%.■.■■ ~.__
ongeval (vraag vrijblijvendprijs-opgave) meesta> W***^b,j overlijden
Elk bedrag naar draagkrachtvoor iedereen
vanm/^jaarbeschikbaarbij FINANCIERINGSKANTOORvoldoende vast inkomen ol W.A.O.
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extra

Roekeloze trimmers werpen
smet op Amstel Gold Toer

Voor veel liefhebbersvan de wieler-
sport was het gisteren een zeer be-
langrijke dag. In de gedachten van
veel deelnemers zelfs minstens zo
belangrijk als de zaterdag, toen de
jubileum Gold Race werd gereden,
die zo verrassend door Adrie van
der Poel werd gewonnen. Gisteren
stond de eerste Gold Race voor
'fietstoeristen', zoals de Belgen dat
zo treffend weten uit te drukken, op
het programma. De tocht werd ge-
organiseerd door de toerafdeling
van de KNWU, in samenwerking
met wielerclub De Ster uit Geleen.
Het idee was afkomstig van een me-
dewerker van de Amstel Bierbrou-
werij. Op de organisatie was weinig
aan te merken, maar op veel deelne-
mers wel. Hun roekeloze gedrag
wierp een smet op deze toertocht,
die in potentie zo mooi zou kunnen
zijn, en het voor velen gelukkig -'ook dat dient gezegd - was.

Zo rond de drieduizend mannen en
vrouwen waren op het evenement
afgekomen, pseudo-wielrenners uit
heelNederland, maar ook uitBelgië
en West-Duitsland.,En dat allemaal
om binnen maximaal een uur of
dertien, veertien de 249 kilometer
van Heerlen naar Meerssen te rij-
den, terwijl er toch aanzienlijk kor-
tere wegen tussen beide plaatsen
liggen.
Onder de deelnemers ook een ploeg
gesponsord door het Limburgs
Dagblad, 24 man en 1 vrouw sterk.
Gekleed in kleurrijke kledij, waarop
de naam van-de sponsor goed te her-
kennen was. Eindelijk, op je 38ste
nog eeiï soortement profcontract
dus.

Dat de LD-ploeg niet overal werd
gewaardeerd mag blijken uit op-
merkingen bij de zeer vroege start.
Commentaar in de trant van 'nu is

het Limburgs Dagblad wel op tijd'
en dergelijke.
Ook het vertrek verliep niet geheel
zonder problemen. Fotograaf Dries
Linssen had al voor de start drie lek-
ke banden opgelopen. Inderdaad
opgelopen, inderdaad, want de term
'lekrijden' was hier bepaald niet van
toepassing. Een scherp steentje, dat
diep in het dunne buitenbandje was
doorgedrongen bleek de oorzaak.

Maar goed, onder het motto 'de

langste weg is vaak de mooiste' ver-
trokken we tegen kwart over zeven
bij de Stadsschouwburg in Heerlen
voor de monsterrit door het prachti-
ge Limburgse land met alle beken-
de bergen. Veel hebben we daar
echter niet van gezien. Al zwoegend
keken we, zeker op het eind van de
rit, niet zo gek veel verder dan het
achterwiel van onze voorganger.
Ook nu bevonden zich onder de
deelnemers grote groepen, die het
niet zo nauw namen met de ver-

keersregels. Sommige coureurs
hielden absoluut geenrekening met
achterop- en tegemoetkomend ver-
keer en reden als gekken hellingen
af en op. Anderen blokkeerden acht
rijen dik complete wegen, alsof ze
een peloton in een belangrijke wed-
strijd vormden. Terwijl het hier
toch ging om een prestatie- en van
mijn part gezelligheidsrit, waar
niets anders op het spel stond dan
heelhuids de finish halen. Dat roe-
keloze gejaag leverde razendgevaar-

lijke situaties en ongelukken op. Di-
verse gewonden waren er het ge-
volg van, waaronder hersenschud-
dingen, heupbreuken en snij- en
schaafwonden. Het onverantwoor-
delijke gedrag van groepen trim-
mers leidde tot woedende reacties
van automobilisten, waarvan som-
migen op groepen fietsers inreden.

Het verkeer over de weg bij de stem-
pelpost in Übachsberg was zelfs
lange tijd vrijwel onmogelijk en
leidde tot chaotische situatiesen pa-
niekreacties bij de politie, die op
een gegeven moment zelfs de hele
tocht in en door Übachsberg wilde
afblazen.
De Limburgs Dagblad-equipe, on-
der leiding van ploegleider Karel
van Knippenberg, ondervond, be-
halve een fiks aantal lekke banden,
gebroken spaken— door de gaten in

de vaak buitengewoon slechte jl,,
paden, waar de LD-ploeg wè' fbruik van maakte, nauwelijks "u
blemen op zijn weg. Afgezien j
van conditionele moeilijkheden^
ongeveer tien LD-renners *> j,

zaakten de bekende pijp aan dfiA
bekendere Maarten te geven, ° j
route op eigen initiatief geheel (
ders, maar wel veel korter, te e
rijden.

Het staat nog niet vast of ooi4 y
gend jaar een dergelijke tod1 ij
worden gehouden. Het zou siée,.
wel moeten kunnen, maar he^
van een aantal deelnemers ee^.ft
grotere discipline vragen. En ° \f
überhaupt mogelijk is, valt te
twijfelen.

peter stiek^l

" Op weg naar de stempelpost in Mechelen

" Een rustplek ergens langs de route

" De LimburgsDagblad-equipe gisteren in alle vroegte gefotografeerd bij het LD-gebouw in Heerlen, zo rond kwart over zes.

" De enige vrouw inde LD-ploeg, die wel definish in Meerssen haalde op de Gulperberg. Links naast haar
Herman Krott, de grote man van de 'echte' Amstel GoldRace.

" De aankomst van enkele LD-renners in Meerssen." Na definish smaakte de pils uitstekend.

Foto's: DRIES LINSSEN/FRANS RADE

Maandag 23 april 1990 " 12
Limburgs dagblad J



Limburgs Dagbladsport

Maandag 23 april 1990 "
Nijdam na zinderend slot: 'lk win

als ik niet word weggeduwd'

Van der Poel redt
Amstel Gold Race

door wiel verheesen
rERSSEN - Alsof het scenario van de zilveren Amstel GoldF-e door Alfred Hitchcock was geschreven. In ieder gevalJ^g de strijd over bijna 250 kilometer een bloedstollende ont-gping, met Adrie van der Poel in de hoofdrol. Zijn jump inpatste meters maakte een einde aan de droom van Luc Roo-1> luttele seconden nadat JelleNijdam in de rodeo van de fi-jj- door Van der Poel was weggeduwd.„Anders was niet hij,
2F ik de winnaar geweest", brieste de renner uit het teamriJan Raas.

VJfrientaar van Adrie van der
fyl: „Ik moest wel, 'want andersP*i wij allemaal tegen de grond
j**an. Trouwens, Nijdam was be-

L*J en. Hij kwam in het gedrang
i?te zitten en duwdemij opzij. Ik
I?1 het hem niet kwalijk. In een
u sasprint gebeurt altijd wat,
ijjY bovendien ondervonden wij
t^er van toeschouwers, die vóór
tk anghekken waren gaan staan.d,alde, dat zoiets in een klassie-
ken het wereldbekercircuit ge-
pt."

H*6van derPoel (30) redde met de
tl £htige beweging zijn seizoen,
ijhem tot zaterdag bijna alleen
tier en kwel had gebracht en

Uil *°teen diepgaandmeningsver-
tf met ploegleider Walter Godef-
[J beidde. De schoonzoon van degere Franse wielerheld Ray-
y* Poulidor zorgde er tevens

dat 's lands belangrijkste wie-
(H Qers ook in de jubileumuitgave
l^ote naam op de erelijst kreeg.. Hieer dan veertig man in het
tf^j-e gelid ha(j het net zo goed an-gunnen uitvallen. Niet ieder-
Ij' die na een koers over ruim zes
k^og aanspraken kan maken op
L°ofdprijs wordt hiervoor in de
C^chie van het cyclisme ge-
tij?' geacht. Daar doet een span-

e slotfase verder niks aan af.

Godefroot
l iet conflict met Godefroot zei

ri
Poel: "HiJ heeft ziJn ideeën

£, . ê moderne wielersport, maar
*« die asjeblief ook hebben. Ik
an mijn tiende seizoen als be-Ijg renner bezig. Daarvan was

\ e 6^n zware tegenvaller, ik ben
*l|Qerste om het toe te geven, of-
'ih? er veel teruS te voeren was

als gevolg van proble-
ijj mijn tanden. Neem van
lu^n> dat ik weet wat ik te doen
K iaten heb."

van Godefroot aan het
Vjt van zijn kopman in de met
W ers kapitaal geformeerde Bel-
cLe merkenformatie Weinmann

ri 2*c'1 voorai °P ac aanpak tij-
*V6t5e winterperiode. „Crossen, in
* is geen probleem", aldus
Vlf-f d'equipe. „Maar er is een
V K tV ssen veldrijden om alleen

s.b.ezig te blijven en crossen in
t om de Super Prestige.

betaal je later, als het wegsei-
-1(j soed en wel op gang gekomenrekening voor."

Ha Poel die na het prolonge-er, 11zÜn Nederlandse titel als cy-
]C!?er tot ... de Amstel Gold
Se est wachten alvorens zijn
Jft LZe§e op de weg te behalen,

et in de voorbije weken ge-y 0v Althans, Godefroot is daar-ertuigd. „Adrie meende", al-c nefd'equipe, „vooral na Pa-Nütt x z^n Pi°egniakkers het
► lïi moeten maken dat zij zich
Al . eer honderd procent voor
\l*g etten- Hij vergat een ding.

6 toet zichzelf overhoop en hij

had moeten weten, dat knechten
het op een gegeven moment laten
afweten als de kopman bij herha-
ling te kort schiet. Overigens, nu hij
eindelijk dan toch weer een top-
koers op zak heeft zegt hij toch ook
niet, dat tweevan zijn teamgenoten,
Michel Dernies en Jan Goessens, in
de laatste kilometers hun eigen
kans gingen. Zo zie je,het gaater ge-
woon om, dat de zaak wordt afge-
maakt, dan is alles oké."

Op weg naar de eindstreep, toen de
vlucht van het duo Theunisse-Pen-
sec ten einde was, kwam Van der
Poel als een flits naar voren. „Roo-
sen Goessens vormden in de laatste
honderden meters het mikpunt. Het
kwam er voor mij alleen op aan, dat
ik niet te vroeg zou gaan, want dan
had ik net als zij het hele veld in
mijn nek gekregn. Ik heb goed ge-
gokt."

" Vervolg Amstel Gold Race op
pagina's 21 en 22.

"De ontknoping in Meerssen. Met een allesgevende jump passeert Aplrie van der Poel de Belg LucRoosen diezich al zeker waande van de zege. Rechts Jelle Nijdam, derde in de uitslag. Foto: DRIES LINSSEN

Rentree Gullit
brengt AC Milan

geen geluk
ROME - De rentree van Ruud
Gullit heeft AC Milan geen voor-
spoed gebracht. Het eerste optre-
den van de 'superstar' ging niet
alleen gepaard met een neder-
laag bij Hellas Verona van 2-1,
maar ook met het wegsturen van
trainer Sacchi en rode kaarten
voor Rijkaard, Van Basten en

Costacurta. Aangezien Marado-
na's Napoli in Bologna met 4-2
won, is AC Milan met een achter-
stand van twee punten en nog
slechts één wedstrijd te spelen
nagenoeg kansloos voor de Ita-
liaanse titel. Ruud Gullit zelf be-
leefde een prima comeback. Hij
viel een kwartier na de rust in
voor Simone, speeldeaanvallend
een actieve rol en kwam een keer
slechts centimeters te kort om te
scoren.

Uit balans
Bij het eerste doelpunt werden Van
Breukelen en Nielsen volledig uit
balans gespeeld door Van Helmond
en De Vries. Farringtons tweede
treffer was zelfs het gevolg van een
complete panieksituatie. Van Breu-
kelen alweer op het verkeerde been,
waarna Farringtons bal via Valkcx
over de doellijn caramboleerde.
PSV, van Europese topploeg tot al-
legaartjevan tobbende ploegers, dat
zwaar van het toeval afhankelijk is
geworden. Want Lerby's tegendoel-
punt sproot niet voort uit opbouwof
teamvernuft, maar was uitsluitend
te danken aan persoonlijke visie.
PSV faalde van voor tot achter.

Frijns en Liesdek hadden Kieft en
Povlsen negentig minuten onder
controle. Guus Hiddink, met de si-
garettenrook zijn laatste illusies de
lucht in blazend: „We hebben het
kampioenschap verspeeld, omdat
we niet meer in staat zijn een per-
soonlijk duel te winnen. PSV heeft
in Sittard zijn naam te grabbel ge-
gooid." Mark Farrington, die zijn
eerste twee doelpunten nog scoorde
na voorbereidende acties van Snee-
kes, De Vries en Van Helmond, fa-
briceerde nummer drie geheel vol-
gens eigen ontwerp. Geen PSV'er
die hem iets in de weg legde.
Valckx, Nielsen en Heintze bleven
hardnekkig onzichtbaar, maar uit-
gerekend Eric Gerets, sinds jaar en
dag de vaste waarde in de miljoe-
nenploeg, deed PSV acht minuten
na derust de das om. Hij werkte een
als voorzet bedoelde bal van De
Vries langs Van Breukelen, die van
wanhoop ter aarde zeeg. Geen enkel
moment in deze voor PSV zo fatale
competitie heeft de Eindhovense
ontreddering zo treffend en schrij-
nend in beeld gebracht. De Baan-
dert op zijn kop, Van Breukelen op
de knieën.

Terwijl Van Breukelen iets mom-
pelde van 'Laten we nou niet dra-
matisch doen, we winnenwoensdag
de bekerfinale' ontweek voorzitter
Jacques Ruts een deur verder al te
moeilijke vragen. „Of Hiddink het
seizoen af maakt? Daar ben ik heel
duidelijk over geweest. Verloren
seizoen?Kennelijk moet de hele be-
ker leeg." De lijdenskelk van PSV.

In de tweede helft werd de wed-
strijd gedurende acht minuten on-
derbroken/Bij de eerste donderslag
van een zich ontladende hagelbui
stuurde scheidsrechter Reygwart
beide ploegen naar de kleedkamer.
Maar ook uit die welkome time-out
putte PSV geen verfrissende inspi-
ratie. Dankzij de slordigheid van
Fortuna ontsnapten de ex-kampioe-
nen nadienzelfs aan een nog grotere
afstraffing. PSV opgebrand, Fortu-
na straalt. Berger: „Zonde, het her-
stel komt een paar weken te laat."

# Zie ook pagina 1 5

" De totale ontreddering van
PSV. Eric Gerets (rechts) werkt de
bal in eigen doel. Van Breukelen is
de wanhoop nabij. In het wit:
Mark Farrington, met drie doel-
punten deman van dewedstrijd.

Foto: ROOZEN

Beenhakker wil
bedenktijd

ZEIST - De officiële benoeming
van Leo Beenhakker tot interim-
bondscoach van het Nederlands
elftal bij het WK in Italië is een
paar dagen vertraagd. Het lag
aanvankelijk in debedoeling dat
de (tijdelijke) opvolger van Thijs
Libregts vanmiddag al aanwezig
zou zijn bij de Adidas-presenta-

tic van Oranjes WK-tenue in Et-
ten-Leur.
De trainer-coach van Ajax heeft
van het sectiebestuur betaald
voetbal enkele dagen respijt ge-
vraagd (en gekregen) om de con-
sequentiesvoor Ajax en hemzelf
te kunnen analyserenvan een tij-
delijke baan als coach van Oran-
je. Woensdag, een dagna de com-
petitiewedstrijd tegen FC Den
Haag, zal Beenhakker de defini-
tieve beslissing nemen. Voor
Beenhakker staat voorop dat
Ajax er geen schade van mag on-
dervinden.

Farrington-festival in De Baandert: 4-1

Fortuna draait PSV
het licht uit

door harry muré
SITTARD - „Hei, jullie daar,"
schamperde Han Berger in de
catacomben luidkeels richting
Van Breukelen en Lerby, „dit
was het tweede elftal van For-
tuna." Met het volle accent op
'tweede. PSV zal de vocaleuitbarsting nauwelijks hebben
opgevangen. De Baandert
stond om kwart over vier oor-
verdovend op zijn kop. Fortu-
na vierde feest met de volu-
meknop in de hoogste stand.
Daar kwam zelfs Berger niet
bovenuit. Fortuna-PSV 4-1, de
stunt van het jaar, al schiet het
Sittardse combo er waar-
schijnlijk niet veel mee op.
„Het hele seizoen hebben we
het moeten hebben van onze
mentale kracht. Nu beginnen
we ook nog te voetballen."
De explosie is te laat gekomen. „Als
we in de laatste twee wedstrijden
vier punten pakken, tegen RKC en
Volendam, hebben we nog een klei-
ne kans op Europees voetbal. Het is
nog niet afgelopen." Maar dat ge-
looft zelfs Han Berger niet meer.
Zyn uitbundigheid sloeg dan ook
meer op de manier waarop het
'tweede' van Fortuna - zonder
Duut, Boessen, Clayton, Custers en
de al na tien minuten uitgevallen
Reijners - de al weken wankelende
landskampioenen de definitieve
dreun toediende. Met opportunis-
tisch voetbal effectief profiterend
van de volstrekte chaos in de PSV-
verdediging voltooide Fortuna het
'Wonder van De Baandert' in min-
der dan een uur. Een onvervalste
hattrick van Mark Farrington in de
eerste helft en een eigen doelpunt
van Eric Gerets vlak na rust waren
illustratiefvoor de crisis diePSV tot
in alle geledingen heeft aangetast.

Boete Hiddink
ingetrokken

SITTARD - Het bestuur van PSV
heeft de boete van 10.000 gulden die'trainer/coach Guus Hiddink was op-
gelegd, ingetrokken. Hiddink kreeg
de geldstraf voor zijn uitspraken
over onder andere voorzitter Ruts
en penningmeester Van Raay in een
weekblad. Vanaf het begin heeft de
Doetinchemmer de maatregel aan- ■gevochten. Daartoe verzekerde hij
zich van de steun van twee juridi-
sche adviseurs, onder wie de vroe-
gere burgemeester van Volendam,
Frits Pouw.

Hiddink lachte na het horenvan het
nieuws slechts fijntjes. Hij heeft in-
middels behalve de aanbieding van
Fenerbahce nog zes clubs die con-
tact met hem hebben gezocht. „Wel-
ke wil ik niet prijsgeven.

Fortuna Sittard - PSV 4-1- 17. Farrington
1-0; 21. Farrington 2-0; 29.Lerby 2-1

37. Farrington 3-1; 53. Gerets (eiger
doelpunt) 4-1. Toeschouwers: 8.000
Scheidsrechter: Reygwart.
Fortuna Sittard: Hesp, 'Maessen, Lies
dek, Barmentloo, Frijns, Mordang, Reij
ners (10. De Vries), Brusselers, Farring
ton, Sneekes, Van Helmond (78. Taihut
tv).
PSV: Van Breukelen, Gerets, Nielsen
Valckx, Heintze (46. Boerebach), Lerby
Linskens, Vanenburg, Povlsen, Kieft
Kalusha (60. Scheepers).

Romario
ontkent
kritiek

SITTARD - Roma-
rio da Souza Faria
heeft ontkend kri-'
tiek te hebben geuit
op de medische staf
van PSV. Volgens
het Franse persbu-
reau AFP had de
Braziliaan in een in-
terview met een Bra-
ziliaanse krant be-
weerd dat de artsen
van PSV de verkeer-
de diagnose hadden
gesteld nadat hij met

een gebroken
scheenbeen tijdens
de wedstrijd FC Den
Haag - PSV was uit-
gevallen.

„Ik heb met Romario
een gesprek gehad.
Hij zegt nergens van
af te weten", aldus
Cees Rein van den
Hoogenband, club-
arts van PSV. „Hij
heeft alle vertrou-
wen in de medische
staf, hetgeen blijkt
uit het feit dat hij
heeft gevraagd of ik
zijn broer wil opere-
nen. Die heeft last'
van meniscus."

Weersomstandigheden fnuikend voor topprestaties

Carla Beurskens geeft
marathon cachet

door frans dreissen
ROTTERDAM - De smeekbede van
de organisatoren van de Rotterdam
Marathon is niet verhoord. Een plot-
selinge temperatuurstijging en een
stevige bries uit het noordoosten
weerhield het puikje van het deel-
nemersveld van een aanval op het
wereldrecord. Sterker nog, Rotter-
dam, tweemaal eerder trechter van
een mondiale topper, werd een
groot slachtveld.De JapannerHiro-
miTaniguchi hield in de warmte(20
graden) het hoofd nog het meest
koel. De dertigjarige sportleraar, in
dienst van het chemisch concern
Asahi Kasei Chemical, moest in de
laatste kilometers evenwel alle re-
serves aanspreken om de klassieke
afstand nog in een acceptabele tijd
(2.10.56) te voltooien. Zijn voor-
naamste belager, Abebe Mekonnen
uit Ethiopië (2.11.53) kwam bijna
een minuut later over de verlossen-
de eindstreep. De grote favoriet,
Achmed Saleh, reikte na een ferme
inzinking niet verder dan 2.17.01
(zevende).

De weersomstandigheden waren
uiteraard ook fnuikend voor de am-
bities van de Nederlandse toppers.
Ten Kate bekocht zijnvermetele po-
ging om met de besten mee te strij-
den, met een forse inzinking. De
Tukker verdween na 28 km van het
toneel. Hetzelfde gebeurde met
John Vermeule. Tonnie Dirks was
met 2.17.12 uiteindelijk de best ge-
klasseerde Nederlander. Daar waar
de heren het lieten afweten, daar be-
vestigde de 38-jarige Carla Beurs-
kens nog eens haar exceptionele
marathongaven. Een persoonlijke
toptijd (nu 2.26.34) bleef weliswaar
ver buiten bereik, maar gezien de
omstandigheden is de 2.29.47 een
prestatie van allure. „Onder perfec-
te omstandigheden moet je daar
vier, vijf minuten van aftrekken",
beklemtoonde atletenmakelaar Jos
Hermens.*
Menigeen zou met een tijd van
2.29.47 uitzinnig van vreugde door
de stad hebben gedanst. Zo niet

Carla Beurskens. Zij reageerde be-
scheiden en uiterst koeltjes. „Een
persoonlijk record zat er gewoon
niet in", meldde Beurskens meteen'na de dopingcontrole. „Meteen na
het vertrek al kwam ik in ademnood
en dus zuurstofschuld. De warmte
en wind sloegen op de maag. Dat>
was een heel vreemde gewaarwor-
ding. Halverwege de marathon
kreeg ik zelfs braakneigingen. Het
gekke is echter dat ik totaal geen-
last hèb van verzuurde benen. Het*
waren puur de warmte en de wind _
die me hebben opgebroken".
De eerste aanwijzingen dat de
streeftijd van 2.25 niet haalbaar zou
zijn, waren reeds in een vroeg sta-
dium waarneembaar. „Na vijf kilo-
meter al", zei Beurskens, dievrijdag 'nog had getraind in de kou en een
hagelbui. „Ik was ook veel te ge-
spannen. Ik liep weer voor het eerst
sinds lange tijd in Nederland en wil-
de me persé waarmaken". Toen de .
Festina-atlete werd geconfronteerd"
met de keiharde realiteit liet ze aL
snel het hoofd hangen. „De moedTzonk me in de schoenen. Cees-'
Kraayenveld, mijn gangmaker,
heeft me door die mistroostige bui
heen geholpen. Ook daarna is hij
steeds op me blijven inpraten. Bij-
voorbeeld als de verleiding te groot
werd óm wat tempo terug te nemen.
Wat dat betreft is het experiment
met de 'hazen' redelijk geslaagd".

Beurskens hield zich de hele race
schuil in de luwte achter de rug van
Cees Kraayenveld. Dat vereist een
ijzeren discipline en die is dan ook
al jaren de belangrijkste steunpila-
ren van de bijna-veterane. „Ik heb
constant naar mijn eigen lichaam
geluisterd en ben achteraf dik tevre-
den. Zeker als ik mijn tijd vergelijk'
met die van de mannen", aldus
Beurskens, die komend weekeinde
het EK-parcours in het Joegoslavi-
sche Split aan een inspectie gaat on-
derwerpen.

" Zie verder pagina 17

# Zie verder pagina 14
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VERONA - Na een afwezig-
heid van elf maanden en drie
knie-operaties maakte Ruud
Gullit een kwartier na rust zijn
rentree. Het moment van de
door Milaan-supporters beju-
belde wissel Simone/Gullit
leek gunstig. AC Milan had
zich redelijk hersteld van de
zware inspanningen afgelopen
woensdag in het Europacup-
duel tegen Bayern München;
en leiddetegen Verona met 1-0
door een doeltreffende vrije
trap van Simone na het eerste
half uur.

Maar in plaats van een opsteker
werd Gullits optreden voor Milaan
een geweldige afknapper. Niet door
toedoen van Gullit zelf. De 'Zwarte
Tulp' vierde zijn rentree met enkele
goed ogende acties. Hij stond een-
maal oog in oog met de doelman van
Verona en kwam bij een andere ge-
legenheid slechts centimeters te
kort om te scoren. Het gevaarschool
in de overbezorgdheid van trainer
Sacchi voor het lichamelijk welzijn
van zijn sterspelers.

De coach van Milaan reageerde fu-
rieus, toen Gullit bij zijn eerste bal-
contact onderuit werd gelopen en
ontplofte bijna toen meteen erna
Van Basten naar de grond ging. Zijn
geroep om een gele kaart bereikte
scheidsrechter Lo Bello, die de AC
Milan-trainer wegstuurde. Nauwe-
lijks had Sacchi plaatsgenomen tus-
sen een peloton ordebewakers of
Verona maakte gelijk. Lo Bello zag
een buitenspelgeval over het hoof.
De bal bereikte na vele schijven So-
tomayor, diemet het hoofd scoorde.

Rijkaard poogde in het veld het ge-
mis van coachingvanaf de lijn te on-
dervangen. Maar ook voor hem was
het ondoenlijk de mond te houden
bij de vreemde fluitsignalen van Lo
Bello. Bij zijn protesten wipte de
gele kaart ten tweede male uit het
borstzakje van de scheidsrechter.
Rijkaard mocht zich aankleden. 'Inmiddels was ook bij Van Basten
het idee ontstaan bij deze arbitrage
vogelvrij te zijn verklaard. De cen-
trumspits voelde zich bij de zoveel-
ste beslissing in zijn nadeel zó in
zijn hemd gezet, dat hij het shirt er-
bij uittrok. Ook hij kon vertrekken.

Een minuut later overzag Lo Bello
weer een buitenspelsituatie en zorg-
de Pellegrini voor de beslissing. Dit-
maal was het Costacurta, die door
het lint ging, zodat er bij het laatste
fluitsignaal van Lo Bello nog
slechts acht Milanezen op het veld
stonden.

De reacties van zijn medespelers op
de beslissingen van Lo Bello over-
schaduwden Gullits rentree volle-
dig, die zelf ook aangeslagen was
door het verlies. „We moeten ons nu
maar richten op de bekerfinale te-
gen Juventus, die woensdag op het
programma staat," aldus Gullit.
„Het mag niet voorkomen dat drie
spelers van dezelfde ploeg uit het
veld worden gestuurd. Dat zegt iets
over de leiding en over ons. Marco
was echt door het dolleheen. Ik heb
hem nog willen kalmeren, maar dat
had geen zin. Verder heb ik geen
commentaar".

" Ruud Gullit laatVeronaverdediger Fanna zijn hielenzien.

eerste divisie

Helmond Sport - RBC (1.000) 2-1
Eindhoven -De Graafschap (1.632) 1-1
Emmen- Wageningen (7.077) 3-0
WV-Heerenveen (3.200) 4-4
AZ-Veendam (1.400) 1-1
NAC - DS '79 (2.762) 4-0
Heracles - Excelsior (4.500) 1-0
Go Ahead Eagles - Telstar (1.800) 3-0
SW-PEC Zwolle (1.100) 1-0

SW 35 26 6 3 58 67-20
NAC 34 15 11 841 53-37
Heracles 34 16 7 11 39 39-40
De Graafschap 34 13 11 10 37 50-42
WV 34 11 15 8 37 49-41
Veendam 34 13 10 11 36 43-45
Emmen 34 12 11 11 35 51-46
Go Ahead Eagles 34 14 7 13 35 46-44
Eindhoven 34 12 11 11 35 55-54
Wageningen 34 10 13 11 33 42-44
PECZwolle 34 9 14 11 32 34-34
RBC 34 10 12 12 32 37-42
AZ 34 11 9 14 31 47-45
Helrrtond Sport 34 11 9 14 31 47-52
Cambuur 34 9 12 13 30 42-49
Heerenveen 35 11 8 16 30 44-53
Excelsior 34 8 13 13 29 41-50
Telstar 34 8 10 16 26 45-64
DS'79 34 6 9 19 21 38-68
SVV algemeen kampioen. Heerenveen,
SW. NAC, Go Ahead Eagles, Wageningen
en Emmen periodekampioen.

Vrijdag, 19.30 uur
PEC Zwolle - AZ
Zaterdag, 19.30 uur
Cambuur L. - SW
Veendam - NAC
DS "79 - Heracles
Wageningen - WV
Telstar - Helmond Sport

Zondag, 14.30uur

De Graafschap - Emmen
RBC - Eindhoven
Excelsior - Go Ahead Eagles

scoreverloop

EREDIVISIE
Haarlem - Twente 0-1 (0-0). 88. Huistra 0-1
(strafschop). Scheidsrechter: Schuurmans.
Haarlem: Metgod; Tevreden, Baas, Dik-
staal, Bouwens; Puperhart (23. Brammer),
Numan, Echteld; Barron, Bakker (90. En-
gel), Looyer.
Twente: De Koning; De Boer, Elzinga, Kar-
nebeek, Ten Hag; Dikken, Gaasbeek, Niel-
sen; Schmidt, Ter Avest (61. Steffensen),
Huistra.
Utrecht - RKC 1-1 (1-0). 30. Willaarts 1-0; 70.
Bogers 1-1. Scheidsrechter: Van Vliet.
Utrecht: Van Ede; Alflen, Steinmann (63.
Heesen), Roest en Van de Meer; De Kruijff
(80. Sluyk), Young en Van Hanegem; Willa-
arts, Moore en Smolarek.
RKC: Teeuwen; Gouda, Brard, Joore en Bo-

fers; Hoekstra (70. Hoogdalen), Jalink en
reffers; De Wijs, Moniz en Van Hintum.

Vitesse - Volendam 0-1 (0-0). 63. Berghuis
0-1: Scheidsrechter: Houben.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
Bos en Vermeulen; Laamers, Van den
Brom en Eyer; Visser (61. Straal), Hilgers en
Koolhof (76. Evers).
Volendam: Schilder; Steltenpool, Van
Loon, Samuel en Bakker; Steur, Binken en
Pastoor; Keizer (78. Stuyt), Kooistra (57.
Sier) en Berghuis.
Willem II - Ajax 1-1 (1-1). 10. Van der Borgt
1-0; 41. Winter 1-1. Scheidsrechter: Van
Swieten.
Willem II: Jansen; Veldman, Mallien,
Wolffs en Dijkstra; Broeken, Feskens, Van
Geel en Van de Ven; Loggie (82. Sylla) en
Van der Borgt (30. De Roode).
Ajax: Menzo; Blind, Larsson, Jonk en Ver-
kuyl; Winter, Bergkamp en Witschge; Van.'t
'Schip, Pettersson en Roy (70. Willems).
BW Den Bosch - Den Haag 0-1 (0-1). 26.
Van derLaan 0-1 (strafschop). Scheidsrech-
ter: Van der Niet.
BW Den Bosch: Van Grinsven; Bults, Van
derLinden, Van Eek en Goossens; Van der
Hoeven, De Gier en Willems; Van Duren,
Van de Wiel(51. Laponder) en De Meijer (58.
Laisina).
Den Haag: De Jongh; Purvis, Tsjin-Asjoe,
Adam en Gentile; Abbenhuis (75. Grün-
holz), Lems, Danen (46. Lindenaar) en
Schellevis; Otto en Van derLaan.
Groningen - Sparta 2-2 (1-1). 6. Eykelkamp
1-0; 12. Houtman 1-1; 54. Roossien 2-1; 74.
Polley 2-2. Scheidsrechter: Wegereef.
Groningen: Lodewijks; Boekweg, Veenhof,
Van Dijk en Wilson; Huisman (84. Rein-
ders), Weering, Roossien en Van der Du^n;
Holband en Eykelkamp (46. Ten Caat).
Sparta: De Goeij; Sas en Wijnberg (74.
Roembiak); Schuurhuizen, Sandell, Van
den Berg (59. Spork) en Gerard de Nooijer;
Vurens, Polley, Houtman en Van der Gijp.

EERSTE DIVISIE
Helmond Sport - RBC 2-1 (0-0). 51. Baten-
burg 0-1; 56. Meeuwsen 1-1; 59. Van der
Horst 2-1. Scheidsrechter: Blom.
Eindhoven - De Graafschap 1-1 (0-0). 84.

'Vroomans 1-0; 86. Van Delden 1-1. Scheids-
rechter: Modderman.: Emmen - Wageningen 3-0 (1-0). 15. Metz 1-0;
52. De Jonge 2-0 (strafschop); 73. Schaap

'3-0. Scheidsrechter: Dolstra.
AZ - Veendam 1-1(1-1). 12. De Visser 1-0;21.
Van Buuren 1-1.Scheidsrechter: Uilenberg.
NAC - DS '79 4-0 (2-0). 41. Van der Gijp 1-0;
50.Remie 2-0; 79. Houtzager 3-0; 85. Houtza-
ger 4-0. Scheidsrechter: Klootwijk.
Heracles - Excelsior 1-0 (1-0). 10. Van
Schijndel 1-0. Scheidsrechter: Luyten.
Go Ahead Eagles - Telstar 3-0 (3-0). 27. De-
cheiver 1-0; 31. Buisman 2-0; 38. Decheiver
3-0. Scheidsrechter: Lammers.
SW - PEC Zwolle 1-0 (1-0). 2. Jimmy Si-
mons 1-0. Scheidsrechter: Schaap.

topscorers

EREDIVISIE
1.Romario (PSV) 23; 2. Kieft (PSV),Van der
Laan (Den Haag) 19; 4. Houtman (Sparta)
15; 5. Van Loen (Roda JC), Polley (Sparta)
14; 7. Van den Brom (Vitesse), Nielsen
(Twente), Eykelkamp (Groningen) 13; 10.
Hoekstra (RKC), Van Geel (Willem II) 12;
12. Hilgers en VanArum (Vitesse), Berghuis
(Volendam), Keur (Feyenoord) 11; 16. Log-
gie (Willem II), Steur (Volendam), Povlsen
(PSV), Winter (Ajax) 10.
EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SVV) 24; 2. Leeuwerik (De
Graafschap) 17; 3. Johan Molenaar (RBC),
Schaap en De Jonge (Emmen) 15; 6. Velten
(Heracles) 13; 7. Stewart (VVV) 12; 8. Roe-
lofsen (PEC Zwolle), Huizingh (Veendam)
11; 10. Maas (Eindhoven), Van Dijk (Heeren-
veen) en Metz (Emmen) 10; 12. Van der Gijp
(NAC), Roos (AZ), Kraus (Helmond Sport)
en Luhukay (SW) 9.

kaarten
Rood: Van den Brink (Wageningen, natrap
pen).
Geel: McDonald (Heerenveen), Pruym-
boom en Voll (DS '79), Huizingh (Veen-
dam), Van Buren en W. van Watturn (Excel-
sior), Bleuming (Heracles), Brouwer (Tel-
star), Hansma, Grootenhuis en Koorn (PEC
Zwolle), Batenburg, Verschuren en Jurgens
(RBC), Trentelman en Olijslager (De Graaf-
schap), Volkerink. De Jonge en Haak (Em-
men), Van Halst (Wageningen); Bults (BW
Den Bosch), Adam (Den Haag), Huisman
(Groningen), Wijnberg en Sas (Sparta), De
Roode (Willem II), Hilgers (Vitesse), Keizer
(Volendam), Jalink en Hoekstra (RKC),
Huistra (Twenyte), Tevreden en Bouwens
(Haarlem), Moore (Utrecht).

buitenland
ENGELAND
AstonVilla - Millwall 1-0
Crystal Palace- Charlton 2-0
Derby - Norwich 0-2
Liverpool - Chelsea 4-1
Luton - Arsenal 2-0
ManchesterCity - Everton 1-0
Queen's Park Rangers - Sheffield Wednes-
day 1-0
Southampton - Nottingham Forest 2-0
Tottenham - Manchester United .2-1
Wimbledon - Coventry 0-0
Stand: Liverpool 35-70; Aston Villa 36-68;
Tottenham 36-60; Everton 36-58; Arsenal 35-
-55; Chelsea 36-54; Southampton 35-52; Nor-
wich 36-51; Queen's PR 36-50; Coventry 36-
-49; Wimbledon 34-48; Nottingham F. 36-48;
Man. City 36-47; Man. United 35-44; Crystal
Palace 35-44; Derby 35-43; Sheff. Wednes-
day 36-40; Luton 36-37; Charlton 36-30; Mill-
wall 36-26.
Charlton en Millwall gedegradeerd.

DUITSLAND
Köln - Karlsruhe 0-5
Mannheim -Homburg 1-2
Hamburg - Mönchengladbach 3-0
Frankfurt - Nürnberg 5-1
Bochum - Dortmund 2-3
Stuttgart - Bremen 3-1
München - Düsseldorf . 0-0
Kaiserslautern - Leverkusen 2-0
Uerdingen - St. Pauli 1-0
Stand: München 30-43; Frankfurt 30-38; Le-
verkusen 30-38; Köln 30-38; Dortmund 30-
-36; Stuttgart 30-33; Bremen 30-29; St. Pauli
30-29; Nürnberg 30-28; Karlsruhe 30-28;
Uerdingen 30-27; Mannheim 30-26; Ham-
burg 30-25; Bochum 30-25; Mönchenglad-
bach 30-25; Düsseldorf 30-25; Homburg 30-
-20.

ITALIË
Ascoli - Lecce 0-2
Atalanta - Genua 1-0
Bari - Cremonese 2-0
Bologna - Napoli 2-4
InterMilan - Fiorentina 2-0
Juventus.-ASRoma 1-1
Lazio Rome - Udinese 0-0
Sampdoria - Cesena 0-0
Verona-ACMilan 2-1
Stand: Napoli 33-49; AC Milan 33-47; Inter
32-43; Juventus 33-42; Sampdoria 33-41; AS
Roma 33-40; Atalanta 33-35; Bologna 33-33;
Lazio 33-31; Bari 33-31; Lecce 33-28; Genua
32-26; Fiorentina 33-26; Cesena 33-26; Udi-
nese 33-25; Verona 33-25; Cremonese 33-23;
Ascoli 33-21.

FRANKRIJK
Paris SG - Marseille 2-1
Monaco-Toulouse 2-0
Caen -Sochaux 1-1
Mulhouse -Auxerre 1-2
Cannes - Nantes 2-1
Lille -Metz 2-1
Brest - Nice 3-0
St. Etienne - Montpellier 1-0
Toulon - RC Paris 1-0
Bordeaux - Lyon 2-0
Stand: Bordeaux 34-47; Marseille 33-46;
Monaco 33-40; Paris SG 34-39; Auxerre 34-
-37; Sochaux 34-37; Nantes 34-34; Toulouse
34-34; Lyon 34-33; Brest 34-33; St. Etienne
33-32; Metz 34-32; Cannes 34-32; Toulon 34-
-32; Lille 34-31; Caen 34-31; Montpellier 34-
-29; Nice 34-27;RC Paris 34-27; Mulhouse 33-
-24.

BELGIË
Club Luik - Antwerp 1-1
Beveren - Racing Mechelen 3-4
Lierse SK - Lokeren 4-3
AAGent - Sint Truiden 2-1
KV Mechelen - Beerschot 2-2
Charleroi - Waregem 0-2
Club Brugge - Anderlecht 3-0
Germinal Ekeren - Cercle Brugge " 2-1
Kortrijk - Standard Luik 0-1
Stand: Club Brugge 31-52; Anderlecht 31-
-48; KV Mechelen 31-46; Standard Luik 31-
-38; Antwerp 31-38; AA Gent 31-34; Cercle
Brugge 31-29; Kortrijk 31-29; Lierse SK 31-
-27; Charleroi 31-27; Lokeren 31-27; Ekeren
31-27; Club Luik 31-25; Sint Truiden 31-24;
Waregem 31-22; Beveren 31-19; Racing Me-
chelen 31-19.
SPANJE
Real Madrid - Logrones 3-3
Celta - Atletico Madrid 2-0
Tenerife - Gijon 1-1
Real Sociedad - Valencia 2-2
Vallecano - Cadiz 0-1
Barcelona-Malaga 1-0
Mallorca- Sevilla 1-1
Castellon - Athletic deBilbao 1-0
Oviedo - Zaragoza 2-2
Osasuna - Valladolid 1-1
Stand: Real Madrid 35-57; Barcelona 35-48;
Atl. Madrid 35-47; Valencia 35-47; Sevilla 35-
-42; Real Sociedad 35-41; Osasuna 35-40; Lo-
grones 35-39; Mallorca 35-37; Oviedo 35-36;
Ath. Bilbao 35-34; Zaragoza 35-34; Gijon 35-
-30; Castellon 35-29; Valladolid 35-27; Tene-
rife 35-26; Cadiz 35-24; Malaga 35-23; Celta
35-22; Vallecano 35-17.

toto/lotto

Lotto 16
Winnende getallen: 3-7-18-20-31-39. Reser-
vegetal: 6. Deelnemers: 544.153; prijzen-
geld: 1.148.269,00.
Cijferspel 16
56 38 47. Extra prijzen: 87 81 13. Deelne-
mers: 271.847; prijzengeld: 163.108,00.
Toto 16
Juiste kolom: 3-3-2-3-1-1-2-3-2-1-3-3.Deelne-
mers: 24.939; prijzengeld: 70.855,00.
Toto-gelijk 16
Winnende wedstrijden: 4-6-20-23-27. Toege-
voegd: 2. Deelnemers: 2442; prijzengeld:
8307,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 3-13-18-25-26-38. Reser-
vegetal: 36.
Spiel 77
05 41 832
Belgische lotto
Winnende getallen: 5-9-11-26-33-36. Reser-
vegetal: 13.
Joker
26 36 065
(Onder voorbehoud).

sport

scorebord
eredivisie

Feyenoord - MVV ( 7.036) 2-0
Haarlem - Twente ( 1.000) 0-1
Roda JC-NEC ( 3.800) 0-0
Willem II -Ajax (15.000) 1-1
Vitesse - Volendam ( 9.000) 0-1
BW Den Bosch - Den Haag ( 3.100) 0-1
Utrecht-RKC ( 4.000) 1-1
Groningen - Sparta ( 7.100) 2-2
Fortuna Sittard-PSV ( 8.000) 4-1
Ajax 31 18 9 4 45 63-20
PSV 32 19 7 6 45 91-35
Twente 32 15 10 7 40 42-38
Vitesse 32 14 10 8 .38 47-30
RodaJC 32 13 12 7 38 48-36
Vblendam 32 14 9 9 37 41-34
Fortuna Sittard 32 11 14 7 36 37-31
RKC 32 12 11 9 35 42-41
Groningen 32 9 15 8 33 44-40
Den Haag 30 12 7 11 31 55-55
Feyenoord 32 8 12 12 28 45-44
Sparta 32 11 6 15 28 46-58
Utrecht 32 8 11 13 27 26-42
MVV 32 7 12 13 26 35-55
Willem II 32 6 12 14 24 38-48
NEC 32 5 14 13 24 31-54
BW Den Bosch 32 5 13 14 23 24-45
Haarlem 31 4 6 21 14 20-69

Dinsdag, 20.00 uur
Ajax - Den Haag

Woensdag, 20.00 uur
KNVB-beker, finale
Vitesse - PSV (Stadion Feyenoord)

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

Motorcrossers
op achterstand

SCHWANENSTADT - De Ne-
derlandse motorcrossers hebben
bij de opening van de wereldti-
telstrijd in de 250 ce-klasse ken-
nis gemaakt met de ambities van
Alessandro Puzar. De Italiaan
heeft zich voorgenomen zijn we-
reldtitel van vorig seizoen in de
125cc te vervangenvoor de hoog-
ste mondiale eer in de kwartli-
terklasse. Dave Strijbos, John
van den Berk en Gert-Jan Van

Doorn werden in de eerste GP
van het seizoen, in Schwanen-
stadt (Oostenrijk), meteen op
flinke achterstand gezet. Van
denBerk had het excuus dat hij
bij de training een knie verdraai-
deen met een pijnstillende injec-

tic op de motor moest klimmen.
Net hersteld van een enkelbreuk
deed de Brabander het niét
slecht. In met overmacht door
Puzar gewonnen eerste manche
kwam hij niet verder dan de
veertiende plaats door een val-
partij. Dave Strijbos werd de
beste Nederlander met een derde
plaats. Van Doorn, de derde Ne-
derlandse vedette, haalde het
einde niet.

Club Brugge droogt
Anderlecht af: 3-0

BRUbGE - Georges . Leekens
mocht vorig jaarniet bij Anderlecht
blijven. Aad de Mos werd bij KV
Mechelen weggelokt om zijn suc-
cesformule op Anderlecht over te
brengen. Leekens haalde zondag-
middag zijn gram. Club Brugge
droogde Anderlecht met 3-0 af en
mag zich zo goed als zeker de opvol-
ger van titelverdediger KV Meche-
len noemen.

Met nog drie duels heeft de ploeg
van Leekens vier punten voor-
sprong op Anderlecht, dat het sei-
zoen nog kan goedmaken door de
Europese beker voor bekerwin-
naars te veroveren. Club Brugge liet
Anderlecht één helftin de waan, dat
het Belgische kampioenschap nog
mogelijk was. De Brusselse ploeg,
zonder de geblesseerde Van Tigge-
len, moest winnen om op gelijke
hoogte te komen. Die mogelijkheid
bleeftwintig minuten bestaan. Toen
sloeg Frank Farina toe. De topsco-
rer van Brugge maakte zijn 21ste
competitietreffer, na slecht uitver-
dedigen van de Anderlecht-defen-
sie-
Na 65 minuten had de thuisclub de
wedstrijd definitief in de zak, toen
Farina handig over de bal stapteen
daarmee Creve in staat stelde de
stand op 2-0 te brengen. Dat Beyens
er in de slotfase nog 3-0 van maakte,
verhoogde alleen de stemming, op
de met 30.000 kijkers volgepakte tri-
bunes.

In de Bundesliga verspeelde
Bayern München in eigen stadion
een punt aan het tegen degradatie
vechtende Fortuna Düsseldorf (0-0),
maar FC Köln (0-5 tegen Karsruher
SC) en Leverkusen (0-2 tegen Kai-
serslautern) haakten definitief af als
serieuze achtervolgers. De uitscha-
keling in het Europese bekertoer-
nooi voor landskampioenen door
AC Milan heeft zijn uitwerking bij
Bayern München niet gemist. Te-
gen Fortuna Düsseldorf sleepten de
vedetten zich inspiratieloos over het
veld. Welgeteld twee kansen creëer-
de Bayern München. De eerste, drie
minuten voor de rust, werd door
Wohlfahrt om zeep geholpen. De
Schot Mclnally verprutste de twee-
de na derust. De bezoekers konden
hun geluk niet op met het ene, on-
verwachte punt dat ze in de race te-
gen degradatie houdt.

Roerig
De 'Ruhr-derby' tussen ViL Bo-
chum en Borussia Dortmund (2-3)

verliep weer erg roerig. Na afloop
van het duel kwam het tot ernstige
ongeregeldheden. Bij hun pogingen
de vechtende supportersgroepen te
scheiden, raakten vijftien politie-
mensen gewond. Veertien 'suppor-
ters' werden gearresteerd. Op het
centraal station van Bochum wer-
den kiosken vernield, terwijl de
vandalen ook in de binnenstad da-
nig huis hielden.

Bordeaux
De uitschakeling in het Europese
bekertoernooi is hard aangekomen
bij Olympique Marseille. De Franse
kampioen had zich zaterdagavond
in het vollePare des Princs in Parijs
nog niet hersteld van de schok. Het
leed de tweede nederlaag in vier da-
gen: 2-1 tegen Paris SG. Het verlies
had tot gevolg dat Marseille de lei-
ding in de Franse eerste divisie ver-
speelde. Bordeaux dat Lyon met 2-0
versloeg, passeerde de miljoenen-
ploeg van onroerend goed-magnaat
Tapie. De club van Piet den Boer

heeft één punt voorsprong, plus een
wedstrijd meer gespeeld.

Liverpool wordt weer kampioen
van Engeland, voor de achttiende
keer. Een absoluutrecord. De Reds
versloegen zaterdag op Anfield
Road Chelsea met 4-1. Uit de reste-
rende drie wedstrijden hebben ze
nog vijf punten nodig om de titel
veilig te stellen. Aston Villableef op
het vinkentouw. In de slotfase van
het duel tegen het reeds gedegra-
deerde Millwall (1-0) hield midden-
velderPlatt met zijn 23e competitie-
doelpunt de hoop op een mirakel le-
vend. Villa heeft twee punten ach-
terstand, maar een wedstrijd meer
gespeeld.

Record
Real Madrid heeft Barcelona eenre-
cord afhandig gemakt. De Spaanse
kampioen kwam door de 3-3 tegen
Logrones in de 35e competitiewed-
strijd op het totaal van 97 treffers.
Dat is één meer dan Barcelona ooit
scoorde. Hugo Sanchez nam in Ber-
nabeu twee van de drie doelpunten
voor zijn rekening. De Mexicaan
schroefde zijn totaal op naar 35, drie
minder dan het record uit het sei-
zoen 1950/51 van Zarra van Athletic
de Bilbao. InBarcelona won de club
van Cruyff met 1-0 van Malaga.
Daardoor kwam Barcelona alleen
op de tweede plaats.

Ondanks kwalificatie WK A -groep

Kater voor volleyballers
Van onze sportredactie

TOKIO - Het Nederlands volleybal-
team (heren) heeft zich eenvoudig
gekwalificeerd voor de A-wereld-
kampioenschappen komend najaar
in Brazilië. Niettemin hield de ploeg
van trainer-coach Harry Brokking
een katerig gevoel over aan de giste-
ren in Japan afgesloten B-wereld-
kampioenschappen. De laatste
wedstrijd van het toernooi tegen
Zweden ging met smadelijke cijfers
verloren. De Zweden mepten Ne-
derland in iets meer daneen uur van
het veld: 3-0 via 15-13, 15-5 en 15-5.
Door dat resultaat eindigde Neder-
land achter Zweden als tweede. Ja-
pan kwalificeerde zich als derde
ploeg voor de A-WK.

„Verliezen doet altijd pijn", aldus
Harry Brokking. „Treuren over het
verlies heeft echter geen zin. We
hebben in Japan gedaan waarvoor
we gekomen waren: kwalificatie af-
dwingen voor de A-WK in Brazilië.
Bovendien hebben we in doorsnee
een perfect toernooi gespeeld. Op
de beslissende momenten was de
ploeg aanwezig, in de cruciale pou-
lewedstrijden tegen Japan en Oost-

Duitsland en in de voor kwalificatie
beslissende wedstrijd tegen Joego-
slavië."

Vandaag vliegt de Oranje-groep
groep van Tokio meteen door naar
Moskou, waar de competitie om de
World League begint -met twee
duels tegen de Sovjetunie. De nieu-
we competitie duurt tenminste
twaalf wedstrijden en kan verlengd
worden met 'een finale in Japan.
Vóór het A-WK doet Nederland bo-
vendien mee aan de Savin Cup in de

Sovjetunie en de Goodwill Games
in Seattle.

Uitslagen B-WK: Polen - Spanje 3-2 (12-15,
15-10,15-6, 14-16, 15-10); Japan - Zweden 0-3
(1-15, 6-15, 5-15), Nederland - Joegoslavië 3-1
(15-4, 10-15, 15-13, 15-11); Polen - Joegosla-
vië 2-3 (8-15, 15-9, 12-15, 15-12, 11-15), Neder-
land - Zweden 0-3 (13-15, 5-15, 5-15); Japan -Spanje 3-1 (13-15, 15-8, 15-9, 15-8). Eind-
stand: 1. Zweden 5-10 (15-3); 2. Nederland
5-9 (12-5); 3. Japan 5-8 (9-7); 4. Joegoslavië
5-7 (8-11); 5. Polen 5-6(7-14); 6. Spanje 5-5 (4-
-15). Zweden, Nederland en Japan gekwalifi-
ceerd voor A-WK in oktober in Brazilië.

Zweden favoriet WK ijshockey
BERN - Twee Zweedse doelpunten
binnen één minuut tegen titelhou-
der Sovjetunie hebben het Scandi-
navische team ineens tot de favoriet
voor de wereldtitel ijshockey ge-
maakt. De doelpunten, aan het ein-
de van de tweede periode, brachten
plotseling de ommekeer in de wed-
strijd die tot op dat moment door de
Sovjets werd beheerst. De Sovjets,
die de beginfase van het duel con-
troleerden, slaagden er niet in zich
van die klap te herstellen, waarna

Johan Karpenlov halverwege de
derde periode voor de beslissing
zorgde: 3-1. De Amerikanen won-
nen huneerste duel. In de wedstrijd
tegen de Westduitsers waren ze
twee periodes oppermachtig (2-0 en
3-0), waarna de winst niet meer in
gevaar kwam. In de laatste periode
mochten de Duitsers nog tegensco-
ren. Tijdens de laatste twintig minu-
ten gebeurde dat zelfs drie keer,
waardoor de eindstand, nog enigs-
zins draaglijk, op 6-3 werd bepaald.

Spelersbus gekanteld
ALEXANDRIA- Een ernstig bus-ongeluk, waarbij de selectie van de
Egyptische voetbalclub Zamalek uit Cairo betrokken was, heeft aan
één persoon het leven gekost. Zestien mensen raakten gewond, onder
wie tien spelers en de Braziliaanse trainer JuanCarlos. De bus, die de
voetballers terugbracht naar Caïro na een competitieduel tegen Olim-
pico de Alexandria, raakte op het natte wegdek in een slip en sloeg
om. Bondscoach Mahmoud El Gohary van Egypte, straks in Italië de
eerste tegenstander van Nederland bij het WK, is door het verkeers-
ongeluk niet in problemen gekomen.

sport kort

" SEOEL- De Oostenrijkse te«i
nisser Alex Antonitsch heeft 1
Seoel zijneerste Grand Prix-zeg'I
geboekt.Hij versloeg in de finaal
Pat Cash in twee sets: 7-6, 6-3. IJINice bekroonde de Spanjaard
Juan Aguilera zijn terugkeer a^
de wereldtop met een overwint
ning in het Grand Prix-toerno"|
van de Zuidfranse stad. In Tai"1'
pa boekte Monica Seles haar def
de toernooizege van het jaar. D*.
pas 16-jarige Joegoslavische vef
sloeg in de eindstrijd de BulgaaJ'
se Katerina Maleeva met 6-1, 6-"|

" DONINGTON - Bij een au^j
race om de wereldtitel Formti'
3000 is op het circuit van Donin£''
ton een toeschouwer om het V
yen gekomen en werden drie af\
deren zwaar gewond. Het ong^i
val werd veroorzaakt door o
Schotse coureur Allan McNiS 51'
die zijn 'Lola' niet op de ba^ikon houden eh het publiek $
schoot.

" MÜNCHEN - Klaus Auge":
thaler heeft zich afgemeld vo°.
de vriendschappelijke interla^van het Westduitse elftal teg*?
Uruguay, die woensdag in Stuf'
gart wordt gespeeld. Augenth^
ler kreeg zaterdag in het compf
titieduel tegen Fortuna DüsS£)'
dorf last van een dijbeenblesS 11
re. De libero is tien dagen uitér|
schakeld.

" LONDEN - De tiende m^thoh van Londen werd zond^overschaduwd door de dood i
een 39-jarige Britse rolstoeler. H
man werd na 18 kilometer getr°
fen door een hartaanval en oVe I
leed later in het ziekenhuis.

" AMSTERDAM - Door een f
lijkspel(2-2) tegen rivaal Amst^dam hebben de vrouwen v3,
HGC zondag de landsstitel h^Tkey in de hoofdklasse verover^J

Zwarte dag voor Milan
Rode kaarten Marco van Basten en Frank Rijkaard

(ADVERTENTIE) \

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

specialist in:
" radiateuren

" accu's. " cyl.koprevisies

" remmenafd.'
" hydr. slangen

" kentekenplaten
" autosleutels

" trekhaken
" motoronderdelen

" uitlaten

" koppelingen
BStaeiMH GRASBROEKERWEG67
\oT_f__\ Heerlen. 045-724700
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Polman scoort driemaal legen Heerenveen

VVV verspeelt kans
op nacompetitie

VENLO- Ondanks het feit dat VVV
door het 4-4-gelijkspel tegen Hee-
renveen haar kansen op deelname
aan de nacompetitie vrijwel zeker
heeft verspeeld, heeft het publiek
van een sensationele wedstrijd kun-
nen genieten. De Venlonaren moes-
ten persé winnen om nog in derace
te blijven en gokten met een alles of
niets speltype op de overwinning.
Daartoe was Roger Polman - de
huurling van Roda JC speelt nor-
maal in het centrum van de defensie- vanaf het beginsignaal in de punt
van de aanval geposteerd. De Heer-
lenaar voldeed aan de verwachtin-
gen, want hij nam liefst drie treffers
voor zijn rekening.

Door het gebrek aan loopsnelheid
in de VVV-defensie die te vaak op

een lijn speelde, kon Heerenveen
gelijke tred houden in de doelpun-
tenproduktie. Beide ploegen had-
denuitsluitend de aanvalvoor ogen.
Voor VVV was het bittere nood-
zaak, voor Heerenveen (al verzekerd
van de nacompetitie) een ideale
warming-up voor de extra ronde.

Toch had VVV dit offensieve potje
winnend moeten afsluiten, omdat
het over de totale speeltijd de mees-
te mogelijkheden wist uit te spelen.

Zeker na de snelle nivellering van
de achterstand in een tijdsbestek
van vijf minuten naar 3-3, bleek

VVV naar de volle winst te koersen.
Het regende kansen en hoekschop-
pen (cornerverhouding 13-3), maar
uiteindelijk mocht VVV blij zijn dat
het door een „frommelgoal" van
Polman, die van Roda JC ook vol-
gend seizoen bij VVV mag spelen,
tenminste nog de halve winst te
pakken kreeg.

VVV - HEERENVEEN 4-4 (1-3). 21. Stewart
1-0; 33. V. Dijk 1-1; 36. V. Dijk 1-2; 40. v.
Aerts (eigen doelpunt) 1-3; 50. Polman 2-3;
54. Polman 3-3; 63. Verbeek 3-4; 82. Polman
4-4. Toeschouwers: 3.206. Scheidsrechter: v.
Riel. Gele kaart: Mc. Donald (Heerenveen).
VVV: Roox, v. Mierlo, Rutten, Verberne,
Korsten, Peters, Driessen, v. Aerts, V. Straa-
len (82. GraeO, Polman, Stewart.
Heerenveen: Tukker, Stehmann, Huitema.
Groen. Richardson, Dijk (88. Hommeles).
Goulooze, Mc. Donald (77. Huizinga), Ver-
beek, De Jong, v. Dijk.

Kansen op Europees voetbal vervagen na 0-0 tegen NEC

Twijfel slaat toe bij Roda JC
door bert groothand

EtKRADE - De moeilijkhe-
van Roda JC zijn veroor-

ct door niemand anders
Roda JC. Twee maanden
den leek het slechts een
sstie van tijd datdeKerkra-
aren een kaartje zouden
gen om volgend jaarmee te
Jen doen aan Europees
tbal. Vijf thuiswedstrijden
r kan vrijwel de hele selec-
n therapie, het zelfvertrou-
i is dusdanig aangetast dat
aatste weken onder andere
n van Fortuna en Den
ch werd verloren, Vitesse
neens te sterk bleek en dat
i gisteren met pijn en
;ite 0-0 speelde tegen de-
iatiekandidaatNEC.

[eedkamer bleef na afloop van
ibominabele treffen tegen de
egenaren nadrukkelijk heel
dicht. Terecht, enige bezinn-
en zelfkritiek was op zijn

5. Of dat half uurtje echter ge-
jg is geweest, mag worden be-
ifeld. De patiënt is doodziek en
et op zijn minst langdurig in the-
ie. Probleem is echter dat de
ipetitie nog maar twee wedstrij-
l duurt en dat er daardoor voor

dergelijke behandeling geen
I meer is. Het zelfvertrouwen is
!ftwel tot een record-diepte ge-

ien het lijkt niet denkbeeldig
le ploeg van Reker aan het ein-
an de rit met lege handen ach-
Lijft. Het resterende programma
t normaal gesproken namelijk
lig mogelijkheden tot herstel,
[ende week zondag de uitwed-

.d tegen Ajax lijkt teveel van het
?de voor een hevig aan zichzelf
telend gezelschap. Het laatste
|61, thuis tegen FC Den Haag, zal
spanning zo hoog opgelopenzijn,
[de zenuwen waarschijnlijk wat
[e nadrukkelijk door de keel gie-

"Rene Hofman zet voor. NEC-verdediger Wijnhoven komt net
te laat. Foto: MARCEL VANHOORN

elcctie
omroeper van Kaalheide voelde
'raf de bui al hangen. „Vandaag
*t op het programma de wed-
lid tussen nummer 5, Roda, en
timer 17 NEC op de ranglijst,
'ftr dat zegt tegenwoordig niets
Ir." Dat bleek in de anderhalf
f nadien inderdaad pijnlijk het
"al te zijn. Hoewel de selectie ex-
vroeg bij elkaar gekomen was

1 een ongetwijfeld therapeutisch
j&ntwoorde toespraak van Jan

'*er aan te horen, bleek op het

' d niets van die 'crisis-aanpak.
"'t de rustgevende, in voetbalkrin-

gen traditionele boswandeling
bleek geen effect te hebben gehad.
Al in de eerste minuut schoot Frans
Janssen van NEC van zeer dichtbij
nèt over. Een wapenfeit om de wei-
nige Roda-spelei-s die nog wel met
wat vertrouwen aan de klus waren
begonnen ook de kriebels te bezor-
gen.
Roda moest vanwege schorsingen

Van de Luer en Groenendijk mis-
sen. Bovendien kon Fraser door een
heupblessure weer niet meespelen.

RODA JC - NEC 0-0. Scheidsrechter:
Bakker. Toeschouwers: 3800.
Roda JC: Bolesta; Zenden, Verhagen,
Hanssen en Trost; Broeders, Blattler
(75. Van der Waart) en Diliberto; Hof-
man, Van Loen en Jeroen Boere (84.
Haan).
NEC: Brookhuis; Gemert, Van de Gaag,
Lok en Wijnhoven; Aalbers, Roelofsen
(78. Grim) en Van Wanrooy; Sanchez
Torres, Arts en Janssen (72. Kooien).

Gat
Het bleek te veel van het goede. Met
name op het middenveld ontston-
den de problemen doordat Blattler
zich het liefst in een gat in het veld
had verstopt, zeker nadat hij al in
een van de eerste seconden over de
bal struikelde. Broeders en Trost
bleven helemaal aan dezijkant han-
gen, waardoor centraal op het mid-
denveld geen enkele aansluiting bij
de aanval mogelijk was. In die aan-
val bewees Boere voorlopig een
maatje teklein te zijnvoor het eredi-
visieniveau en werd Van Loen vol-

ledig lam gelegd door zijn directe te-
genstander Cees Lok. Als de rossige
spits wegvalt, wordt pijnlijk duide-
lijk dat van andere aanvallers nau-
welijks gevaar te duchten is. Voor
rust kon Roda nog een tweetal kans-
jes afdwingen, die door onkunde en
pech niet verzilverd werden. Na
rust was alleen Hanssen nog dicht
bij een doelpunt door van twintig
meter spijkerhard naast te schieten.

Publiek
„Voor het eerst in tijden hebben we
in een thuiswedstrijd weer eens een
punt gehaald," stelde Reker bitter
lachend, nadat hij zijn eerste kleed-
kamersessie achter de rug had. „We
zitten duidelijk in een fase dat alles
tegen gaat zitten, maar op deze ma-
nier werkt het publiek ook niet echt
mee." Met het laatste doelde de trai-
ner op het feit dat de aanhang al snel
in de wedstrijd de ontevredenheid
niet onder stoelenofbanken had ge-
stoken. Ook weer iets wat het zelf-
vertrouwen van sommigen niet te
goede kwam. Reker staat voor de
grootste opgave van dit seizoen en
zal al zijn psychologische gaven
moeten aanwenden. De voor inter-
nationaal voetbal noodzakelijke
vijfde plaats blijft haalbaar, maai
dan moet 'er aan de instellingvan de
meeste spelers wel wat veranderen
Anders kunnen de ambitieuze plan-
nen van de Kerkraadse vereniging
voor nog een seizoen de ijskast in.

MVVkan Feyenoord slechts
vijftig minuten bijbenen

door frans dreissen
TTERDAM- Van MVV zijn in
k voetbaljaargang geen sportie-
.Vonderen meer te verwachten.

' team sleept zich naar de eind-
en gaat er gemakshalve van

dat het zondag via een laatste
'Ptrekking tegen het reeds gede-

Haarlem, het klassebe-
M definitief kan bekrachtigen.
Was zaterdag dan ook niemand
treurde om de verliesbeurt (2-0)
*n een tam Feyenoord. „We heb-
'Feyenoord zo lang mogelijk
tij gegeven. We wisten echter dat
'Wer we eenmaal op een achter-
M zouden geraken, het gebeurd
'zijn", luidde de bondige analyse

' Sef Vergoossen. Hij maakt zich
'Velijks nog gerust over de spor-
ts toekomst van zijn formatie.

we zondag van Haarlem win-
we veilig".

y had er in de Rotterdamse
't> uiteraard geen belang bij de

durfal uit te hangen. Het
van risico's was ten streng-

Verboden. De spelers snakken
al weken naar het einde van

kompetitie. De wilskracht is ér
* Wel, maar de motoriek stokt,

en de balvastheid zijn
?', constateerde Vergoossen.
't is een probleem waar ook an-
.* ploegen mee te kampen heb-■ Van Feyenoord wisten we, dat
fysiek sterker zou zijn dan wij.
*Rom luidde ons parool ook om
Win de nul vast te houden".

» voerde dieopdracht vijftig mi-

nuten lang perfect uit. Met veel pas-
ses naar de eigen doelman hielden
de Maastrichtenaren de ploeg van
de tandem Bengtsson/Verbeek aar-
dig in hun greep. „Tot de rust zijn
we zelfs de morele winnaar", oor-
deelde Vergoossen. De verdediging
van MVV bleek evenwel niet water-
dicht. Gesouffleerd door Lokhof
vanaf de hoekvlag vond Keur pal na
de hervatting het lek en doorbrak de
status quo. De aanvallende midden-
velder zwiepte zijn hoofd achter de
bal en liet de grabbelende doelman
De Haan kansloos: 1-0.

MVV, dat in de eerste helft nog een
schitterende kans (kopbal Benne-
ker vrij voor doel) had laten liggen,
kwam er in de resterende veertig
minuten niet meer aan te pas. Aan-
vallend liet de ploeg zich ketenen
door de Rotterdamse verdediging
en dwong totaal niets meer af. In
verdedigend opzicht permitteerde
het team zich te veel schoonheids-
fouten. Na de openingstreffer van
Feyenoord was daarom constant
waakzaamheid geboden.

Maar ook bij Feyenoord is de fut er
uit. Alleen de ijverigePiet Keur wist
MVV het leven nog even zuur te ma-
ken. Zijn kopballen (in handen van
De Haan en tegen de kruising) mis-
ten echter precisie. Toch mocht het
publiek tijdens de armoedige vertq-
ning nog eenmaal uit zijn kuipjes
opveren. Na een dieptepass van
Brands en een doorkopbal van Keur
kwam Arnold Scholten oog in oog
met sluitpost De Haan. De ex-Aja-
cied zette de keeper met enkele

schijnbewegingen op het verkeerde
been en scoorde simpel 2-0.

„De organisatie was even weg", ver-
klaarde Vergoossen de tweede tref-
fer. „Rob Delahaye stond gebles-
seerd aan de kant en iedereen keek
naar elkaar. Dat was uiteraard fa-
taal". Delahaye, die met een ver-
moedelijk gescheurde pees onder
zijn voet uitviel en in de resterende
twee competitieduels waarschijn-
lijk niet meer in actiekomt, zag van-
af dekant dat zijn teamgenoten vlak
voor het eindsignaal nog ontsnap-
ten aan een grotere nederlaag. Lok-
hof faalde schromelijk vanaf de pe-
naltystip (bal over het doel) na een
duidelijke handsbal van Benneker
in het strafschopgebied.

MVV zal deze week nog eenmaal de
accu moeten opladen. „Het gaat er
nu om dat we zondag in Maastricht
winnen van Haarlem", zei Vergoos-
sen. „Die twee punten hebben we
zeker nog nodig, want in deze fase
van de competitie gebeurt meestal
nog vanalles".

" Doelman Eric de Haan tast mis bij een hoekschap van Lokhof, die doorKeur in het doel wordt
gekopt.

FEYENOORD - MVV 2-0 (0-0). 51. Keur
1-0, 73. Scholten 2-0. Scheidsrechter:

Kok. Toeschouwers: 7036.
Feyenoord: Hiele; Lokhoff, Brochard,
Brands en Heus; Kiprich (65. Griga),
Metgod en Scholten; Keur, Krommen-
dijk (73. Plomp) en Blinker.
MVV: De Haan; Linders, Verbeek, Ben-
neker en Van Berge Henegouwen; Dela-
haye (73. Francois), Quaden(70. Uitman)
en Vincent; Lanckohr, Driessen en
Smeets.

sport

John Janssen
promoveert
naar B-lijst

IST - Acht scheidsrechters zijn
°r deKNVB met ingang van 1 juli
Promoveerd en naar de B-lijst van

' betaalde voetbal overgeheveld.
örbij onder meer John Janssen
|Landgraaf. De komende compe-
'e zullen ze hoofdzakelijk wed-
Üden in de eerste divisie leiden.
acht zijn: Wout Schaap (Leiden), Henk

""huis (Veendam), Frans Meyer (Coevor-
I Ronald Kloeg (Goirle), John Janssen
tadgraaO, Hennie Merks (Nuenen), Ad
'tstege (Almere) en Tjibbe van Dijk
"mpen).

voetbalpanorama

" ARNHEM - Bart Latuheru
maakt woensdagavond in de beker-
finale tegen PSV vrijwel zeker zijn
rentree. De. rechterspits van Vitesse
is maandenlang uitgeschakeld ge-
weest met een knieblessure, maar
traint sinds een week weer zonder
problemen mee. Een meevallervoor
Vitesse is ook dat Arme Evers weer
fit is. De middenvelder raakte in de
voorbereiding op het seizoen ge-
blesseerd aan zijn achillespees. Een
operatie volgde en zondag mocht
Evers tegen Volendam in het laatste
kwartiertje weer meedoen.

" GRONINGEN - Henk Nienhuis
wordt met onmiddellijke ingang al-
gemeen manager van FC Gronin-
gen. Hij hadweliswaar nog een tot 1
juli 1991 doorlopend contract als
technisch directeur van Veendam,
maar die club meende hem bij deze
positieverbetering niet tegen te
moeten houden.

" SITTARD - Berry van Aerle, die
vorige week aan een meniscus werd
geopereerd, begint morgen met
krachttraining. De middenvelder
van PSV verwacht over drie weken
hersteld te zijn. Hij denkt niets van
de voorbereiding van het Neder-
lands elftal op de eindronde om de
wereldtitel in Italië te behoeven te
missen.

Farrington verguld met hattrick

'Ik had een
perfecte dag'

door hans straus
SITTARD - De 4-1 overwinning
van Fortuna Sittard op PSV was
voor het grootste gedeelte toe te
schrijven aan de daden van één
man: Mark Farrington. De Britse
spits, meestal vooral uitblinkend
doorveel ijver en een groot loop-
vermogen, liet met zijn drie doel-
punten geen ruimte meer voor
twijfel over zijn voetballend ver-
mogen. Waren de eerste twee
treffers nog perfect voorbereid
door Richard de Vries en Ri-
chard Sneekes, de derde kwam
puur voor rekening van de spits
zelf en was een beauty. Met Ivan
Nielsen in de rug nam Farring-
ton een voorzet van alweer De
Vries perfect aan, kapte, draaide
en schoot met links hard en laag
in: 3-1. 'We killed them', was het
korte commentaar van Farring-
ton toen hij de kleedkamer in-
dook: „We hebben ze afge-
slacht".

Farrington (24), stak zijn tevre-
denheid niet onder stoelen of
banken; „Een echte Engelse hat-
trick, in een helft drie goals van
een Britse voet, ik had een per-
fecte dag." Bij de eerste twee
goals in respectievelijk de 17een
21e minuut stond de aanvaller op
de goede plek en was zijn schot
onweerstaanbaar. Maar in de 37e
minuut nam hij de bal aan met
een vaardigheid die Marco van
Basten niet zou misstaan en
draaide hij met de bal aan de voet
weg van zijn bewaker Nielsen.
De Deen had geen moment vat
op de wendbare Farrington: „Ik
dacht dat die Nielsen zon harde
was, maar hij schopte me niet, hij
raakte me zelden aan. De
PSV'ers liepen al met gebogen
hoofd na mijn tweede goal, met
de derde braken we ze de nek,
dat was de genadeklap," aldus
een uitgelaten Farrington na het
duel. De Brit, die nog geen ver-
bintenis heeft voor volgend sei-
zoen, zegt graag bij Fortuna te
blijven: „We gaan onderhande-
len, als het aan mij ligt blijf ik en
proberen we met Fortuna Euro-
pees voetbal te halen. Veel zal af-
hangen van de gesprekken tus-
sen Racing Genk, dat mij een

aanbieding heeft gedaan, en For-
tuna."

In schril contrast met de uitgela-
ten Farrington stond het relaas
van de balende back Roger Reij-
ners. De Roermondse Fortunees
moest al na tien minuten in de
eerste helft geblesseerd uitval-
len. Zijn enkel, die het dit sei-
zoen al eerder liet afweten, klap-
te om nadat Reijners in een duel
om de bal, op de voet van Gerald
Vanenburg ging staan. „Dit is
een drama", zei Reijners na afr
loop. „PSV, Ajax en Roda thuis
zijn voor ons dé wedstrijden.
Dan wil je er als prof staan. Die
sfeer en zon overwinning te
moeten missen, dat doet pijn,
want al heb ik maar tien minuten
gespeeld, dat PSV te kloppen
was, voelde ook ik."

De gekwetste enkel van Reijners
zal vandaag worden onderzocht
middels een kijkoperatie in het
ziekenhuis te Sittard. Gevreesd
wordt voor een minstens gedeel-
telijke afscheuring van de enkel-
banden. Als die vrees gegrond
blijkt, zal het gewricht, waarvan
de gekwetste banden al eerder
operatief ingrijpen vereisten,
versterkt moeten worden met
kunststof banden. Reijners zal
dan zeker drie maanden uit de
roulatie zijn.

Kärcher nog
twee jaar

bij Fortuna
SITTARD-Karcher blijft ook de
komende twee jaar de shirtspon-
sor van Fortuna Sittard. Vorig
jaar sloot het bedrijfeen contract
van e,en jaar af met de Sittardse
eredivisieclub, waarbij men een
optie had van nog twee seizoe-
nen. Deze optie werd gisteren
voor het beginvan het dueltegen
PSV omgezet in een daadwerke-
lijke overeenkomst. Met het con-
tract is een bedrag van rond de
vier ton per jaar gemoeid.

Ajax koerst op
landstitel af

TILBURG - Ajax kan aan het slot
van de competitie struikelen zonder
te vallen. Normaal had het teleur-
stellende gelijke spel bij Willem II
(1-1) het einde van de kampioensas-
piraties kunnen betekenen. Aange-
zien PSV bij Fortunate kennen gaf
de moed reeds te hebben opgeven,
was in Tilburg het omgekeerde het
geval.

Technisch directeur Beenhakker,
die zijn ploeg voor het eerst sinds
1985 aan het kampioenschap wil
gaan helpen, was professional ge-
noeg om niet uitbundig te doen. De
aanstaande bondscoach wees
slechts op de minpunten van de for-
matie. „Weinig bezieling, grote wis-
selvalligheid, snel afgeleid."

Ajax kreeg slechts in de laatste mi-
nuten van de wedstrijd uitzicht op
de winst. Pettersson kwam vrij na
een grove fout van de verder vlek-
keloos spelende voorstopper Mal-
lien, maar hij miste.

Even later mocht de Zweedse spits
alleen op doelman Jansen afgaan na
een pass van Willems. Scheidsrech-
ter Van Swieten floot af, toen Pet-

tersson op punt van scoren stond
Tijd is tijd.
De formele houding van de arbiter,
overigens afkomstig uit Eindhoven,
gaf Willem II waar de ploeg recht op
had; een gelijk spel. De formatie van
trainer Koster, hard vechten tegen
degradatie, was onbevangen, ont-
wapenend en met durf aan de wed-
strijd begonnen.

Het offensief leidde al in de 10e mi-
nuut tot de openingstreffer van Van
deBorgt, die inkopte na een voorzet
van Van Geel. Het was het eerste te-
gendoelpunt in de competitie voor
Ajax, sinds het duel met Sparta op
25 februari.

Een opleving van Jonk leidde kort
voor rust toch de gelijkmaker in. De
oud-Volendammer lanceerde met
een fraaie pass Winter, dieprofiteerd-
evan de ruimte die Pettersson had
gecreëerd, 1-1.

FC Twente
De strijd om de plaatsen voor
UEFA-Cup voetbal is nog niet be-
slist. Hooguit voor FC Twente kan
weinig meer mis gaan. De nummer
drie van de twee voorgaande seizoe-
nen won moeizaam en kleurloos bij
het al gedegradeerde Haarlem.
Huistra benutte kort voor tijd een
strafschop.

FC Twente passeerde daardoor Vi-
tesse. De bekerfinalist uit Arnhem
leed in eigen huis verrassend een
nederlaag tegen Volendam (0-1), dat
daardoor plotseling weer uitzichten
krijgt op het bereiken van Europees
voetbal. Vitesse, dat woensdag in de
Rotterdamse Kuip tegen PSV aan-
treedt, verloor door een treffer van
Berghuis.

Door hun gelijke spelen achterhaal-
den NEC en Willem II Den Bosch,
dat in De Vliert verloor van Den
Haag. Een strafschop van topschut-
ter Van der Laan, deze competitie al
goed voor 19 doelpunten, besliste
de wedstrijd.

(ADVERTENTIE)
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le Klasse A
Bemelen-VNB 2-2
Geulsche 8.-Maastr.B. 4-5
Biesland-Willem I 2 3-0
Oranje 8.-Amelie 2-1
DBSV-Amicitas 1-1
RKUVC-Geertr. B. 1-3
Stand:
Amicitas 20-31
Orargeß. 20-30
Willem I 20-25
Biesland 20 -23
Geertr. B. 20-23
DBSV 20-22
RKUVC 20-21
Maastr. B. ★ 20-19
Amelie 20-19
VNB 20-13
Geulsche B. 20-9
Bemelen 20-3
* Twee punten in mindering
le Klasse B
SCKR-ZwartW. 1-1
Wahlwiller-Wijlre 3-5
Struchter 8.-Huls 2-0
Lemirsia-Voerend. 2 3-0
Weltaoia 2-Daalhof 1-2
Vinkenslag 2-WDZ 0-2
Stand:
Lemirsia 20-31
Daalhof 20-29
SCKR 20-26
ZwartWit 19-22
Vinkenslag 2 20-22
Huls 20-20
Wahlwiller 20-18
WDZ 20-18
Struchter B. 19-14
Wijlre 20-14
Weltania 2 20-12
Voerend. 2 20-12
le Klasse C
Kakertse 8.-RKTSV , 3-3
Heerlen 3-Haanrade ' 1-0
Eik'veld-N. Einde 1-1
Schirijien-Sylvia 3-1
Schinveld-Passart 3-3
Passart-Schinveld 2-2
Hrln. Sp. 2-Wijnandia 2-2
Stand:
Passart 20-28
N. Einde 20-27
Schinnen 20-25
Hrln. Sp. 2 20-23
Eik'veld 20-22
Schinveld ★ 20-21
RKTSV 20-21
Kakertse B. 20-20
Wijnandia 20-18
Sylvia 20-16
Haanrade 20-13
Heerlen 3 20-4
★ Twee punten in mindering
le Klasse D
Doenrade-Spaubeek 0-2
Stadbroek-Amstenrade 7-0
Sanderb. 2-De Leeuw 0-3
Armada 2-BVC 2-1
Neerbeek-Egge 2-2
Heidebl.-Sweikh. B. 4-3
Stand:
Stadbroek 20-36
Heidebloem 20-29
De Leeuw 20-26
Sweikh. B. 20-24
Neérbeek 20-24
BVC 20-22
Amstenrade 20-17
Armada 2 20-17
Egge 20-16
Spaubeek 20-13
Sanderbout 2 20-9
Doenrade 20- 7
le Klasse E
Dieteren-OVCS 5-0
MHD-Juliana K 0-3
PSV 2-Vesta 0-2
O'berg-Susterse B. 1-0
Sittard 3-SHH gestl-2
EMS-Slekker B. 3-1
Stand:
EMS , 20-28
MHD 20-27
JulianaK 20-25

Vesta 20-21
O'berg 20-21
Slekker B. 20-19
OVCS 20-19
Susterse B. 20-18
PSV 2 20-17
SHH 19-16
Dicteren 20-14
Sittard 3 19-13
le Klasse F
Rios-Laar 2-0
Swalmen 2-RKSVO 2 2-1
A'heide-Victoria 2 2-0
RKHVC-Heel 2 1-0
RKAVC-Haelen 1-H
RKSW-RKSVW 0-3
Stand:
Rios 20-34
RKSVW 20-32
Laar 20-23
RKAVC 20-22
RKHVC 20-22
RKSW 20-21
Victoria 2 20-19
Haelen 20-18
A'heide 20-18
RKSVO 2 20-17
Swalmen 2 20-11
Heel 2 20- 3
le Klasse G
FCV 2-EikerB. 2-3
VOS 2-Heythuysen 1-2
GFC 2-MVC 2 ' 0-2
Grashoek-HBSV 2 2-0
Boekoel-Koningslust 0-1
Stand:
Koningslust 20-32
Boekoel 20-31
Grashoek 20-26
Heyth. 20-25
FCV 2 19-22
Bieslo 19-22
HBSV 2 20-17
VOS 2 19-15
MVC 2 20-15
Eiker B. 19-11
GFC 2 20-11
Blerick 4 20- 9
le Klasse I
Bunde 2-Meerssen 3 0-0
RKHSV 2-Limburgia 2 3-1
MKC3-RKVCL2 \-±
Hulsberg 2-SVME 2 2-0
Caesar 3-RVU 2 1-2
Scharn 3-RKWL 3 1-1
Stand:
Limburgia 2 20-34
RKHSV 2 20-28
SVME 2 20-25
Meerssen 3 20-24
RVU 2 20-24
Bunde 2 20-19
Hulsberg 2 20-18
Scharn 3 20-16
RKWL 3* 20-15
RKVCL 2 20-13
MXC 3 20-13
Caesar 3 20-9
♦Twee punten in mindering
le Klasse J
Sportcl. 2-N. Einde 2 0-5
Heerlen 4-Hopel 2 5-3
Laura 2-VKC 2 2-2
Kolonia 3-Bekkerv. 3 5-2
RKDFC 2-SVK 2 2-3
RKTSV 2-H'broek 2 0-2
Stand:
Heerlen 4 20-32
VKC 2 20-31
Hopel 2 20-28
H'broek 2 19-25
RKDFC 2 20-21
Sportcl. 2 20-19
RKTSV 2 20-18
N. ETnde2 20-17
Bekkerv. 3 19-16
Laura 2 20-13
Kolonia 3 20-11
SVK 2 20- 7
le Klasse K
SWH 2-RKMSV 3 0-1
Helden 3-Merefeldia 3 3-1
Parmingen 3-Moesel 2 0-0
W'mina 4-Leveroy 2 0-0
Holturn 2-Megacles 3 2-3
Roermond 2-De Ster 3 1-1
Stand:
Moesel 2 21-31
Holturn 2 22-29
RKMSV 3 21-28
Parmingen 3 22-25
Helden 3 22-24
Leveroy 2 22 -24
W'mina 4 23 -24
Roosteren 2 22 -23
Merefeldia 3 22 -23
Megacles 3 22-19
De Ster 3 21-18 'SVVH 2 22-15
Roermond 2 22-1

2e Klasse A
MW 2-Polaris 2 3-0
Keer 2-RHC 2-4
Caberg 2-Rapid 3 1-2
White Star-Biesland 2 2-3
Leonidas 4-Maastr.B 2 2-5
SCG 3-Heer 3 6-2
Stand:
Maastr. B. 2 19-30
RHC 20-30
SCG 3 19-28
White Star 20-25
Rapid 3 20-24
Polaris 2 20-19
Keer 2 20-18
Biesland 2 "* 20-18
MW 2 20-17
Caberg 2 20-11
Heer 3 20-10
Leonidas 4 20- 8
2e Klasse B
Rapid 4-Daalhof 2 2-5
Celios-Standaard 3 1-5
De Heeg-Willem I 3 0-3
RKVCL 3-Eijsden 3 0-3
RKBFC 2-RKHSV 3 7-0
Stand:
Eijsden 3 20-33
RKASV 2 19-29
Standaard 3 19-26
RKUVC 2 19-23
Daalhof 2 20-20
De Heeg 20-19
Willem 13 20-19
Celios 20-18
RKVCL 3 19-17
RKBFC 2 20-16
Rapid 4 20-10
RKHSV 3 * 20_- 4
★Twee punten in mindering
2e Klasse C
Banhol. 2-Amicitas 2 3-0
MXC 4-Leonidas 3 0-0
SVME 3-RKUVC 3 3-0
Vilt 2-Caberg 3 2-3
lason 3-RKASV 3 2-0
Scharn 4-Rapid 5 4-1
Stand:
lason 3 20-31
SVME 3 20-31
Rapid 5 20-26
Banholtia 2 20-21
Scharn 4 20-21
Vilt 2 20-20
MXC 4 20-20
Caberg 3 20-17
RKASV 3 20-16
RKUVC 3 20-16
Amicitas 2 20-11
Leonidas 3 20-10
2eKlasse D
RKWM 2-Vijlen 2 2-0
Reym. 8.-lason 2 9-1
Epen 2-WVV 3 2-2
Walram 2-Valk. B. 1-1
Polaris 3-Noorb. B. 5-3
Zwart W. 2-Slenaken 1-3
Stand:
Slenaken 20-36
Zwart Wit 2 20-31
Reym. B. 20-29
RKWM 2 20-27
Noorb. B. 20-22
Polaris 20-22
Walram 2 20-19
Vijlen 2 20-18
Valk. B. 20-16
lason 2 20-14
WW 3 20- 3
Epen 2 20- 3
2e Klasse E
Geertr. B. 2-Sibbe 1-2
Nijswiller 2-Partvj 1-3
Vijlen 3-Epen 1-0
W. Groen 2-RKIVV 1-3
Simpelv. 3-RKMVC 2 1-7
RKSVG-RKWM 3 gestl-0
Stand:

Partij 20-36
RKSVG 19-27
W. Groen 2 20-27
Epen 20-25
Sibbe 20-25
Nijswiller 2 20-19
Vijlen 3 20-15
Geertr.B. 2 20-14
RKIW 20-14
RKWM3 19-13
RKMVC 2 20-12
Simpelv. 3 20-11
2e Klasse F
RKHBS 2-SVN 3 1^
Hrln. Sp. 3-WDZ 2 2-5
Sylvia 3-FC Gracht 2 1-9
Voerend. 3-RKTSV 3 1-2
Heilust 2-Waubach 3 5-0
Stand:
Heilust 2 20-32
FC Gracht 2 20-32
SVN 3 18-27
Troja 19-27
RKTSV 3 19-22
WDZ 2 20-22
RKHBS 2 20-21
Hrln. Sp. 3 20-18
Voerend. 3 20-17
Waubach 3 20-8
Sylvia 2 19-4
Miranda 3 19- 4
2e Klasse G
WDZ 3-Sylvia 2 1-1
RKTSV 4-Haanrade 2 2-3
Weltania 3-Kolonia 4 3-2
RKONS 3-Laura 3 2-1
Hopel 3-Waub. B. 2 0-1
SVN 4-KEV 2 0-0
Stand:
Hopel 3 20-28
Sylvia 3 ' ' 19-24
RKONS 3 20-24
Waub. B. 2 20-24
KEV 2 20-22
Weltania 3 20-21
Haanrade 2 20-21
WDZ 3 20-20
RKTSV 4 20-17
SVN 4 19-16
Kolonia 4 20-14
Laura 3 20- 7
2e Klasse H
Gr. Ster 3-Helios 2 3-1
Minor 3-Heksenb. 3 3-3
Klimm. 2-Corioval. 2 0-4
Mariar. 3-Bekkerv. 4 1-1
Langeb. 2-Vaesrade 2 0-3
RKSNE 2-RKHBS 3 8-0
Stand:
RKSNE 2 20-30
Coriovall. 2 19-29
Langeberg 2 19-27
Vaesrade 2 20-27
Klimmania 2 20-23
Helios 2 20-22
Heksenberg3 19-19
Bekkerv. 4 20-18
Gr. Ster 3 20-16
Minor 3 20-13
RKHBS 3 * 20-6
Mariarade 3 19-4
★ Twee punten in mindering
2e Klasse I
Gr. Ster 4-Schutv. 3 1-3
CSVT-Schinveld 2 3-2
Havantia-Mariarade 2 1-0
N. Einde 3-Adveo 1-2
De Leeuw 3-Vaesr. 3 5-2
Passart 2-SCKR 2 1-1
Stand:
Adveo 20-33
Havantia 20-32
Schuttersv. 3 20-28
Schinveld 2 . 20-26
De Leeuw 3 20-23
Mariarade 2 20-22
CSVT 20-17
Passart 2 20-17
SCKR 2 20-15
N. Einde 3 20-12
Vaesrade 3 20-9
Gr. Ster 4 20- 6
2e Klasse J
RKBSV 3-Jabeek 1-1
Wijnandia 2-Treeb. 2 1-2
Schutv. 2-Amstenr. 2 6-1
EHC 3-Spaubeek 2 2-4
Stand:
Schuttersv. 2 20-33
Adveo 2 19-26
Jabeek 20-26
EHC 3 20-22
Spaubeek 2 20-22
Sittardia 19-20
De Leeuw 2 19-19
Wijnandia 2 20-19
RKBSV 3 20-19
Treebeek 2 20-15
Amstenrade 2 20-11
Egge 3 19- 4
2e Klasse K
Stadbroek 2-Almania 3 2-1
Sweikb! B. 2-DVO 2 3-1
COV-Schinnen 2 3-3
Geleen 3-Limbricht 1-1
Sanderb. 3-L'heuvel 4 3-3
Stand:
DVO 2 20-29
Limbricht 20-28
Stadbroek 2 19-24
L'heuvel4 20-20
Sweikh. B. 2 19-19
SVM 3 19-18
COV 20-18
Geleen 3 20-18
LHBMC 2 19-17
Almania 3 20-17
Sanderbout 3 20-16
Schinnen 2 20-12
2e Klasse L
Kluis 3-Egge 2 2-8
GSV 2-Urmondia 2 3-2
SVE 2-DVO 3 4-3
Buchten 3-De Ster 4 0-3
GVCG 2-L'heuvel 3 0-3
COV 2-Haslou 3 4-i
Stand:
GSV 2 20-35
Buchten 3 ' 20-27
L'heuvel3 20-26
SVE 2 20-26
Urmondia 2 20-24
GVCG 2" 20-20
De Ster 4 19-19
Haslou 3 19-19
Kluis320-19
Egge 2 20-14
DVO 3 20- 7
COV 2 20- 2
2e Klasse M
Rios 2-Obbicht 2 3-0
Susteren 3-GVCG 3 0-1
Maasbr. 2-Buchten 2 1-2
Sittardia 4-Born 2 0-4
Stevensweert 2-IVS 2 0-0
Almania 4-EVV 2 3-1
Stand:
Rios 2 20-31
Buchten 2 20-30
Almania 4 20-27
Obbicht 2 20-21
IVS 2 20-20
EW2 . 20-20
Bom 2 20-19
Susteren 3 20-16
GVCG 3 20-16
Maasbracht 2 20-15
Sittard 4 20-14
Stevensweert 2 20-11
2e Klasse N
Slekker B. 2-RKSNA 0-0
Vesta 2-Linne 2 1-2
Swalmen 4-Leeuwen 4 0-1
Putbroek-Horn 4-1
SVH 2-RKSVW 3 1-4
PSV 3-St. Joost 2 3-1
Stand:
RKSNA 20-35
Leeuwen 4 20-30
Linne 2 20-28
Slekker B. 2 20-25
PSV 3 20-25
Putbroek 20-20
Hom 20-18
SVH 2 20-17
RKSVW 2 19-13
St. Joost 2 20-13
Vesta 2 19-12
Swalmen 4 20- 2
2e Klasse O
RKSVW 2-EMS 2 1-2
Bieslo 2-Haelen 2 1-6
Grathem-Swift 2 3-2
Leeuwen 3-RKWB 3-3
Linne 3-Nunhem 2 2-1
RKSNA 2-Thorn 2 0-1
Stand:
EMS 2 20-31

Haelen 2 20-26
RKSVW 3 19-25
RKVVB 20-25
Grathem 19-24
Thorn 2 20-22
Swift 2 20-21
RKSNA 2 20-16
Leeuwen 3 19-13
Linne 3 20-13
Bieslo 2 19-12
Nunhem 2 20- 8
2e Klasse P
Beegden-EMS 3 3-0
Hom 2-SVH 3 1-1
RKVB 2-Leeuwen 2 1-4
Victoria 3-Swalmen 3 0-4
Linne 4-Roggel 3 5-0
RKSVN 2-Brevendia 3 1-1
Stand:
Beegden 20-36
RKSVN 2 20-32
Leeuwen 2 20-29
EMS 3 20-23
Victoria 3 20-21
Brevendia 3 20-18
SVH 3 20-18
RKVB 2 20-17
Roggel 3 20-14
Swalmen 3 20-13
Hom 2 20-12
Linne 4 20- 7
2eKlasse Q
RKESV 2-RKSVN 3 0-2
Roggel 2-DESM 2 2-1
RKSW 2-Moesel 3 1-1
RKSVO 3-Laar 2 4-3
Crescentia 2-Oda 4 16-0
KOC-Brevendia 2 2-1
Stand:
KOC 20-35
Brevendia 2 20-30
RKSVN 3 20-30
Crescentia 2 20-27
RKSVO 3 20-22
Roggel 2 19-21
DESM 2 20-21
RKESV 2 19-16
Laar 2 20-15
Moesel 3 20-14
Oda 4 20- 4
RKSW 2 20- 3
2eKlasse R
Parmingen 5-Egchel 2 3-1
Bevo 3-Grashoek 2 3-1
Baarlo 2-Heythuysen 2 3-1
MVC 3-Roggel 4 3-0
Oda 3-KVC 2 0-0
Laar 3-RKMSV 5 2-2
RKMSV 5-Panningen 5 5-1
Stand:
KVC 2 20-32
Bevo 3 20-30
RKMSV 5 20-24
MVC 3 20-23
Parmingen 5 20-22
Baarlo 3 20-21
Heyth. 2 20-19
Egchel 3 20-18
Roggel 4 20-16
Oda 3 20-15
Laar 3 20-11
Grashoek 2 20-9
3e Klasse A
Caberg 4-RKASV 4 3-1
Ittern 2-RKBFC 3 1-1
VNB 2-Mheerder B. 3 2-6
Amelie 2-RKWL 4 2-0
RHC 2-Geulsche B. 2 1-1
St. Pieter 2-Heer 4 0-4
Stand:
Caberg 4 21-31
Heer 4 21-29
Geulsche 8.2 21-27
RHC 2 21-26
RKWL4 21-24
VNB 2 21-21
Amelie 2 * 21-19
St. Pieter 2 21-17
RKASV 4 21-17
Mheerderß. 3 21-13
RKBFC 3 21-13
Itteren 2 21-13
★Twee punten in mindering
3é Klasse B
Hulsb. 3-Vinkensl. 3 3-1
Daalhof 4-RKBFC 4 0-2
WW 4-Willem 14 1-3
Mheerder B. 2-MKC 5 3-1
Oranje B. 2-Heer 5 3-1
RKHSV 4-RKVVL 6 1-0
Stand:
Mheerderß. 2 21-34
Oranje 8.2 21-29
RKBFC 4 21-29
WVV 4 21-28
Willem 14 21-27
MXC 5 21-23
RKVVL6 21-16
Vinkenslag 3 21-16
Heer 5 21-14
RKHSV 4 21-14
Hulsberg 3 21-12
Daalhof 4 21-10
3e Klasse C
RKWL 5-Daalhof 3 3-0
RVU 3-Leonidas 5 1-5
Caberg 5-RKVCL 4 5-2
Heer 6-SVME 4 3-1
DBSV 3-Keer 3 8-0
Amicitas 3-Bunde 3 3-1
Stand:
Leonidas 5 21-33
RKWL 5 21-30
DBSV 3 21-27
Heer 6 21-25
Bunde 3 21-22
Caberg 5 21-22
RKVCL 4 21-21
Daalhof 3 21 -19
SVME 4 21-17
RVU 3 21-16
Amicitas 3 21-12
Keer 3 .21- 8
3e Klasse D
Schimmert 3-Meerss. 4 2^4
Berg 3-DBSV 2 2-4
Noorb. B. 2-Vilt 3 14-0
Gerendal-Struch.B. 2 0-1
Sibbe 2-Banholtia 3 2-1
Stand:
Noorb. B. 2 19-33
Strucht. B. 2 19-33
DBSV 2 19-25
Banholtia 3 19-20
Sibbe 2 19-20
Gerendal 20-20
Meerssen 4 * 19-18
Berg 3 19-15
Schimmert 3 19-15
Vilt 3 19-5
Walram 3 19-4
★Twee punten in mindering
3e Klasse E
Huls 2-Berg 2 0-2
Sportcl. 3-Gulpen 2 1-0
W. Groen 3-Lemirsia 2 2-2
Wijlre 2-RKSVB 2 1-5
Partij 2-RKMVC 3 6-2
Simpelv. 4-RKWM 4 l-l
Stand:
RKSVB 2 21-31
Berg 2 21-28
Gulpen 2 21-27
W. Groen 3 21 -25
Wijlre 2 21-24
Lemirsia 2 21 -21
RKMVC 3 21-19
Sportcl. 3 21 -19
Partij 2 21-16
Huls 2 21-15
Simpelv. 4 21-15
RKWM4 21-12
3e Klasse F
Waubach 5-Kak. B. 2 1-3

A'bosch 2-Heilust 3 gest2-2
Waubach. B. 3-VKC 3 3-3
Corioval. 4-Rimburg 2 6-1
Troja 2-KVC Oranje 2 2-6
Stand:
KVC Oranje 2 21-35
A'bosch 2 20-34
VKC 3 21-32
Kakertse B. 2 21 -24
Chèvremont 4 20-22
Waub. B. 3 21-21
Heilust 3 20-19
Rimburg 2* 21-18
Coriovallum4 ★★ 21-17

Waubach 5 21-11
Troja 2 21-5
Haanrade 4 20-3
♦Twee punten in mindering
★ ★Vier punten in mindering
3e Klasse G
Waubach 4-WDZ 4 2-2
SVK 3-Weltania 5 1-1
Chevrem. 3-KVC Or. 3 3-1
VKC 4-Laura 4 4-0

Haanr. 3-Hrln. Sp. 4 9-2
RKHBS 4-Heksenb.4 5-1
Stand:
VKC 4 21-33
Haanrade 3 21-30
Waubach 4 21 -27
KVC Oranje 3* 21-26
RKHBS 4 21 -24
Weltania 5 21-24
Chèvremont 3 21-19
SVK 3* 21-16
Hrln. Sp. 4 21-14
WDZ 4 ' 21-12
Laura 4 ★ 21-12
Heksenb. 4 21-10
★Twee punten in mindering
3e Klasse H
KEV 3-Weltania 4 4-1
Limburg. 3-Eik'veld 2 3-2
Treebeek 3-Voerend. 4 3-0
Gracht 3-Bekkerv. 5 11-0
Heksenb. 5-Corioval.3 3-3
Kakertse B. 3-RKBSV 4 6-0
Stand:
FC Gracht 3 21-35
Limburgia 3 21-33
KEV 3 21-31
Coriovall. 3 21-26
RKBSV 4 21-23
Eik'veld 2 21-22
Treebeek 3 21-20
Weltania 4 21-14
Kakertse B. 3 21-14
Heksenb. 5 21-14
Bekkerv. 5 21-11
Voerend. 4 21-9
3e Klasse I
RKSNE 3-Gr. Ster 5 1-2
Vaesrade 4-H'broek 3 1-6
Treeb. 4-Schinveld 4 2-2
Leeuw 5-Wijnandia 3 1-7
Limburg. 4-A'bosch 3 0-5
Stand:
H'broek 3 19-30
Doenrade 2 19-26
Wijnandia 3 19-25
RKSNE 3 19-23
Gr. Ster 5 20-23
A'bosch 3 19-21
Treebeek 4 19-17
Vaesrade 4 19-17
Schinveld 4 19-12
Limburgia 4 19-10
De Leeuw 5 ★ 19-4
★Twee punten in mindering

3e Klasse J
L'heuvel 5-RKDFC 3 0-3
Schimmert 4-Schutv._ 4 1-3
Bom 4-De Leeuw 4 8-3
Doenrade 3-BVC 2 3-0
Schinv. 3-Limburgia 5 3-1
Jabeek 2-Havantia 2 2-1
Stand:
Schinveld 3 21-38
Limburgia 5 21-30
Doenrade 3 20-28
Bom 4 20-23
Schimmert 4 21 -22
Schuttersv. 4 21-21
RKDFC 3 21-20
Havantia 2 21-20
Jabeek 2 21-15
BVC 2 21-13
De Leeuw 4 21-12
L'heuvel 5 21- 8
3eKlasse K
Neerbeek 2-Almania 5 1-0
Caesar 4-Urmondia 4 8-3
De Ster 5-Armada 3 5-1
Susteren 4-Centr.B. 2 2-1
Geleen 4-GSV 3 5-1
OVCS 2-Havantia 3 6-0
Stand:
De Ster 5 21-40
Almania 5 21-31
Caesar 4 21-26
Neerbeek 2 21-26
OVCS 2 21-24
Geleen 4 21-24
Armada 3 21-19
Susteren 4 21-18
Centrum 8.2 Zl-16
GSV 3 21-15
Urmondia 4 21-8
Havantia 3 21- 5
3eKlasse L
Holturn 3-Susteren 5 0-4
FC Ria 2-Caesar 5 7-0
Bom 3-Armada 4 2-0
DVO 4-De Ster 6 4-1
Urmondia 3-L'heuvel 6 1-1
Roosteren 3-EW 5 3-2
Stand:
Roosteren 3 21-35
FC Ria 2 21-32
Susteren 5 21-31
EVV 5 21 -26
DVO 4 21-23
Urmondia 3 21-21
Bom 3 21-21
L'heuvel 6 21-17
Caesar 5 21-16
De Ster 6 21 -13
Armada 4 21-12
Holturn 3 21- 5
3e Klasse M
Putbroek 2-PSV 4 0-2
MHD 2-Brachterbeek 0-6
Slekker B. 3-Swift 5 2-1
Walburgia 2-Maasbr. 3 0-3
Juliana 2-Susteren 6 3-0
Stand:
Brachterb. 19-36
Swift 5 . 19-27
Juliana 2 19-24
Slekker B. 3 19-22
MHD 2 19-21
Maasbracht 3 19-17
Susteren 6 19-16
EW4 19-16
Walburgia 2 19-13
Putbroek 2 19-12
PSV 4 20- 6
3eKlasse N
Rios 3-Boekoel 2 1-6
SHH 2-O'berg 2 7-1
Heel 3-Swift 3 4-1
Roermond 3-Swalmen 5 1-1
EMS 4-EW 3 0-3
Stand:
Roermond 3 19-32
Swalmen 5 19-29
Vlodrop 2 ★ 19-22
EVV 3 20-22
EMS 4 19-18
o'berg2 19-18
SHH 2 19-16
Boekoel 2 19-16
Heel 3 19-13
Rios 3 19-12
Swift 3 19-10
★Twee punten in mindering
3e Klasse O
EMS 5-Beegden 2 1-2
RKAVC 2-FC Oda 7 3-0
Victoria 4-Swift 4 2-2
Roermond 4-RKVB 3 0-8
Haelen 3-SHH 3 4-1
Heythuysen 3-SVVH 3 5-2
Stand:
EMS 5 21-37
RKAVC 2 21-31
Beegden 2 21-30
Heyth. 3 21 -26
Haelen 3 21-23
SVVH 3 21 -22
Victoria 4 21-21
Swift 4 21-18
RKVB 3 21-14
FC Oda 7 21-14
Roermond 4 21-11
SHH 3 21- 5
3e Klasse P
Brevendia 4-RKESV 3 7-0
FC Oda 5-W'mina 6 3-2
Laar 5-RKSVO 4 1-0
Merefèl. 4-Megacles 5 8-2
A'heide 2-Thorn 3 3-1
RKSVN 5-Veritas 3 1-4
Stand:
A'heide 2 21-36
Laar 5 21-29
Brevendia 4 20-27
Merefeld. 4 21 -26
Thorn 3 21-25
Veritas 3 20-22
RKSVO 4 21-21
FC Oda 5 21-17
W'mina 6 ★ 20-14
RKSVN 5 21-13
Megacles 5 20-11
RKESV 3 21-5
★Twee punten in mindering
3eKlasse Q
W'mina 5-Leveroy 3 3-5
FC Oda 6-Crescentia 3 4-2
Megacles 4-Buggenum 2-0
Merefel. 5-A'heide 3 5-2

DESM 3-Laar 4 0-5
Eindse B. 3-RKSVN 4 6-3
Stand:
W'mina 5 21-27
FC Oda 6 21 -25
Megacles 4 21-24
Eindse B. 3 20-23
A'heide 3 21-22
Buggenum 21-22
DESM 3 20-21
Leveroy 3 21-21
Laar 4 20-20
RKSVN 4 21-18
Crescent. 3 21-17
Merefeld. 5 21-10
3e Klasse R
IVO 8-Eiker B. 2 7-4
Belfeldia 7-Reuver 5 1-5
Baarlo 4-MVC 5 I^l
Bevo 4-Egchel 3 1-1
GFC 4-Bieslo 3 1-0
KVC 3-Panningen 6 2-1
IVO 8-Bieslo 3 5-4
Stand:
Egchel 3 21-34
Parmingen 6 21-29
Belfeldia 7 21 -28
MVC 5 21 -27
GFC 4 21-24
KVC 3 21-21
Baarlo 4 21 -19
Reuver 5 21-17
Bieslo 3 21-15
IVO 8 21-15
Eiker 8.2 21-15
Bevo 4 21-10

Vierde klasse A
De Heeg 2-St. Pieter 3 2-1
Maastr. B. 3-Standaard 4 0-11
Amelie 3-White Star 2 1-4
MXC 6-Biesland 3 4-5
RHC 3-Celios 2 6-6
Stand:
Standaard 4 19-32
Polaris 4 18-29
Biesland 3 19-29
St. Pieter 3 19-21
White Star 2 19-20
De Heeg 2 19-19
MXC 6 19-18
Celios 2 18-14
RHC 3 20-14
Maastr. B. 3 19- 7
Amelie 3 ★ 19- 3
★Twee punten in mindering
Vierde klasse B
Scharn 6-Meerssen 6 1-3
RKASV 5-Polaris 5 1-1
Biesland 4-Amelie 4 4-1
RKVCL 5-WVV 5 . 2-3
DBSV 4-Rapid 6 3-1
Stand:
Meerssen 6 19-34
Scharn 6 19-28
WW 5 19-28
RKVCL 5 20-25
Polaris 5 19-20
DBSV 4 19-19
Rapid 6 19-16
RKASV 5 19-13
Biesland 4 ★ 19-10
Maastr. B. 4 19-10
Amelie 4 ★ 19- 3
★Twee punten in mindering
Vierde klasse C
SCG 4-RKHSV 5 5-1
Eijsden 4-VNB 3 7-1
MXC 8-Geulse B. 3 3-3
Leonidas 8-RVU.S 0-2
Daalhof 6-Bunde 4 9-3
Stand:
MXC 8 21-41
Daalhof 6 ' 22-32
SCG 4 21-31
Geulseß. 3 21-30
Eijsden 4* 20-24
RKHSV 5 20-21
Leonidas 8 21-15
Bunde 4 21-14
VNB 3 21-14
RVU 5 21-13
Amicitas 4 ★ 18-6
Oranje B. 3 20-2
★Twee punten in mindering

Vierde klasse D
Rapid 8-Meerssen 7 2-1
RVU 4-Leonidas 7 2-2
SVME 5-Heer 7 3-5
RKUVC 6-Eijsden 5 1-0
Scharn 7-MKC 9 15-0
DBSV6-SCGS 1-0
Stand:
Scharn 7 21-35
RKUVC 6 21-35
Heer 7 21-28
DBSV 6 21-27
SCG 5 21-24
MXC 9 21-23
Eijsden 5 21-21
SVME 5* 21-19
Rapid 8 21-13
Leonidas 7 21-12
RVU 4 21-10
Meerssen 7 21-3
★Twee punten in mindering
Vierde klasse E
RKWL 8-Scham 8 1-5
Willem I 6-DBSV 5 4-2
Standaard 5-MKC 10 2-4
Daalhof 5-Caberg 7 3-0
Leonidas 6-Vinkensl. 4 0-4
Meerssen 5-MW 3 1-0
Stand:
Vinkenslag 4 21-40
Standaard 5 21-35
Scharn 8 21-25
Willem 16 21 -25
MXC 10 21-23
MW3 21-22
Meerssen 5 21-21
Caberg 7 21-18
DBSV 5 21-17
Leonidas 6 21-13
Daalhof 5 ★ 21-7
RKWL 8 ★ 21-2
★Twee punten in mindering
Vierde klasse F
RKUVC 5-Schimmert 5 2-3
Rapid 7-Scharn 5 8-1
MXC 7-MVV 4 2^l
Willem I 5-RKBFC 5 2-1
RKVCL 6-Berg 4 1-3
Caberg 6-RKWL 7 4-1
Stand:
Caberg 6 21-36
MXC 7 22-34
MVV 4 21 -30
RKBFC 5 20-25
RKWL 7 21-23
Rapid 7 21-22
Willem I 5 21 -22
Scharn 5 21-18
Schimmert 5 22-11
RKUVC 5* 21-10
Berg 4 21-10
RKVCL 6 20-9
★Twee punten in mindering
Vierde klasse G
Geertr. B. 3-RKSVG 2 2-1
Struchter B. 3-lason 4 2-2
RKIW 2-Wijlre 3 2-1
Sibbe 3-Noorb. B. 3 6-2
Gulpen 3-Reym. B. 2 1-2
Banholtia 4-Keer 4 0-2
Stand:
Sibbe 3 21-39
Struchter B. 3 21-27
Wijlre 3 21-26
lason 4 21-26
Keer 4 21 -26
Reym. B. 2 21-25
Geertr. B. 3 21-23
Gulpen 3 21-21
Noorb. B. 3 21-12
RKSVG2 21-12
Banholtia 4 21-8
RKIW 2 21- 7
Vierde klasse H
Bemelen 2-RKUVC 4 0-9
Keer 5-lason 5 9-2
Valk- B. 2-Hulsberg 5 0-1
Slenaken 2-Epen 3 4-1
Wijlre 4-Struchter B. 4 4-2
Schimmert 6-Zwart W. 3 1-2
Stand.
Hulsberg 5 21-37
RKUVC 4 21 -34
Keer 5 21-34
Valkenb. B. 2 21-31
Epen 3 21 -27
Slenaken 2 21-24
Zwart W. 3 21-17
Wijlre 4 21-11
Struchter B. 4 21-11
lason 5 21-10
Schimmert 6 21-9
Bemelen 2 ★ 21-5
★Twee punten in mindering

Vierde klasse I
Sportclub 5-Zwart W. 5 4-2
RKMVC 4-Simpelv. 5 4-1
Hulsberg 4-Slenaken 3 4-0
Lemirsia 3-W. Groen 4 3-2
WDZ 6-Wahlwiller 2 3-3
Stand:
RKMVC 4 19-32
Simpelv. 5 19-30
Zwart W. 5 19-24
Wahlwiller 2 19-23
W. Groen 4 19-20
Hulsberg 4 19-19
Lemirsia 3 19-19
Nijswiller 3 19-14
Sportcl. 5 ★ 19-9
Slenaken 3 19-9
WDZ 6 20- 9
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse J
Simpelv. 6-SVN 6 1-3
RKMVC 5-Hopel 4 1-8
Huls 3-Waub. B. 4 2-8
RKONS 6-Sportcl. 4 1-4
WDZ 5- Waubach 6 0-5
Stand:
SVN 6 19-35
Sportcl. 4 19-31
RKONS 6 19-25
Hopel 4 20-25
Waubach 6 19-23

Kolonia 7 19-18
Simpelv. 6 ★ 19-15
RKMVC 5 19-12
Waub. B. 4 19-11
Huls 3 19-8
WDZ 5 19- 5
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse K
KVC Oranje 4-Heilust 4 3-1
SVK 4-A'bosch 4 3-2
Laura 5-FC Gracht 4 0-6
Stand:
Kolonia 5 15-26
Kakertse B. 4 15-22
SVK 4 15-19
FC Gracht 4 15-16
RKONS 4 16-16
A'bosch 4 16-15
KVC Oranje 3 15-10
Heilust 4 16- 9
Laura 5 15-5
Vierde Klasse L
KVC Or. 5-FC Gracht 5 2-2
Miranda 4-RKONS 5 3-7
Bekkerv. 6-Kolonia 6 2-3
Coriovall. 5-Eik'veld 3 2-1
Weltania 7-Heerlen 5 5-1
SVN 5-RKTSV 5 2-5
Stand:
RKONS 5 21-36
Weltania 7 21-33
FC Gracht 5 21 -33
Miranda 4 21-23
Kolonia 6 21-21
RKTSV 5 20-18
Bekkerv. 6 20-16
Eik'veld 3 21 -16
Coriovallum 5 21-16
Heerlen 5 21 -14
KVC Oranje 5 21-13
SVN 5 21-11

Vierde Klasse M
H'broek 4-RKSNE 4 1-0
Passart 4-Weltania 8 3-2
SCKR.3-Mariarades 2-2
Minor 4-Klimmania 3 10-0
EHC 4-Miranda 5 3-2
Helios 3-RKSVB 3 0-1
Stand:
EHC 4 21-40
Miranda 5 21-30
Mariarade 5 21-29
RKSNE 4 21-26
H'broek 4 21-22
RKSVB3 21-22
SCKR 3 21-19
Weltania 8 21-18
Passart 4 21-18
Minor 4 21-12
Klimmania 3 21-11
Helios 3 21-5
Vierde Klasse N
Zwart W. 4-Amstenrade 4 1-2
RKSVB 4-Bekkerv. 7 1-1
Langeberg 4-Adveo 3 1-2
Weltania 9-Klimmania 4 2-2
Stand:
Zwart W. 4 17-28
Amstenrade 4 17-27
Adveo 3 .18-22
SCKR 4 17-18
Klimmania 4 17-17
Bekkerv: 7 17-17
Langeberg 4 16-16
RKHBS 5 17-12
Weltania 9 ★ 17-10
RKSVB 4 17- 1.
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse O
Spaubeek 3-RKDFC 4 4-1
BVC 3-Doenrade 4 3-1
Mariarade 4-Advëo 4 3—2
Langeberg 3-Jabeek 3 4-1
Amstenrade 3-RKBSV 5 3-8
Stand:
Mariarade 4 20-40
Adveo 4 21-32
Spaubeek3 21-27
BVC 3 21-27
RKBSV 5 21-24
Jabeek3 21-17
Schinnen 3 20-16
Schuttersv. 5 20-15
Langeberg 3 20-14
Doenrade 4 20-13
RKDFC 4 20-12
Amstenrade 3 21- 9
Vierde Klasse P
Egge 4-Heidebloem 2 0-3
Haslou 5-Langeberg 5 3-2
OVCS 3-Sweikh. B. 3 0-6
Stand:
Sweikh. B. 3 18-33
Haslou 5 19-31
Langeberg 5 18-29
Heidebloem2 19-28
Spaubeek 4 19-16
Neerbeek 3 19-15
SVM 4 18-14
Schinnen 5 18-14
Adveo 5 18-13
OVCS 3 19- 8
Egge 4 19- 3
Vierde Klasse Q
Sittardia 2-Sandérbout 4 5-3
Haslou 4-Geleen 5 0-3
Centrum B. 3- Sittard 5 2-9
Urmondia 5-De Ster 7 0-1
Almania 6-Stadbroek 3 3-6
Stand:
Stadbroek 3 19-32
Sittard 5 18-25

Almania 6 19-23
Haslou 4 19-23
De Ster 7 20-23
Sittardia 2 20-22
Sanderbout 4 19-18
DVO 5 19-17
Urmondia 5 19-14
Geleen 5 19-13
Centrum B. 3 19- 0
Vierde Klasse R
Obbicht 3-Limbricht 2 27-2
SVE 3-Heidebloem 3 0-0
Bom 5-GVCG 5 3-0
Sittardia 3-IVS 3 s^o-
Stand:
Bom 5 17-32
Obbicht 3 17-26
Heidebloem 3 17-23
Buchten 4 17-17
FC Ria 3 18-14
GVCG 5 17-13
SVE 3 17-13
Sittardia 3 17-12
IVS 3 18-12
Limbricht 2 17-10
Vierde Klasse S
Dicteren 2-RKBSV 6 1-1
Bom 6-OVCS 4 3^
GVCG 4-Susterse B. 3 1-0
Heidebloem 4-SVE 4 1-3
Obbicht 4-Kluis 5 1-3
Stand:
SVE 4 19-36
Kluis 5 19-32
Bom 6 19-22
OVCS 4 20-22
Dicteren 2 19-20
RKBSV 6 19-20
Obbicht 4 19-18
GVCG 4 19-12
Heidebloem 4 19-10
Geleen 6 * 19- 9
Susterse B. 3 ★ 19-7
★Twee punten in mindering

Vierde Klasse T i
Havantia 4-Roosteren 4 7-1
KEV 4-SVM 5 3-0
LHBMC 3-Kluis 4 0-3
N. Einde 5-L'heuvel 7 1-2
Stand:
Havantia 4 18-33
Kluis 4 17-27
Susterseß. 2 17-23
LHBMC 3 18-19
L'heuvel 7 17-16
Roosteren 4 17-14
KEV 4 17-13
N. Einde 5 17-12
SVM 5 17- 9
lason 6 ★ 17- 4
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse U
Rios 4-Maasbracht 4 0-1
RKSVW 4-Linne 5 0-0
RKSNA 3-Slekker B. 4 9-0
RKWB 2-MHD 3 0-4
St. Joost 3-EW 6 0-1
Stand:
Maasbracht 4 19-32
RKSNA 3 19-31
RKSVW 4 18-24
o'berg3 18-24
Rios 4 18-17
MHD 3' 19-17
EW6 19-17
Linne 5 19-16
St. Joost 3 20-12
RKWB 2 18- 9
Slekker B. 4 21- 9
Vierde Klasse V
Boekoel 4-Vlodrop 3 3-1
KOC 5-Stevensw. 3 1-8
Swalmen 6-Swift 6 1-1
RKSNA 4-SVH 4 0-1
Brachterb. 2-Vesta 3 1-0
Maasbracht 5-EMS 6 1-3
Stand:
SVH 4 21-39
Swift 6 21-32
EMS 6 21 -26
Boekoel 4 21 -25
Vesta 3 21-24
RKSNA 4 21 -23
Brachterbeek 2 21 -22
Swalmen 6* 21-18
Stevensw.,3 21-14
KOC 5 21-10
Maasbracht 5 21-9
Vlodrop 3 21-8
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse W
EMS 7-RKSVN 6 0-4
Thorn 4- Vesta 4 6-2
SVH 5-RKSNA 5 6-1
Vesta 6-Victoria 5 4-0
Leeuwen 5-RKAVC 3 4-1
SHH 4-Brachterb. 3 4-2
Leeuwen 5-Thorn 4 4-1
Stand:
Thorn 4 21\-35
EMS 7 21-35
RKSVN 6 20-34
Vesta 6 21-29
SHH 4 ' 21-24
Victoria 5 21-22
Leeuwen 5* 21-16
SVH 5 21-14
RKAVC 3 21-13
Vesta 4 21 -10

Brachterbeek 3 20-8
RKSNA 5 21-8
★Twee punten vn mindering

Vierde Klasse X
Heyth. 4-Swalmen 7 2-2
Boekoel 3-RKAVC 4 12-0
RKHVC 2-Haelen 5 1-0
Leveroy 4-RKVB 4 3-0
Vesta 5-Nunhem 4 3-0
Stand:
Leveroy 4 19-31
RKHVC 2 19-30
EMS 8 19-29
Haelen 5 19-27
Boekoel 3 19-21
RKVB 4 19-18
Vesta 5 19-16
RKAVC 4 19-16
Swalmen 7 20-8
Heyth. 4 19-7
Nunhem 4 19-7
Vierde Klasse V
RKESV 4-Merefeld. 6 1-1
Nunhem 3-SWH 4 9-1
RKSVN 7-Grathem 2 3-0
Beegden 3-KOC 3 1-7
Stand:
Nunhem 3 19-34
Buggenum 2 18-25
KOC 3 19-24
Grathem 2 20-23
SWH 4 19-21
Merefeldia 6 19-21
Hom 3 18-15
Beegden 3 19-14
RKESV 4 19-11
RKHVC 3 19-10
RKSVN 7 19-10
Vierde Klasse Z
SVVH 5-KOC 2 0-6
Merefeld. 7-RKSVN 8 0-3
Megacles 6-Leveroy 5 1-6
Haelen 4-Brevendia 10 3-5
Roggel 5-W' mina 7 1-1
Heel 4-Heyth. 5 3-1
Stand:
KOC 2 21-37
RKSVN 8 21-34
Merefeld. 7 21-31
Brevend. 10 21-26
Leveroy 5 21-26
Heyth. 5 21-19
Haelen 4 21-18
SVVH 5 21-15
Megacles 6 21 -13
W'mina 7 20-11
Heel 4 20-11
Roggel 5 21- 9
Vierde Klasse AA
Eindse B. 4-Moesel 4 1-1
Laar 6-DESM 5 2-2
A'heide 4-Merefeld. 8 ' 6-3
Crescent. 4-FC Oda 8 1-1
Brevend. 5-W'mina 8 5-2
Stand:
Megacles 7 19-37
Brevend. 5 ★ 19-33
DESM 5 19-27
Moesel 4 ★ 19-22
A'heide 4 19-21
Merefeld. 8 19-19
W'mina 8 19-15
Laar 6 19-12
Eindse B. 4 19-10
FC Oda 8 20- 9
Crescent. 4 19-1
★Twee punten in mindering
4e Klasse BB
FC Oda 9-Brevend. 6 ,0-0
W'mina 9-Crescent. 5 3-0
RKSVO 5-RKMSV 7 1-4
Moesel 5-Megacles 8 3-5
DESM 4-Merefeld. 9 2-3
Laar 7-Eindse B. 5 3-2
Stand:
W'mina 9 21-36
Brevend. 6 21-30
Laar 7 21-29
RKMSV 7 21-28
FC Oda 9 20-26
Eindse B. 5 20-23
DESM 4 20-18
RKSVO 5 21-16
Merefeld. 9 20-13
Moesel 5 . 20-11
Crescent. 5 21-10
Megacles 8 19- 5
Vierde Klasse Z 1
VKC 7-SVN 8 0-7
RKTSV 6-De Leeuw 6 3-2
Sylvia 5-Centrum B. 4 0-0
Minor 7-RKDFC 5 5-3
DVO 6-GSV 4 2-0
Schinnen 6-GSV 4 3-1
Stand:
SVN 8 19-33
DVO 6 19-30
Minor 7 19-25
VKC 7 20-22
Schinnen 6 18-20
RKTSV 6 18-17
RKDFC 5 19-16
GSV 4 19-15
De Leeuw 6 19-15
Centrum B. 4 19-11
Sylvia 5 17- 2
VierdeKlasse Z 2
Weltania 6-A'bosch 5 1-8
Haanrade 6-N. Einde 4 10-1
Laura 6-COV 3 9-2
H'broek 5-CSVT 3 3-1
SVN 7-Eik'veld 4 3-3
Stand:

N. Einde 4 19-33
H'broek 5 19-32
Haanrade 6 19-29
COV 3 19-22
CSVT 3 19-20
Eik'veld 4 19-15
Laura 6 19-14
Weltania 6 20-13
A'bosch 5 19-11
Coriovallum 6 ★ 19-10
SVN 7 19- 9
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse Z 3
Passart 3-Minor 5 6-2
RKSNE 5-Troja 3 6-5
Heksenb. 6-Schinnen 4 1-1
Gr. Ster 6-VKC 6 5-1
Stand:
Heksenberg 6 17-28
Gr. Ster 6 18-24
VKC 6 17-21
Passart 3 17-20
Schinnen 4 18-19
Minor 5 17-18
Troja 3 17-16
RKSNE 5 17-15
CSVT 2 17-10
EHC 5 ★ 17-0
★Twee punten in mindering

bulletin
res. klassen

Res. le Klasse
VW '03 2-EHC 2 1-2
Rapid 2-SVN 2 6-1
Sittard 2-Panningen 2 1-1
Venray 2-Caesar 2 2-1
Almania 2-IVO 2 4-0
Stand:
EHC 2 21-32
Sittard 2 21-28
VW'O3 2 21-24
SVN 2 21-22
Blerick 2 21-22
Almania 2 21-21
Venray 2 21-19
Rapid 2 21-19
Parmingen 2 21-18
Caesar 2 21-16
W'mina'oB 2 21-16
IVO 2 21-15
Res. 2e Klasse A
SCG 2-Scharn 2 1-1
Heer 2-Leonidas 2 1-0
RKWL -Eijsden 2 4-1
WW 2-MKC 2 2-2
Standaard 2-Haslou 2 1-0
Meerssen 2-Schimmert 2 3-2
Stand:
RKWL 2 21-36
Meerssen 2 21-29
MXC 2 21-29
Scharn 2 21-22
Standaard 2 21-21
SCG 2 21-19
Heer 2 21-19
Leonidas 2 21-17
Schimmert 2 21-17
Eijsden 2 21-16
Haslou 2 21-15
WW 2 21-12
Res. 2eKlasse B
Waubach 2-Simpelveld 2 0-0
Miranda 2-Heksenberg 2 1-0
Bekkerveld 2-Minor 2 1-4
RKONS 2-Chevremont 2 1-2
Kolonia 2-Heerlen 2 3-1
RKBSV 2-Gr. Ster 2 2-0
Stand:
Chèvremont 2 21-34
Kolonia 2 21-31
RKONS 2 21-29
Waubach 2 21-28
Minor 2 21-21
Bekkerveld 2 21-21
Heerlen 2 21-20
Gr. Ster 2 21-17
RKBSV 2 21-15
Simpelveld 2 21-13
Heksenberg2 21-12
Miranda 2 21-11
Res. 2e Klasse C
L'heuvel 2-Eindse B. 2 1-1
De Ster 2-Geleen 2 1-0
Megacles 2-Susteren 2 2-2
Kluis 2-Veritas 2 0-7
SVM 2-W'mina 3 2-2
Merejeldia 2-FC Oda 2 2-1
Stand:
FC Oda 2 21 -29
Merefeldia 2 21 -27
De Ster 2 21 -24
SVM 2 21-23
L'heuvel 2 21 -23
Susteren 2 21-22
Megacles 2 21-20
Veritas 2 21-19
W'mina'oB 3 21-18
Eindse 8.2 21-18
Kluis 2 21-16
Geleen 2 21-13
Res. 2e Klasse D
Sparta'lB 2-Ysselsteyn2 0-0
helden 2-Venray 3 2-3
Venlose B. 2-RKMSV 2 1-2
Tiglieja 2-SC Irene 2 0-3
Volharding 2-Belfeldia 2 4-3
Stand:
Wittenhorst2 21-32
RKMSV 2 21-29
Sparta'lB 2 21-28
Volharding 2 21 -25
Venlosche B. 2 21 -25
Helden 2 21-23Venray 3 21-22
SC Irene 2 21-19
Blerick 3 21-15
Belfeldia 2 21-13
Ysselsteyn2 21-11
Tiglieja 2 21-10

jeugdvoetbal
Land. Jeugd Hoofdkl.
Feyenoord-PSV 0-0
Excelsior-Feyenoord 1-0
Stand:
PSV 22-36
PEC Zwolle 22-30
Feijenoord 22-29
Excelsior 22-28
FC Twente 22-26
Fortuna Sittard 22-23
G.A. Eagles 20-21
WV 21-20
Sparta 21-19
Willem II 22-17
Roda JC 22-8
Wageningen 22- 3
Hoofdklasse Jeugd
Megacles-Sportcl. '25 2-0
EHC-Swalmen 3-1
Heer-Parmingen 2-3
RKWL-De Ster 0-1
VW '03-Volharding 0-3
Stand:
Volharding 21 -36
Parmingen 21-35
Almania 20-30
RKWL 21-22
Heer » 21-20
VW'O3 21-19
EHC 21-18
Megacles 21-17
Sportcl.'2s 21-16
De Ster 21-15
Blerick 20-14
Swalmen 21- 8
Jeugd leKlasse Noord
Rios-Merefeldia 3-2
HBSV-Sparta '18 1-1
Helden-Wittenhorst 4-4
Venlose 8.-Reuver 2-3
SSS '18-W'mina 3-0
HBSV-Rios 2-5
Helden-RKMSV 2-1
Venlose 8.-SSS '18 0-1
Merefeldia-Reuver 7-0
Stand:
Merefeldia 21 -30
SSS'lB' 21-30
Haelen 20-29
Rios'3l 21-26
Venlose B. 20-23
Wittenhorst 20-23
Sparta'lB , 21-22
Helden 21-20
Reuver 21-16
HBSV 21-12
W'mina'oB 21-11
RKMSV 20- 6
Jeugd le Klasse Zuid
Gr. Ster-L'heuvel 0-3
Scharn-Kolonia 4-0
KVC Orarye-MW 0-2
Voerendaal-MKC gestO-O
RKBSV-Geleen 3-1
L'heuvel-Geleen 3-4
Stand:
Bekkerveld 19-33
RKBSV 20-28
Gr. Ster 19-27
L'heuvel 19-26
Geleen 19-23
MVV'O2 19-15
Scharn 19-15
MXC 18-11
KVC Oranje 19-11
Kolonia 19-10
Voerendaal 18- 9
A-Groep 1
Simpelveld-Minor 2-1
Heerlen-Buchten 1-1
SVN-Haslou ■ 1-9
RKTSV-Limburgia 1-1
Stand:
Haslou* 17-25
SVM 17-25
Limburgia 17-23
RKTSV 17-21
Buchten 17-21
Heerlen 16-14
SVN 18-14
Meerssen 17-10
Simpelveld 17-8
Minor 17-7
★Twee punten in mindering

damesvoetbal
Interregionale Dames
SET-Herptse B. 3-0
Braakhuizen-Den Dung 1-2
Sustéren-VOW 2-0
Leveroy-Noad 2-0
RKTVC-Bavel 2-2
LFRKC-ODC 4-1
Stand:
DVC Den Dimgen 21-39
Braakhuizen 21-28
SET 22-28
Bavel 22-28
Susteren 22-28
VOW 21-26
Leveroy 22-25
NOAD 22-17
ODC 20-14
Herptse B. 22-14
RKTVC 21-7
LFRKC 20- 2
le Klasse Zuid
Brevendia-Nijswiller 4-4
Vlodrop-RHC 2-1
WW-Rapid .2-1
Leveroy 2-Sportcl.'2s 3-6
Stand:
WVV '28 15-29
Heksenberg 14-23
Sportcl. '25 14-21
Rapid 15-21
Leveroy 2 14-13
Nijswiller 14-12
Vlodrop 15-6
Brevendia 15-3
RHC 14- 2

volleybal
Nationale volleybalkompeti-
tie.
Dames le divisie B. .
Tonegido 2-TDK 0-3
Gevamy 2-Pancr.b. 1-3
Letro-EAW 1-3
Hovoc-VCE 1-3
Symmachia-Nokia 3-
Activia-Flamingo's 3-0
Stand.
TDK/BrevokK 22-66
Activia BW 22-43
Letro/Oikos BW 22-43
Pancr.bank/VCH 22-37
Gevamy/WC 2 22-36
VCE/Boxmeer 22-34
Symmachia 22-32
EAW 22-30
Nokia/Valbovol 22-27
Tonegido/V 2 PD 22-26
Flamingo's D 22-16
HovocD 22- 6
2e divisie C.
Sarto-Dr.Pepper 3-1
Rooyse-Pancr.b.2 0-3
Torpedo-Peelpush 3-2
Civitas-DVO 3-2
Nashua-Rapid 0-3
Facopa-Udenhout 3-0

Stand.
Sarto/PellikaanK 21
Rapid PD
FacopaVCWeert
DVO t
Pancr.bank/VCH 2 2j
Peelpush
Torpedo
Civitas
Nashua/VCG
Dr.Pepper/WereDi PD *UdenhoutD
Rooyse VK D &
3e divisie E.
Moonen Pap.-Sonderm.
Rooyse 2-Pancr.b.3
Letro 2-Dynamic
Datak-VCE
Nuvoc-Jokers
Bach-Rapid 2
Stand.
Pancr.bank/VCH 3K \MoonenPapier/WKPD »
Letro/Oikos 2
Bach SV
Sondermeyer/SVL
Rapid 2 2!
Datak/VCL
Dynamic
Jokers
Nuvoc D
Ropyse VK 2 D
VCE/PSV D 23
3e divisie F.
Sarto 2-TDK 2
Mytilus-Odulphus
T.Leynse-IKS
Datak 2-VOY
AKS-Set Up ,
Swinta-Morres
Stand.
OdulphusK 2
TDK/Brevok 2 PD
AKS t
Morres/Hulst
Mytilus
VOY $
IKS'72 2
Sarto/Pellikaan 2
Swinta
Datak/VCL 2 D
Set Up/P D
T.Leynse/EWC D
Heren le divisie B.
Varel-Tornado
Vrevok-Odulphus
USS-EAW
Rijnmond-Datak
Nashua 2-Camp.
Kompro-Radius
Stand.
Varel/CWK fl
EAW PD
Kompro/HBC
Radius
Tornado
Vrevok
Rijnmond
Camp.VC Linne 2»
Nashua/VCG 2 BW
Odulphus BW
USSD 2JDatak/VCL D v
2e divisie C.
Moonen-Activia
Velden-Pancr.b.
Polaris-Super
BCS Comp.-Datak 2
Peelpush-v.Tartwijk
Jola-Gevamy 2
Stand.
BCS/Comp.Serv/DSK
ActiviaPD
Velden
v.Tartwijk/VCH
Peelpush
Jola/Olympus
Super/Roosendaal
Pancr.bank/VCH
Gevamy/WC 2
Moonen Papier/WK PD 2JPolaris D
Datak/VCL 2 D 2;
3e divisie E.
Furos-Facopa
Rooyse-Pancr.b.2
Ledub-Wevoc
Vocas-VCE
Janssen-SEC
Kompro 2-Rapid
Stand.
Rooyse VKK
VocasPD
Janssen VC Hom
Facopa VC Weert
Ledub
Pancr.bank/VCH 2
Kompro/HBC 2
Rapid
Wevoc/Wh
VCE D v
Furos D
SEC/VD %

Zaalhandb
DAMES
Eredivisie
PSV-Hellas
Niloc-SwiftA
UVG-Herschi/V enL
Quintus-SEW
OSC-Foreholte
Aalsmeer-Holbox/Swift 2

Stand i
Herschi/Ven L
PSV
Aalsmeer
Hellas
SEW
Foreholte
Niloc
UVG
Quintus
OSC'
SwiftA
Holbox/Swift

Eerste divisie
Hermes-lason I
Animo-Wings
Tachos-VGZ/Sittardia i
DWS-Noav

Stand
Tachos
VGZ/Sittardia
Animo
DWS
Auto Caubo lason
Hermes
Bevo
Noav \iWings
Delmach Caesar
HEREN

Eredivisie _
Hengelo-Kw. Blauw Wit 5
Tachos-Aalsmeer ]
VGZ/Sittardia-Een O
Hermes-Hellas
Herschi/V enL-SwiftA i
Esca-Bevo

Stand J
VGZ/Sittardia
Tachos
E en O
Hermes
Herschi/V enL
Aalsmeer
Kwantum Blauw Wit ,j
Esca
Hengelo
Swift A.
Hellas
Bevo

Eerste divisie j
Pius X-Noav «[
UDSV-Tongelre
EDH-Saturnus \tSittardia 2-Holbox/Swif j)
Quintus-Laren

Stand i
Tongelre
Holbox/Swift
UDSV
Loreal jf
Noav
VGZ/Sittardia
PiusX
Saturnus
EDH
Quintus
Laren
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uitslag

Vi Taniguchi (Jap) 2.10.56, 2. Mekon-
l 1}» 2.11.52, 3. Dadi (Eti) 2.15.01, 4.
>r*u (Jap) 2.15.17, 5. Kita (Jap) 2.15.39,
?<Jap) 2.16.10, 7. Saleh (Dji) 2.17.01, 8.
k'Ned) 2.17.12, 9. Wolashe (Eti) 2.17.24,
{jj|ft (Ned) 2.17.44, 11. Sven Wille (DDR)
K" 12. Christos Papachristos (Gri)
P 13. Youssouf Doukal (Dji) 2.22.06;
'sSos Psathas (Gri) 2.22.57; 15. Chr. So-
ulos (Gri) 2.23.01. Vrouwen: 1. Carla,Bttens 2.29.47; 2. Iris Biba (BRD)
8; 3. Jolanda Hommiga 2.37.36.

Rob Korthout
naarMiniware

J*ftT - Miniware, vanaf volgend
,er> spelend onder de naam Se-
lJeeft wederom succes gehad op
Nederlandse transfermarkt. De
JJenaren slaagdten er namelijk
.y Nashua-forward en interna-Jj Rob Korthout voor de ko-
!"fe drie jaarvast te leggen.

r de al eerder aangetrokken
.fd Ackermans hebben nu ook;(| van Kleef (twee jaar) en Mi-

j; } de Jager (drie jaar) hun con-
>;" verlengd. Met de veel ge-
_W*£ sterke center Richard van
jj*^esthoopt men in de loop van

Ij l'gende week de besprekingen
!; tfief af (_e ronden. De Amerika-
-5 | Williams en McDuffie hebben
j| ,*odanig in de kijker gespeeld
jet financieel vrijwel onmoge-,s het succesvolle duo voor het

t er basketbal te behouden.

Miniwareslaagt
Vj -Met een geweldigeexplo-

rde Weert zaterdagavond in
sporthal Boshoven

laaien van de play off in de
a balcompetitie. Miniware-
OjHenk Konings ging op de
5k ers alsof er een kampioen-
Pte vieren viel, terwijl de spe-
otj^ost van alle spanning, huns de vrije loop lieten.

'$'s 'o werden deKolf en Molijn
few üit het vissersdorp Urk ver-
\ : Waardoor de Weertenarene Play offs moeten opboksen
'Vj eerend landskampioen en
'(L?CuPfighter Commodore Den

> (dinsdag, red.) trekt het
L if-'circus' richting Den Hel-
\ft T de eerste wedstrijd in een
">(( "five series wordt gespeeld,

u vormt wederom sport-
S oven het decor voor de

t|x Wedstrijd waarin Miniware
'dhrt ten de Profs van Den Hel"
Veruit te halen.
»<Ps6tïs speelt Rob Korthout vol-

l2oen voor ac Weertenaren,
%t als Selex/BSW in de eredivi-
!?,Q2°men. De 26-jarige forward,
Jt gj^ter lang is, heeft een con-
lit tekend voor drie jaar. Kor-
"tK Peelde de afgelopen jaren6* Bosch.

WIELRENNEN
sport in cijfers" Wereldbeker - Na de Amstel Gold

Race, de vijfde in de reeks van dertien
wedstrijden om de Perrier-wereldbeker,
is de individuele rangschikking: 1. Ar-
gentin 62 punten; 2. Bugno 61 p; 3.
Dhaenens 60 p; 4. Talen 39 p; 5. Van der
Poel,Roosen, beiden 38 p; 7. Leclercq 37
p; 8. Museeuw 33 p; 9. Fondriest 32 p; 10.
Délion 30 p; 14. Nijdam 26 p. Ploegen: 1.
Panasonie 36 punten; 2. Helvetia 29 p; 3.
Weinmann 28 p; 4. Toshiba 25 p; 5. PDM
24 p; 6. Ariostea 22 p; 7. Chateau d'Ax 21
p; 8. Z 19 p; 9. Del Tongo 17 p; 10.RMO
13 p; 11. Buckler 11 p; 17. TVM 3 p. De
eerstvolgende wedstrijd voor dewereld-
beker is de Wincanton Classic in Enge-
land op zondag 29 juli.

" Ronde van Apulië - Vijfde etappe: 1.
Cipollini 207 km 5.39.11, 2. Allocchio, 3.
Baffi, 4. Pagnin, 5. Galleschi, allen z.t.
Eindklassement: 1. Guido Bontempi
25.17.34; 2. Colage op 0.21; 3. Vitali 0.23;
4. Steiger 0.25; 5. Tomasini 0.30; 6. Weg-
muller 0.31; 7. Sierra 0.43.

" Schijndel, Teleflex-tour voor ama-
teurs - Vierde etappe: 1. Den Braber
(Rotterdam) 145,7 km in 3.15,18, 2. Teu-
ben; 3. Koerts; 4.Kes op 0,05; 5. John de
Hey. Vijfde etappe: 1. Koerts 180 km
4.12.20, 2. Compas, 3. Den Braber. Eind-
klassement: 1. Den Braber 11.26.29; 2.
Knaven op 0.36; 3. Tonny Akkermans

0.52; 4. Vink 1.07; 5. Koerts 1.12.

" Apeldoorn, profcriterium - 1. Talen
80 km 1.49.39; 2. Schurer; 3. Verhoeven;
4. Solleveld; 5. Adrie van der Poel; 6.
Wilfried Peeters op 10 sec; 7. Jan Wij-
nants; 8. Van Keirsbulck; 9. Van Vlim-
meren; 10. Woltman.

" Tour de Loire et Cher, vijfdaagse
etappe-wedstrijd voor amateurs -
Eindklassement: 1. Knuvers (Ned)
18.42,35; 2. Dietz (DDR) op 15 sec; 3.
Faudot (Fr) op 37 sec; 19. Jansen op 3,17;
30. Luppes op 9,26; 41. Kil op 10,48; 66.
Vegt op 15,20; 70. Overgaag (allen Ned)
op 25,15.

"Monique Knol derde- Monique Knol
is zondag als derde geëindigdin deRon-
de van Epinal. De Olympisch kampioe-
neuit Amersfoort kwam in het eindklas-
sement negen seconden te kort op de
Amerikaanse winnares Tobin. Tweede
op zes seconden werd deFrancaise Mar-
sal. Knol won de proloog en twee etap-
pes.

Wim Daams rijdt ereronde in Meerssen

Jean Habets sterkste
in Ronde van Gulpen

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

JASSEN/GULPEN - Het wie-(sekeinde in Limburg voor ama-
's een Brabants/Limburgs suc-

(p\vorden. Zaterdag in het af-
ld {^gscriterium van de Amstel
((Race in Meerssen werd Wim
Cs uit Dommelen terecht dooryals winnaar verklaard na een
(Cerrientaire sprint van mede-
lid erLagerwey. Een dag later in
i^11 Was ex-prof Jean Habets deste.

Habets gooidein de laatste tweedui-
zend meter naar de finish al zijn fru-
stratiesvan zich af. Een week eerder
had hij namelijk verrassend John
de Hey in Broeksittard moeten la-
ten voorgaan. „En dat zat me toch
niet goed", zei hij. Dit keer was zijn
sprong uit een kopgroep van nog
zes renners succesvol. „Natuurlijk
was ik bang voor de snelle mannen
in die kopgroep, daarom ook de de-
marrage", aldus Habets.
Eerder in de wedstrijd had de latere
winnaar al een extra inspanning
moeten doen om aansluitingte krij-
gen. Patrick Oudshoorn, die later te-
rugviel wegens defect, en Patrick
Alleleyn waren met nog ruim 35 ki-
lometer de aanstichters van de be-
slissende ontsnapping. Eerst kre-
gen Boelhouwers, Dohmen, Strou-
ken, Van Meeteren en Strijbosch
aansluiting. Vervolgens Habets. On-
danks pogingen van een aantal ach-
tervolgers werd de kopgroep niet
echt meer bedreigd. „Ik fiets op dit
moment goed", aldus Habets na af-
loop. „Ik durf te gokken. Ondanks
dat ik weinig kan trainen (Habets is
momenteel bezig met het opzetten
van een rijwielzaak in Schin op
Geul, en dat komt op ditmoment op
de eerste plaats) gaat het goed".
Zaterdag in het afwachtingscrite-
rium in Meerssen kwamen al na 25
kilometer koers achtrenners aan de
leiding. In een felle maar onregle-
mentaire eindsprint tussen Lager-
wey en Daams werd eerstgenoemde
door de jury terecht terurggezet
naar de tweede plaats.
Uitslag Ronde van Meerssen, amateurs: 1.
Wim Daams'(Dommelen) 119 km in 2.49.50;
2. A. Lagerwey; 3. J. Schepers op 8 sec; 4. H.
Pijpers; 5. A. v.d. Wijngaarde op 13 sec; 6. B.
Thoolen; 7. J.Wullink; 8. P. Makkink; 9. A.
van Dongen op 48 sec; 10. R. Ansems; 11. T.
Schouten op 57 sec; 12. P. Schepers; 13.R.
Vaessen op 1.12.; 14. M. Maton; 15. T. van
Gestel; 16. J.Louwers op 1.26; 17.R. van En-
geland op 1.45; 18.R. van Gaaien op 3.25; 19.
J.Melsen; 20. P. Klomp. Leidersprijs: A. La-
gerwey.
Uitslag Ronde van Gulpen, amateurs: 1.
Jean Habets (St.-Geertruid) 88 km in
2.07.45; 2. L. Boelhouwers op 5 sec; 3. M.
Strijbosch; 4. M. Dohmen; 5. A. Strouken; 6.

P. Alleleyn; 7. W. van Meeteren; 8. J. Kuil op
22 sec; 9. J- Ramakers; 10. E. Hilkens; 11. J.
Louwers; 12. M. Nuy; 13. J. Krist; 14. J.
Steijvers; 15. L. Keyzers op 45 sec; 16. M.
v.d. Wetering; 17. T. Wijnen; 18. R. Hen-
driks; 19. W. Zelissen; 20. L. Linssen. Lei-
dersprijs: J- Habets. Junioren: 1.R. Meijers
(Sittard) 66 km in 1.37.45; 2. R. Vaessen op 8
sec; 3. R. Görtzen op 10 sec; 4. M. v. Galen op
15 sec; 5. G. Bijnen; 6. D. Loenis; 7. E. v.d.
Boom; 8. R- Moors op 52 sec; 9. M. Steen-
beek; 10.R. Vrancken; 11. Heidendal; 12. R.
Offermans; 13. W. Verhees; 14. P. v.d. Wete-
ring; 15. G. v. Meeteren. Leidersprijs: R.
Meijers. Nieuwelingen: 1.A. Hollands (Eys)
33 km in 49.38 minuten; 2. R. v.d. Walle op 4
sec; 3. F. de Vries; 4. G. Bijnen; 5. 1. v. Gelo-
ven; 6. P. v.d. Biggelaar; 7. Ai Vos; 8. C. v.
Deursen; 9- D. Loo; 10. Antoine Vos; 11.
Lotz op 25 sec; 12. C. Somborn; 13.R. Nellen
op 28 sec; 14.P. Otten op 1.50; 15.L. Senden.
Leidersprijs: I. v. Geloven. Liefhebbers/Ve-
teranen: 1. G. Kleinnelo (Lisse) 55 km in
1.18.10; 2. J-Koch op 7 sec; 3. J. Biemans; 4.
P. Coehorst; 5. R. Heusschen; 6. J. Troisfon-
taine op 25 sec; 7. P. Baltus; 8. M. Leys; 9. J.
Senden; 10. T. Gruyters. Leidersprijs: J.
Koch. " Jean Habets, geslaagde demarrage. Foto: WIDDERSHOVEN.

sport

'Na 15 km wisten we dat we alleen voor de winst zouden duelleren'

Heroïek en dramatiek
in marathon Rotterdam

door frans dreissen
- Testen en tarten, wegen en wagen. Het was

' sPel tussen Taniguchi, Mekonnen en Saleh dat de jubi-
van de MarathonRotterdam toch nog aantrekkelijk

Jkte. Echte toptijden waren uit den boze, omdat de tempo-
kers eerder dan voorzien in problemen waren geraakt metrecordschema. Na vijf kilometer reeds waren twaalf secon-
Verspeeld op de tussentijd van de regerend recordhouder

tyneh Densimo (2.06.50). En die achterstand liep vooral
ldoor het weer gestaag op. „Na 15km wisten we dat we al-
J!Voor de winst zouden duelleren", vertelde winnaar Tani-jjü, die zijn spanning ontlaadde in enkele ontwapenende
fes. De marathon had veel van zijn krachten gevergd. „Ik
'ftie zelfs enkele ogenblikken in de hel gewaand", aldus de
j^nse lichtgewicht, die een einde maakte aan een vier jaareüde Ethiopische overheersing in Rotterdam.

edstrijd, die 'enroute' werd be-
*jj door circa een miljoen men-
jbeleefde na de 31 km-marke-
zUn climax. Met zijn onstuimi-

lopen leek Tanigu-
?Jn rivalen Mekonnen en Saleh"et uiterste te willen tarten. Sa-
Ifreep echter naar zijn pijnlijke

linkerzij en haakte onmiddellijk af.
Mekonnen zette de tanden op elkaar
en klampte na enige tijd weer aan.
In de periode van tempowisselin-
gen en plaagstootjes werd uiteraard
een versnelling lager geschakeld.
„Ik heb Mekonnen nog herhaalde-
lijk gevraagd om de kop even over
te nemen. Hij weigerde. Dat was
voor mij het teken dat zijn energie-
voorraad bijna was uitgeput".

Na 36 km wist Hiromi Taniguchi
zijn belager definitief te lossen. Pal
na een korte tempoversnelling
wendde de Japanner zijn hoofd op-
zij. Vragend, waar blijf je? Mekon-
nen bleef het antwoord schuldig.
Hij was gezien. Taniguchi verdedig-
de zijn voorsprong soeverein en
bleek op de meet zelfs een gat te
hebben geslagen van een minuut.

Voor de Nederlandse heren draaide
de tiende Rotterdam Marathon uit
op een sofdag. Vrij onverwacht
werd de marathon immers een af-
valrace. Marti ten Kate mijmerde
dagen voor het uur U hardop over
een recordjacht. De toptijd X2.09,01)
van Nijboer, tien jaar oud inmid-
dels, stond op springen. Ten Kate
had de euvele moed om met de top-
jongens mee te gaan, maar moest
zijn 'hoogmoed' bekopen met een
eerste inzinking na ruim zes kilome-
ter. „Uienvet op het bovenlichaam
en op de benen deed Ten Kate de
das om", zo luidde de officiële lezing
voor de terugval. Het vet, bedoeld
als bescherming tegen de kou (er
werden onweersbuien verwacht),
had een averechtse werking. „De at-
leten konden de warmte niet kwijt.
Het is dan alsofje met een plastic re-
genjack loopt", vergeleek Jos Her-
mens.

Hetzelfde gold voor John Vermeule,
die zijn zinnen had gezet op een tijd
onder de 2.13. Het duo verspeelde
daardoor kostbare tijd en restte uit-
eindelijk niets anders dan de strijd

na 28 km te staken. „We hebben ge-
gokt en verloren", bekende Ten
Kate, die meteen zijn hotel opzocht.

Tonnie Dirks en René Stam waren
wat de nationale elite betreft nog
het meest bestand tegen de elemen-
ten. Dirks passeerde de eindstreep
op de dicht bevolkte Coolsingel in
2.17.01, Stam in 2.17.44. In de emo-
ties na de race meende Dirks recht
te hebben op een plaats in de EK-
equipe voor Split. „Ik vind dat ik
met deze prestatie een plaats in de
EK-ploeg heb verdiend. Het was
een kwestie van doorbijten. Van ka-
rakter. Ik kan harder. Moetrond de
2.10 kunnen lopen. Dat is een kwes-
tie van ontwikkeling. Het is even af-
wachten wat Gerard Nijboer over
drie weken doet in Amsterdam, en
of Cor Lambregts eind mei nog een
poging waagt in Hamburg. Anders
is het voor mij zo klaar als een
klontje", meldde Dirks, die er een
kick van kreeg dat hij Ten Kate had
ingehaald en Vermeule had gelost.

De ontwikkelingen in Rotterdam

bieden nog onverwacht grote per-
spectieven voor Gerard Nijboer (hij
start in Amsterdam) en Cor Lam-
bregts. „Eerst volgde ik derace met
enige pijn in mijn hart. Later heb ik
er geen spijt van dat ik gezien de
hamstringblessure verstek heb
moeten laten gaan", zei Lambregts.
„Ik probeer in elk gevalop 20 mei in
Hamburg te starten. Ik heb welis-
waar nog lastvan de hamstringbles-
sure en de trainingsweken van 200
km bevorderen het genezingspro-
ces niet; toch heb ik alle hoop dat ik
kan starten. Het is nu buigen of bar-
sten. Het voordeel is dat er in Ham-
burg reeds om negen uur 's morgens
gestart wordt".

De marathon van Rotterdam eiste
zijn tol. En niet alleen in de top van
het deelnemersveld. 25 mensen
werden immers met uitputtingsver-
schijnselen afgevoerd naar zieken-
huizen. Zeker vijflopers waren er zo
slecht aan toe, dat zij moesten wor-
den opgenomen op de intensive-ca-
re-afdelingen. 'Oververhitting'
vormde de voornaamste klacht.

" De kopgroep passeert
de Willemsbrug. Van voor
naar achter: gangmaker

Massoedi, Mekonnen, Saleh
en de Japanse winnaar

Taniguchi.

Haarlem te
sterk voor
kegelaars

NIJMEGEN- De Haarlemse ke-
gelbond is de grote winnaar ge-
worden bij de nationale kegel-
kampioenschappen voor bonds-
teams. Bij zowel de dames- als
herenafdeling ging de nationale
titel naar Haarlem. De Maas-
trichtse heren, die als grote favo-
riet van start gingen, moesten ge-
noegen nemen met een tweede
plaats. De Roermondse heren,
die afgelopen jaar naar de eerste
afdeling promoveerden, waren
toch te zwak om zich in dezetop-
klasse te kunnen handhaven.

In de damesafdeling kwamen de
Maastrichtse vertegenwoordig-
sters niet verder dan een tweede
plaas. Voor de Heerlense dames
was de inhaalrace op de laatste
baan niet voldoende om zich aan

degradatie te kunnen onttrek
ken.

Uitslagen bondsvijftallen dames: 1. en
Nederlandse kampioen Haarlem 2341
ht; 2. Maastricht 2321 ht; 3. Groningen
2298 ht; 4. Twente 2250 ht; 5. Oost-Gel-
derland 2227 ht; 6. Valkenburg 2223 ht;
7. en degradatie Heerlen 2211 ht; 8 en de-
gradatie Amsterdam 2148 ht.

Herenbondstientallen: 1. en Nederlands
kampioen Haarlem 4888 ht; 2. Maas-
tricht 4810 ht; 3. Oost-Gelderland 4807
ht; 4. Noord-Nederland 4748 ht; 5. en de-
gradatie Hoogezand Sappemeer 4650 ht;
6. Midden-jtpp Limburg en degradatie
4605 ht.

Damtitel weer
voor Rob Clerc

DEN HELDER- Rob Clerc is zater-
dag in Den Helder voor de vijfde
keer in zijn loopbaan Nederlands
damkampioen geworden. In de laat-
ste ronde deelde de Hagenaar de
punten metAuke Scholma.

Eindstand: 1. Clerc 17 punten; 2. Van der
Wal 16 p; 3. Van Aalten 15 p; 4. Van Leeu-
wen, Van der Tak, Hans Jansen 14 p; 7. Ge-
rard Jansen,Scholma, Meijer 13 p; 10. Kra-
jenbrink 12p; 11. Bies, Stokkel lip; 13. Van
den Borst 10 p; 14. Teer 9 p.

PAARDESPORT

" Florence. CSI -Openingsrubriek met
87 combinaties, na barrage: 1. Webb
(NZe) Reservation 0-34,28, 2. Weinberg
(BrD) Rashid enKrabbe (Den) Vondant
beiden 0-35,10, 4. Zoer (Ned) Walando
0-35,68. Estafettesprngen: 1. Van der
Vleuten (Ned) Wizard K en Dufour
(Ned) Haha 0-106,6, 2. Boor (Oos) Mona-
co en Sas Janovksi (Pol) Black Milton
0-190,08, 3. Mezran (Ita) Bally McKay en
Nicoletti (Ita) LAs de Chabeaudieres
0-124,12. Progressief parkoers op tijd: 1.
Knudsen (Den) Rainbow, 2. Ehrens
(Ned) Attention, 3. Hendrix (Ned) La-
paz.

" Uden. Nationale kampioenschappen.
Dressuur - Grote Prijs dressuur: 1.
Laarakkers (Palis) 63,24, 2. Haazen (Us-
hin) 62,10, 3. Vellenga (Wega) 61,76. Prix
St. George: 1. Van Grunsven (Olympic
Bonfire) 67,11, 2. Sanders (Olympic Vin-
cent) 66,93, 3. Gelissen (Urlandie) 66,49.
Nationale springkampioenschappen:
1.30 m: 1.Van derPol (Biralda) foutloos
38,77, 2. Holtus (Tiger) 39,30, 3. Maarssen
(Olympic Major) 40,73. 1.40 m: 1. Voorn

(Westfalia Goldica L.) foutloos 37,22, 2.
Voorn (Westfalia Nugget) 37,87, 3. Van
Driel (Hay River) 38,86.

TENNIS

" Dallas - Mannen, WCT-kampioen-
schap dubbelspel, 1,2 miljoen, halve fi-
nales:! Leach/Pugh - Cahill/Kratzmann
6-4,6-2; Flach/Seguso - Jarryd/Pate 7-5,
2-6, 7-6.

" Tampa - Vrouwen, 450.000 gulden, fi-
nale: Seles - Maleeva 6-1, 6-0.

" Seoel - Mannen, 280.000 gulden, fina-
le: Antonitsch - Cash 7-6, 6-3.

" Nice - Mannen, 520.000 gulden, halve
finales: Aguilera -Rosset 6-3 6-0, Forget-
Tsjerkasov 4-6 7-6 6-4, finale: Aguilera -Forget 2-6.6-3 6-4.

SCHAKEN

" Den Haag - Nationaal kampioen-
schap junioren, eindstand jongens: 1.
Martens 7 punten (9 ronden), 2. Tjiam
6V2; 3. Van Gisbergen, Koster 6 p. Eind-
stand meisjes: 1.Tichelman 8 punten (9
ronden), 2. Van Amerongen, Slinger-
land 6/2.

GOLF

" Greenboro (VS) - Mannen, Greater
Greenboro Open, 2,5 miljoen gulden,
stand na drie ronden: 1.Reid (VS) 209, 2.
Couples (VS) 212, 3. Sluman (VS), Price

(Zim)beiden 213

" Ina (Japan) - Mannen, Dunlop Open,
1,25miljoen gulden, eindstand na 3 ron-
den (ingekort wegens regen): 1. Minoza
(Fil) 205, 2. Sugihara (Jap) 205 verliest in
playoff, 3. Watanabe (Jap) 206. Eind-
stand Asian Tour (tien wedstrijden): 1.
Minoza 1006 punten; 2. Mijovic 696; 3.
Gibson 596.

ATLETIEK

"Londen - Tiende internationale mara-
thon, mannen 1. Hutton (GB) 2.10.10; 2.
Bettiol (It) 2.10.40; 3. Romera (Sp)
2.10.48. Vrouwen 1. Panfil (Polen)
2.26.31; 2. Larrieu-Smith (VS) 2.28.01; 3.
Weidenbach (VS) 2.28.16.

" Wenen - Marathon, mannen: 1. Sha-
hanga (Tan) 2.09.28; 2. Huruk (Polen)
2.10.16; 3. Schmuck (Oos) 2.13.17.

IJSHOCKEY

" Bern, WK-A-groep - Verenigde Sta-
ten - West Duitsland 6-3 (2-0, 3-0, 1-3);
Zweden - Sovjetunie 3-1 (0-1, 2-0, 1-0);
Noorwegen - Finland 3-3 (0-0, 2-2, 1-1);
Canada - Tsjechoslowakije 5-3 (3-0, 0-1,
2-2). Stand na 5 wedstrijden: Canada 10
pnt, 30-12; Zweden 10 pnt, 23-7; Sovjet-
unie 8 pnt, 31-8; Tsjechoslowakije 8 pnt,
26-9; Verenigde Staten 2 pnt, 12-32; Fin-
land 1 pnt, 13-23;Noorwegen 1pnt, 8-33;
West-Duitsland 0 p, 6-25.

VGZ/Sittardia bewaart
kalmte tegen E en O

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

SITTARD - De herenploeg
van VGZ/Sittardia heeft zater-
dagavond een goede stap rich-
ting landskampioenschap
zaalhandbal gezet door titel-
verdediger E en O uit Emmen
met een 24-20 nederlaag huis-
waarts te sturen. Omdat ach-
tervolger Tachos met 19-13
van Aalsmeer won blijft de
voorsprong van Sittardia op
Tachos twee punten en staat E
en O nu al op vijf. Er moeten
nog drie wedstrijden gespeeld
worden.

E en O trainer Harrie Weerman
heeft eens in een interview gezegd:
„Om beter handbal te spelen hoefje
alleen maar harder te slaan en te
beuken". Zaterdagavond leken een
aantal E en O spelers dat ook in
praktijk te brengen want wat bij-
voorbeeld een Patrick Berendsen
zich kon en mocht veroorloven van
het, vooral na rust, zeer zwakke
scheidsrechterskoppel Brussel-Hef-
ting had niets met handbal te ma-
ken. Het is een compliment aan de
spelers van Sittardia dat ze zich
door al die aanslagen niet van de
wijs lieten brengen. Sittardia trainer
Jo Maas: „Ik had inderdaad de in-
druk dat Harrie Weerman die uit-
spraak in praktijk probeerde te
brengen. Overigens ben ik het met
die uitgangsstelling helemaal niet
eens".

Na een gelijkopgaand begin, na een
kwartier stond het 6-6, leek Sittar-
dia voor rust al een grote kloof te
gaan slaan. Na rust werd het duel er
kwalitatief een stuk minder op. De
strijd werd alleen maar harder en
onvriendelijker. Via 18-12 en 22-18
werd het tenslotte 24-20.
Trainer Jo Maas: „Vooral verdedi-
gend hebben we fysiek heel veel
moeten geven. Daarom kwamen
mijnbeide hoekspelers, Roel Goffin
en Leon Tummers, in aanvallend
opzicht niet zo goed uit de verf. Zij
hadden in de verdediging veel te
veel moeten geven. Ik moet echter
de hele ploeg een compliment ma-
ken dat ze zich door de brutaliteit
van de tegenstander niet uit het veld
heeft laten slaan."

Herschi/V en L verloor gistermid-

dag geheel onnodig van degradatie-
kandidaat Swift Arnhem. Na een 5-7
achterstand bij rust werd het, in dit
door gemiste kansen gekenmerkte
duel, uiteindelijk 17-18 voor Swift.
Ook Kwantum Blauw Wit verloor.
In en tegen Hengelo werd het na een
zwakke vertoning 21-17 voor Hen-
gelo. Beter deed het Bevo. Zij won-
nen in Arnhem met 20-21 van Esca.

SCHIEDAM - Vóór de uitwedstrijd
tegen het Schiedamse UVG waren
de handbalsters van Herschi/V en L
koploper in de eredivisie. In die si-
tuatie is geen verandering geko-
men, alleen moet de pupillen van
trainer Piet Kivit na het 16-16 (5-8)
gelijkspel tegen de Schiedamsen nu
PSV naast zich dulden. De Eindho-
vense zaalhandbalsters konden hun
thuisduel tegen Hellas met 16-12
winnen.

In Schiedam was V en L lange tijd
de bepalende ploeg en stond er
steeds een voorsprong voor de Ge-
leense dames op het scorebord.
Vlak na.de eerste helft konden de
Limburgsen zelfs 11-6 aantekenen.
Na die maximale marge ging het
echter geleidelijk bergaf met het
team van Piet Kivit: „Op een gege-
ven moment komt er zand in de ma-
chine, dan moeten de ervaren speel-
sters de kar trekken. Dat gebeurde
vandaag niet. Als dragende speel-
sters als Carla Kleintjens, Nicole
van Thor en Karin Pisters het over-
zicht kwijt zijn is het afgelopen.
Achteraf mag je dan blij zijn met
een punt, een punt dat mede te dan-
ken is aan het goede verdedigen van
Natasja Kivit," aldus Piet Kivit. „De
ploeg speelde met lood in de schoe-
nen, ook de keepsters deelden in de
malaise, zij hadden geen antwoord
op de schoten uit de tweede rij van
UVG," besloot de Geleense trainer.
Topscore V en L: Carla Kleintjens
zes, waarvan vijf strafworpen.
Na een verblijf van een jaar in de
eredivisie zijn de dames van Hol-
box/Swift uit Roermond, na de 24-
-16 nederlaag in en tegen Aalsmeer,
gedegradeerd naar de eerste divisie.
De ploeg van Ilona Venema, met in
de gelederen de oudgedienden Mar-
jo Smeets en Gertje van de Port,
was kansloos tegen de Aalsmeerse
handbalsters die nog in de race zijn
om de titel.

V en L-dames
delen koppositie

Jacky Tabak
slaat toe

HÜCKELHOVEN - Jacky Tabak
(Olympia. Hoensbroek) heeft twee
uitstekende overwinningen op ster-
ke DDR-tegenstanders behaald.
Binnen de minuut maakte Tabak
met enkele leverstoten een einde
aan het duel tegen Mazivalla. Bok-
ser Marco Veurink uit Landgraaf
maakte na twee maandenzijn come-
back in de ring.

Ook hij overklaste zijn tegenstan-
der, de Oost-Duitser Alberto, in de
eerste ronde. Deze werd, na series
op het lichaam en naar het hoofd,
uitgeteld. Tijdens de revanches gis-
termorgen, wilden de tegenstanders
van Tabak en Veurink niet meer te-
gen hen aantreden.
De nieuwe tegenstander van Tabak,
de Oost-Duitser Sieto, bracht hem
aanvankelijk door zijn grote lengte
in verwarring. Toch ging ook deze
opponent in de derde ronde onder-
uit. Na opnieuw leverstoten van Ta-
bak te hebben geïncasseerd werd
hij uitgeteld. Hoensbroekenaar
Raymond Sahl besliste zijn duel
met Bichangkes in de eerste ronde
in zijn voordeel.
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Flitsende oudjes ballade
onder redactie van arno römgensNIEUWENHAGEN- De sportie-

ve daden bij het gros van de veer-
tigers en vijftigers blijven be-
perkt tot het opentrekken van
een fiks aantal flessen pils tij-
dens voetbal-op-tv. Niet echter
bij een aantalNieuwenhagenaars
van middelbare leeftijd. Die ko-
men nog wekelijks in het veld.
Om voetballend prestaties te le-
veren. In het zesde elftal van
SVN vonden zij elkaar. Met dat
team werden zij zaterdag kam-
pioen in devierdeklasse Jvan de
afdeling Limburg. De koene ve-
teranen zijn: Lambert Zuiders-
ma (46), Wiel Buurman (48),
Guus Cremers (48), Mien Keibe,
(50), Joep Haan (50), Harry Peters
(59), Paul Nellissen (54), Joep
Hanzen (50), Jac Moonen (47),
Frans Smeets (52), Wim Logister
(45), Frans Skorz (50), Leo Bak-
ker (42), Leo Evertz (40), Wiel
Senden (43), Nol de Rooy (43), Jo
Rinkens (38), Peter Franken (41),
■Henk Eymael (45) en 'Benjamin'
John Cremers (37).

Trainer stapt op
OBBICHT - Jo Geyselaars (ex-
Fortuna Sittard) heeft afgelopen

week besloten te stoppen als trai-
ner van Obbicht. Obbicht en
Geyselaars waren in principe al
overeengekomen om ook vol-
gend jaar met elkaar verder te
gaan. Geyselaars wist de groep
echter niet meer te motiveren.
Reden om, in overleg met het be-
stuur, een einde aan de verbinte-
nis te maken. Zijn plaats op de
bank werd gisteren ingenomen
doorLambert Propst.

Spion te laat
BEEGDEN - Beegden kon giste-
ren kampioen worden in de 2de
klasse P van de afdeling. Daar-
voor was winst op tegenstander
EMS 3 nodigen moest RKSVN 2
verliezen van Brevendia 3. Beide
wedstrijden stonden voor 14.30
uur op het programma. Dus ging
de Beegden-voorzitter een kijkje
nemen in Neer. Daar vernam hij,
dat de wedstrijd van RKSVN 2
eerderwas gespeelden in 1-1 was
geëindigd. Beegden pakte zelf
overigens tweepunten, door met
3-0 te winnen.

Talent
HEER - Bij Heer is men al jaren-
lang overtuigd van de kwalitei-
ten van Roger Macheels (21). Hij
is technisch zeer vaardig maar de
lichtgewicht schuwt het gevecht.
Tijdens het duel Heer-Almania
werd hij door trainer Houben
niet meer op zijn vaste stek, rech-
terspits, geposteerd maar als
linkshalf. Hier groeide Roger
Macheels uit tot de uitblinker
van de wedstrijd. Hij had een
zeer groot aandeel in de stevige
4-2 overwinningvan Heer. Roger
gaf drie beslissende voorzetten.
Roger: „Belangrijk voor mij is,
dat ik nu weerwat voor het team
betekende en dat hebben mijn
collega-voetballers me na de
wedstrijd ook goed laten mer-
ken".

Borussie MG
naar Roermond

ROERMOND - Dinsdag 15 mei

komt Bundesligist Borussia
Mönchengladbach naar Roer-
mond. Om 19.30 uur speelt de
Duitse ploeg een vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen RFC/Tim
Oil. De Roermondse vereniging
bestaat dit jaarnegentig jaar.

Vrijens wil weer
HEER - Aandachtig toeschou-
wer bij het duel Heer-Almania
was de oud-Heer en EHC-trainer
John Vrijens. Een jaar geleden
stapte hij uit de trainerswereld
op grond van drukke werkom-
standigheden. John verklaarde
niet ongenegen te zijn weer als
trainer aan de slag te gaan.

Jan blijft
STEVENSWEERT - Jan Mue-
ters weet van geen ophouden.De
35-jarige speler van Stevens-
weert zal ook volgend seizoen in
het eerste elftal zijn partijtje
meespelen. Jaren geleden schit-
terde de frêle spits bij (destijds)
eersteklasser Maasbracht. Als
zijn ploeg over een paar weken
zou degraderen, gaat Jan welge-
moed in de afdeling aan de slag.
Hij: „Natuurlijk blijf ik liever in

de vierde klas, maar ik hou te
veel van voetballen, om ermee te
stoppen".

Kampioenschap onderstreept met 8-0 zege op RKVVM

Bunde maakt er een
ware happening van

Van onze medewerker
WIEL LARIK

BUNDE-RKVVM 8-0 (3-0). 12. Vranc-
ken 1-0; 14.Wouters (eigen goal) 2-0; 20.
Veugen 3-0; 50. Veugen 4^o; 70. Veugen
5-0; 76. Aerts 6-0; 83. Winkens 7-0; 89.
Hamers 8-0. Toeschouwers: 500.
Scheidsrechter: De Graaf.
BUNDE: Limpens, H. Vluggen, Thijs-. sen, Winkens, F. van Helden (75. C. van
Helden), Paulussen, R. Hamers, M.
Vluggen, Veugen (73. Aerts), Vrancken,
H. Hamers.
RKVVM: Van de Hove, Wouters, Gul-
pen, Stassen, Meertens, Schevers, Van
Laak, Servais, Limpens, Vleugels, On-
mou.

BUNDE - In de wedstrijd tus-
sen FC,Bunde en. RKVVM vie-
len eigenlijk twee beslissin-
gen. Bunde mocht na een 8-0
overwinning de kampioens-
Vlag hijsen, terwijl de mannen
uit Margraten volgend jaar

moeten proberen zich waar te
maken in de vierde klasse.
Bunde-trainerPiet Giesen was
na afloop zeer opgetogen: „We
hebben deze wedstrijd ver-
diend gewonnen. We hadden
het beter verzorgde veldspel
en onze spitsen waren goed op
dreef. Eigenlijk was deze wed-
strijd representatief voor de
gehele competitie. Bijna in
iedere wedstrijd wisten wij te
domineren door ons goede
collectief. Als je twee goede
spitsen hebt, die dekansen be-
nutten, ben je al een heel eind.
Dit is een fijn team en hetkan
het in de tweede klasse nog
ver schoppen".
Met voor de wedstrijd vijf punten
voorsprong op de naaste belagers,
was het zaak het kampioenschap
met een overwinning veilig te stel-
len. RKVVM, dat zeer zeker niet
naar Bunde gekomen was om zich
op te laten rollen, maakte geen
schijn van kans. Na 20 minuten wa-
ren de veleBundenaren, die uitgelo-
pen waren om hun team kampioen
te zien worden, reeds zeker van de
overwinning. Ze moesten hun feest-
vreugde echter bewaren tot na het
laatste fluitsignaal.
Dit viel echter niet zwaar omdat de,
mannen uit Bunde hun aanhang
traeteerden op een waar doelpun-
tenfestijn. Hierbij was Eric Veugen
de uitblinker. Hij deed dat, wat hij al
zo vaak gedaan had dit seizoen, na-
melijk scoren. Hierbij veelal gehol-
pen door collega-spits en kopbalex-
pert Hub Hamers. Was de stemming
voor de wedstrijd al goed, dat was
niets vergeleken met wat zich af-
speelde na het laatste fluitsignaal.
Toen lieten de spelers en aanhang
hun vreugde de vrije gang.
Onder begeleiding van een muziek-
gezelschap werden de bloemen aan
de spelers overhandigd en ging de
scheidende trainer Piet Giesen op
de schoudersvan zijn spelers, waar-
na in de middencirkel de polonaise
werd gedanst. Het enige wat voet-
balminnend Bunde nu mag hopen
is dat dit elftal bij elkaar blijft en dat
men zich weet te handhaven in de
tweede klasse want de kwaliteit is

EHC onderuit
VLISSINGEN - EHC is er zondag-
middag nauwelijks in geslaagd om
het profploeg-in-spé Vlissingen
moeilijk te maken. De thuisploeg
heerste op alle fronten en boekte
een dikverdiende 3-1 zege.

Vooral in de eerste helft was het
Vlissingen wat de klok sloeg. De
aanvallen golfden in de richting van
het doel van Dick Veldman, die
twee keer moest capituleren. Eerst
kogelde Ron van Dam een vrije trap
op schitterende wijze binnen de
kruising en vijf minuten voor rust
scoorde Harry van de Ham na een
knappe combinatie met Marcel
Schenk: 2-0.

Na de pauze wist EHC echter toch
nog terug te komen door een doel-
punt van Roger Derrez, die een-
voorzet van Maurice Selderknap in-
kopte. EHC-trainer Krul: „Daarna
zat het erin dat we de gelijkmaker
zouden maken. In het veld waren
we gelijkwaardig." Vooral onder
aanvoering van de uitblinkende Pe-
ter Brankaert creëerde EHC een
paar goede mogelijkheden die ech-
ter onbenut bleven. Tien minuten
voor tijd stelde Marcel Schenk met
een kopbal de zege definitief veilig
voor Vlissingen.

Ondanks zege toch degradatie voor Brunssummers

Limburgia vloert
koploper TSC

BRUNSSUM - Trainer Harm
Posthuma reageerde ietwat
gelaten toen hij rond half vijf

hoorde dat Limburgia defini-
tief was gedegradeerd. „Het
kan dus raar lopen", was het
enige commentaar dat hij gaf,
om vervolgens een plaatsje in
de bestuurskamer te zoeken.

Postuma had gelijk. Zijn ploeg had
met vechtvoetbal van de bovenste
plank koploper TSC met 1-0 terug-
gewezen, een daad die door de Bra-
banders niet op prijs werd gesteld
daar hun titelkansen plotseling tot
een minimum zijn gereduceerd.
Een verdiende zege, dat mag gerust
worden gesteld. Limburgia hield
vanaf het eerste moment gelijke
tred met de gasten en deelde bij tijd
en wijle zelfs de lakens uit.

Hoewel TSC technisch gezien iets
meer te bieden had, konden de gas-
ten geen moment waarmaken op
kop te staan. De enige treffer viel
zes minuten voor het eindsignaal
van arbiter Solen. Een vrije trap van
Starmans belanddevia een verdedi-
ger bij Kruishaar, die geen moeite
had om doelman Wagener te ver-
schalken.

"Marcel Kruishaar (tweede van rechts) scoort voor Limburgia. Ploeggenoot Stijkel ziet het ge-
beuren. Foto: WIM KUSTERS

" Bunde viert feest. Piet Gie-
sen (op de schouders) selecteer-
de zijn team uit de volgende
spelers: Patrick Limpens (26),
Huub Vluggen (34), Mark
Thijssen (27), Paul Winkens
(25), Fred van Helden (28), Sa-
cha Paulussen (21), Ron Ha-
mers (27), Math Vluggen (31),
Eric Veugen (22), Wim Vranc-
ken (28), Hub Hamers (32),
Hans Aerts (25), Kees van Hel-
den (33), Giel Mullenders (21)
en Jo Vluggen (30).

Foto: WIDDERSHOVEN

sport

Id-sterrenelftal

YPELAAR (2)
(EHC)

QUESADA (11)
(Meerssen)

DERREZ (11)
(EHC)

DUSSELDORP (7)
(Meerssen)

KOETSIER (4)
(Limburgia)

VAN DIJK (9)
(Meerssen)

KLEINEN (6)
(Meerssen)

CRAEMERS (3)
(Limburgia)

KLEIN (2)
(Limburgia)

STARMANS (3)
(Limburgia)

BRANKAERT (6)
(EHC)

Het cijfer achter de naam geeft aan: hoeveel maal de desbetreffef
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

Onsportief
KEER - De wedstrijd Keer-Ban-
holtia had een sportief verloop.
Tot een kwartier voor tijd. Keer-
speler Robby Beks ontfutselde
Math Royen de bal, waarna deze
natrapte. Robby Beks moest met
een gebroken kuitbeen naar het
ziekenhuis vervoerd worden.

Moelijke middag
HEERLEN - Scheidsrechter Mi-
chel Veldman beleefde weer
eens een moeilijke middag. Nu
tijdens de wedstrijd Heksen-
berg-RKBSV. Hij was niet tevre-
den over het vlaggen van BSV-
grensrechter Tilmans. De signa-
len van Tilmans negeerde hij.
Dat was niet tot tevredenheid
van de RKBSV-spelers die de
scheidsrechter plotsklaps be-
stormden. Veldman achtte op
dat moment, zon vijf minuten
voor tijd, een afkoelingsperiode
raadzaam. Voor de zekerheid liet
hij ook de politie komen. De laat-
ste vijf minuten konden daarna
probleemloos worden uitge-
speeld.

hoofdklasse in cijfers

LONGA-MEERSSEN 1-1 (1-0). 25. Bruers
1-0; 46. Coumans 1-1. Toeschouwers: 150.
Scheidsrechter Lutkie. Officiële waarschu-
wing: Den Brabander.
MEERSSEN: Dusseldorp 8, R. Smeets 7
Van Dijk 7, Scheffers 7, E. Smeets 6, Alfon
so 6, Kleinen 7 (65. Reinders-), Quesada 7
Van Wijhe 7, Coumans 7, Ploemen 6. Totaal
75(11).
TOP-WILHELMINA'OB 3-0 (0-0). 60. Van
Lith 1-0; 85. Van Lith 2-0; 89. Van Lith 3-0.
Scheidsrechter: Vera. Toeschouwers: 300.
WILHELMINA'OB: Tobben 7, Moorman 6,
Hesen 6, Camp 6, Berns 6 (46. Kraus 6), Kes-
sels 6, Bruynaerts 6, Poldervaart 6, Nees-
kens 5, Kalis 6 (82. Verdonkschot), Pouwels
6. Totaal: 72 (12).
VENRAY-DE BARONIE: 2-3 (0-2). 9. Van
Raak 0-1; 45. Ouwehand (strafschop) 0-2; 75.
Theo Philipsen 1-2; 76. Ouwehand 1-3; 77.
Theo Philipsen 2-3. Toeschouwers: 400.
Scheidsrechter; V.d. Korf. Boeking: De
Schepper (Baronie) en Beerkens en J. Vie-
vermans (Venray).
Uit het veld gestuurd: Van Haren (Venray)
en Schlüter (Baronie).
VENRAY: Jacobs 6, Poels 6, Beerkens 5, J.
Vievermans 6, V. Haren 5, Spee 7, Th. Phi-
lipsen 6, Cuppen 6, V. Dijck 6, P. Philipsen
6, L. Vievermans 6. Totaal 65 (11).
HALSTEREN-SITTARD 5-0 (2-0). 8. De
Frel (strafschop) 1-0; 11. De Frel (straf-
schop) 2-0; 58. Moerkens 3-0; 60. Zwart 4-0;
73. Zwart 5-0. Toeschouwers 600. Scheids-
rchter De Wit. Boeking: Koot (Sittard).

SITTARD: Thewissen 6; Bergrath KJ
phout 6; Koot 6 (65. R. de Krijger); Hel
6; J. Schmeitz 5; H. Meerts 6; B. Perf»
Driessen 6; Paulissen 5 (75. Lejeune);"
ding 6. 64(11). JLIMBURGIA-TSC 1-0 (0-0). 84. Krui^1-0. Toeschouwers: 200. ScheidsreC^Solen. Boekingen: Knol en Klein (Li"1!
gia); Van de Kort en De Kok (TSC). I
LIMBURGIA: Frolichs 7, Joosten 7, j"
sier 7, Tuin 7, Klein 7, Frijns 6, KruisWj
Starmans 7, Craemers 8 (80. Stijkel-).'
6, Fijnemans 7. Totaal: 75 (11). .
VLISSINGEN-EHC 3-1 (2-0). 7. V- .
1-0; 40. V.d. Ham 2-0; 73. Derrez 2-1:
Schenk 3-1. Scheidsrechter: Luyten.
schouwers: 1250.Boeking: Marcel
(EHC). ' .
EHC: Veldman 7, Ypelaar 7, Gra?
Scheepers 7, Duyf 7, Bastings 6, Wijn|»
Jo van Wijnen 6), Adam 7, Brankaert »"
,rez 7, Selder 7. Totaal 76 (11).

Venray mist vormVan onze
medewerker

JANLEIJSTEN
VENRAY - Het ver-
lies was voor Venray
nog wel te verteren.
Negatiever was het
wegsturen van Nor-
bert van Haren, we-
gens natrappen op
Schlüter, die op zijn
beurt revanche nam
en ook moest op-
krassen. De Baronie,
dat zich door onver-
wachte 2-3 zege vei-
lig stelde, startte of-
fensief.
Van Raak schoot al

na 9 minuten raak:
0-1. Peter Philipsens
kopstoot en Cup-
pens kopbal, door
doelman de De Roos
van de lijn gehaald,
waren tekenen van
van thuisclubher-
stel. Het incident
Schlüter/Van haren
bracht Venray ech-
ter van streek. Met
name Bert Spee, die
pal voor rust Van de
Laar binnen het

strafschopgebied
neerlegde. Ouwe-
hand wist van elf
meter wel raad: 0-2.
Na de thee was rom-
meligheid troef.
Venray zag Theo
Philipsen 1-2 scoren.
Ouwehand herstelde
vrij snel de oude
marge: 1-3. Theo
Philipsen had weer
het antwoord klaar:
2-3. Verder kwam
Venray niet.

de UITschieter
\ \ onder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur- \
\ \ voetbal het meest van zich deed spreken \

Maurice Nelissen (SVN)
NIEUWENHAGEN- In de wedstrijd SVN-Born, eerste klasse F, on-
derscheidde de jeugdige SVN-spits Maurice Nelissen zich door in de
tweede helft binnen 25 minuten een loepzuivere hattrick te scoren en
zo de wedstrijd nog sensationeelin het voordeel van SVN te belissen.
Reden om Maurice deze week de titel 'Uitschieter' te geven.

Maurice, die op 18-jarige leeftijd FC Gracht verliet, en eenjaar later in
de hoofdmacht van de Nieuwenhaagse ploeg zijn opwachting maak-
te, over deze drieklapper: „Die doelpunten vielen op het juiste mo-
ment. We stonden met 1-3 achter en zaten beslist niet lekker in de
wedstrijd. Toch konden we nog net op tijd het tij keren, want door
een eventuele nederlaag konden we zelfook nog in deproblemen ko-
men". £

Sittard weggevaagd
Van onze medewerker

HALSTEREN - Na het erg grote
verlies tegen Halsteren (5-0) degra-
deert Sittard voor de eerste keer in
zijn dertigjarig bestaan. Een degra-
datie, die er echter al lang stond aan
te komen. „We hebben de laatste
weken nog wel wat gesparteld,
maar dan zie je dat je langzaam

mentaal kapot gaat. We hebben te
lang op onze tenen moeten lopen,"
aldus de teleurgestelde, maar wel
reële Sittard-trainer Bèr Lejeune.

Na ruim tien minuten hadden twee
strafschoppen Sittard in-feite al de
das omgedaan. Beide keren was

Voorbraak degene cue erg graag te-
gen de grond ging en beide keren
schoot Halsteren-doelman De Frel
vanaf de stip raak. Het eerste kwar-
tier na rust was voor Sittard en Sti-
phout miste in die fase de kans om
zijn ploeg dichterbij te laten komen,
want zijn strafschop werd een prooi
voor De Frel. Vrijwel uit de tegen-
aanval maakte Moerkens er 3-0 van,
waarna de twee treffers van Foeke
Zwart in feite nog slechts een for-
malitiet waren: 5-0.

Hoofdklasse
Geldrop-DESK
Vlissingen-EHC
Venray-Baronie
Halsteren-Sittard
Limburgia-TSC
TOP-Wilhelmina '08
Longa-SV Meerssen

Geldrop 24 16 5 337 f.
TSC 24 15 6 336 *Longa 24 10 10 430 »
Halsteren 24 10 8 628 *Venray 24 9 7 825 _
TOP 24 7 10 7 24K
DESK 24 8 8 8 24?
Baronie 24 6 10 8 22 J
SV Meerssen 24 7 8 9 22 j
EHC 24 7 7 10 21 _
Vlissingen 24 6 9 9 21 \
Limburgia 24 4 812 1«\
Sittard 24 3 912 15 _
Wilhelmina '08 24 4 7 13 15»

Programma:
Sittard-Venray
Baronie-Vlissingen
EHC-Geldrop
DESK-Longa
SV Meerssen-TOP
Wilhelmina '08-Limburgia
TSC-Halsteren
Derde periodestand: ,
Geldrop 6 6 0 0 12
Halsteren 6 3 3 0 9
Baronie 6 3 2-18'
TOP 6 2 3 17
Longa 6 3 12 7»
TSC 6 2 2 2 6.
SV Meerssen 6 1 3 2 5 f
Venray 6 1 3 2 5 J
Limburgia 6 2 1 3 " |
Vlissingen 6 1 3 2 5 J
EHC 6 1 2 3 \ i
DESK 6 12 3*l
Wilhelmina '08 6 1 2 3 * j
Sittard 6 0 3 3 3 1
TSCkampioen eersteperiode
Longa kampioen tweede periode

en voorts
GELDROP - DESK 3-1. 1. Heyster l":
Boelaers 2-0. Rust. 75. Leytens 2'v
Brouns 3-1. Scheidsrechter Van Dij"
sch. 800.

Id-clubklassement
I.EHC
2. Meerssen
3. Venray
4. Limburgia
5. Sittard i
6. Wilhelmina '08

topscoren
1. J. Gabriëls (TSC) 12; 2. Romme (1^
Voorbraak (Halsteren), Ploemen Q~t
sen) en De Veer (DESK) 11; 6. T. B<s
(Geldrop), Zwart (Halsteren) en Th. «j
sen (Venray) 10; 9. Van Raak en S<^j
(Baronie), Heijster (Geldrop) en A. o_t
(TSC) 9; 13. Brankaert en Derrez (£«",
Van Lith (TOP) 8; 16. Schenk (VlisS'1"
Kalis (Wilhelmina ';9
niet af

Meerssen mis
te veel kanse

TILBURG - Meerssen heeft
door een puntendeling bij j!
voor het komende seizoen de»1'
verzekerd van hoofdklasseVj
De 1-1 einduitslag was een f 1!"
afspiegeling van legio kanse'j
Meerssen zich gedurende de ê
wedstrijd wist te creëren.
Trainer Piet van Dijk was vo°
wedstrijd niet op zijn gema^
principekon er nog van alles & t
ren, maar gedurende de w^voelde ik dat we het tegen
zouden redden. Voorin misten
veel kansen. Maar met aa'Vj
hoofd een sublieme Dusseldo'"
het verdedigend goed in elka*£
Voor de pauze konden Roe*
mans en Etienne Kleinen deM
strijd vroegtijdig in het vo
voor Meerssen beslissen. Aan
derekant stondWim Dusseld^kere treffers van Bruers en # 4
in de weg. In de 25e minuut \
Longa via Bruers op voorspr^ j
de twee helft scoorde R°e J
mans al in de 46e minuut de »
maker na een vrije trap va» 1

Dijk.

Wilhelmina'08
trapje lager

OSS - Na zeven jaar hoofdalvoetbal degradeert het Weert»
htelmina'oB naar de eerste J
Hoewel iedereen het onheil^Jderen moest trainer Leo ji
donk toch even slikken: „La
eerlijk zijn, het is terecht! V
tie is te kleine en we kornet 1 i
teit tekort om hoofdklasse j. Jlen". De wedstrijd tegen T-Uefkarakteristiek voor het hele s
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Van onze medewerkster
MARIANNE GROSJEAN Passart en Nieuw Einde laten punt liggen

Spannende finale
afdeling Limburg

HEERLEN - In de afdeling Lim-
burg blijft het spannend; enkele
kampioenskandidaten lieten een
Waardevol punt liggen. Nieuw
Einde (IC) moest zich bij Eiken-
derveld tevreden stellen met een
Puntendeling: 1-1. Dit gold ook
Voor Passart: de wedstrijd Schin-
Veld-Passart eindigde in 3-3. Le-mirsia, koploper in de eersteklasse B, won daarentegen ge-
makkelijk van hekkesluiter Voe-rendaal 2: 3-0.
In de eerste klasse A is de strijd
ottt het kampioenschap onge-meen spannend. Koploper Arm-was liet bij DBSV een belang-
r'jk punt liggen: 1-1. Oranje Boys
's Amicitas tot op één punt gena-
ard door de 2-1 overwinning op

Jean Abrahams en JoMalik scoorden voor Oranje

Boys; Amelie-doelman Jack
Janssen maakte het doelpunt
voor zijn ploeg.

Passart, koploper in de eerste
klasse C, kwam bij Schinveld
niet verder dan een gelijkspel:
3-3. Tot de laatste minuut was de
overwinning voor Passart nog
binnen handbereik. De ruststand
was 2-1 in het voordeel van de
gasten. Schinveld-trainer Ben
Pijpers: „Na een 3-1 achterstand

zijn we toch nog goed teruggeko-
men." Roger Lemmers, Sef
Louck en John Hermans scoor-
den voor de thuisclub. Passart-
trainer Piet van der Sande was
teleurgesteld: „In de eindfase
hebben we de overwinning laten
liggen. Na de 3-1 voorsprong was
de organisatie helemaal zoek;
Schinveld kon daardoor terug-
komen." Voor Passart maakten
Antoine van de Kort (2) en Hub
Senden de doelpunten.

MHD (IE) is, door het verrassen-
de 3-0 verlies tegen Juliana K,
weer koploper af. De thuisclub
toonde geen inzet en kreeg dan
ook de rekening gepresenteerd.
Paul Willems, Paul Loeten en
Wim Keur namen de doelpunten
voor hun rekening. EMS won op
eigen veld met 3-1 van Slekker
Boys en neemt dientengevolge
de leiding van MHD over. Léon
Odekerken (2) en Koos Seuren
zorgden voor de overwinning.

RIOS blijft, door de 2-0 winst op
Laar, voornaamste kampioens-
kandidaat in de eerste klasse F.
De ruststand was 0-0. Willie
Bothmer en Fernand Frencot
zorgden voor de eindstand.

RIOS-trainer John Vranken:
„Het was een gelijkopgaande
wedstrijd, die pas in de slotfase
werd beslist."

Harrie Willems: 'Hier hebben wij twee jaar hard voor gewerkt'

Standaard toont klasse
Van onze medewerker

ROB VAN KALDEKERCKEN

h^NDAARD-SCHIMMERT 5-0 (2-0).
3.QT't2e 1-0; 17. Creemers 2-0; 62. Hanon
y ' j9. Heiligers, eigen doelpunt, 4-0; 86.
V Wetten 5-0. Scheidsrechter: Krijn.
Schouwers: 300.
„'ANDAARD: Nicolaes, Koch, Wij-
12'f'S' V. Hoorn, Hollanders, Penders
r£ Kerkhofs), V. Wetten, Creemers (75.
Soumies). Titze, Hermans.>HIMMERT: Ernes, Heiligers, Herbe-
(A Janssen, Frissen, Wiertz (70. Deg[aao, Meessen, Jongen, Beusen (70.

2en), Sormari, Bemelmans.

- „Ole, ole, ole. We
jv ..ne champions", scandeerde het
t 'Jke Standaard-publiek na de
üstrijd tegen Schimmert. Een

.^strijd die de titel in de vierde
I sse A opleverde. Vreugdekreten
J* 1- Vlaggen zwaaiden zwierig

ft
°r de lucht. Het bier en champag-
Woeiden rijkelijk, toen de verlos-
te mededeling kwam dat mede-
,£Pretendent SVME een punt hadn liggen bij het in degradatie-

nood verkerende RKBFC. Stan-
daard-trainer Harrie Willems werd
terecht door zijn mannen op de
schouders genomen.

„Geweldig, geweldig, hier hebben
we met zijn allen twee jaarhard aan
gewerkt. Woorden schieten mij te-
kort", liet de door emotie overman-
de oefenmeester weten. Niets dan
lofvoor Standaard, ook van Schim-
mert-aanvoerder Ger Herberigs.
„Standaard is de terechte kam-
pioen. We hadden vandaag niets in
te brengen. We waren gekomen
voor een punt, maar Standaard
heeft ons vandaag alle hoeken van
het veld laten zien". Standaard
kwam al vroeg in dewedstrijd, door
fraaie doelpuntenvan Titze en Cree-
mers, aan de leiding. De gastgevers
uit Maastricht lieten zich daarna iets
terugzakken. Na rust brachten Ro-
bert Hanon, Leon Heiligers (een
eigen doelpunt) en Arnold van Wet-
ten de marge op vijf.

" Standaard-trainer Harrie Willems gaat op de schouders. De juichende spelers heten Jean-
Pierre Nicolaes, Eric Koch, Jan Wijnants, Albert van Hoorn, Robert Hanon, Bert Hollanders,
Paul Penders, MartinKerkhofs, Arnold van Wetten, Rob Creemers, RolfGonzales, Helmuth Tit-
ze, Nico Hermans, Mark Mennen, Hermari van Hingelen, Ron Hardy, John Dierx, en Marco Pen-
ders. Foto: WIDDERSHOVEN

Sterke eindsprint SVN
Van onze medewerker
PIET CROMBACH

Ij^BORN: 4-3 (1-2). 4. Driessen 0-1:
njour 0-2; 35. Moonen 1-2; 49. Ver
n 1-3; 55. Nelissen 2-3; 68. Nelis

t)0
y; 78. Nelissen 4-3. Scheidsrechter:

(i Kit-'. Toeschouwers: 300. Boekingen:
iJ^neveld (SVN) en Conjour en J."ssen (beiden Bom).

[SüWENHAGEN - Het kan ver-
ot *wee keer toe zette eenjJ^Ustig Bom, mede dank zij het

kere spel van routinier Harrie
Cri Sen S"VN op een fikse achter-
|\^> om tenslotte door datzelfde
\ ' la de thee toch nog vrij simpel
k een 4-3 nederlaag te worden ge-
werd.

SVN-trainer Math Schaepkens zal
zijnploeg ongetwijfeld in derust ge-
hekeld hebben over de negatieve in-
stelling waarmee een groot aantal
spelers dacht het karwei te kunnen
klaren. Nadat in de 49e minuut, na
klungelig balverlies yan Ralf Cus-
ters, Born-spits Frits Vergoossen de
thuisploeg zelfs op een hopeloos lij-
kende 3-1 achterstand zette, begon
SVN zich pas bijeen te rapen. Mede
door het feit dat sommige Born-spe-
lers conditioneel volledig stuk za-
ten, trok SVN het initiatiefnaar zich
toe, en loodste de jeugdigeMaurice
Nelissen met een loepzuivere hat-
trick zijn ploeg in veilige haven.
Voor Bom daarentegen wordt het
nu uiterst moelijk om het degrada-
tiespook te verjagen.

Van onze medewerker
MAARTEN DE KEVER Caesar-SCC kent

geen hoogtepuntenCAESAR-SCG 0-0. Scheidsrechter:
Hof. Boeking: Lousseau (SCG). Toe
schouwers: 350.
CAESAR: Jacobs, Schwidder. Gelissen.
Luyten, Nöllgen, Gerringa, Henssen (73
Lenferink), Wijns, Diederen, Loosveld
Houtvast.
SCG: Looyens, Nelissen, Roosen, Hou-
ten, Lousseau, Van Helvert, Van Hoorn,
Janssen (81. Verbeet), Essers, Dahlmans
(70. Heuts), Schoens.

BEEK - Vooraf tekenden de voor-
zitters van Caesar en SCG voor een
puntendeling. Na afloop waren ze
nog tevreden, maar niet over het
vertoonde spel. Vooral in de eerste
helft viel er weinig te beleven. SCG

had een klein overwicht op het mid-
denveld maar de Caesar-verdedi-
ging gaf geen krimp. In de tweede
helft nam Caesar het initiatief en
had hele goede mogelijkheden de
score te openen, maar het viziervan
de Caesar-spitsen stond op on-
scherp. Uit een van de spaarzame
SCG-counters kreeg Maurice Lous-
seau acht minutenvoor tijd de beste
kans van de wedstrijd, maar ook hij
schoot naast en het bleef 0-0.

Tweede klasse A
V^L-Heerlen Sport 1-0
»eff,!mont-Geleen 1-0
ife>iaal-RKVCL 1-1CfJ-MKC 1-1Viï'Miranda 2-1neerlen-Obbicht 2-1

LCL 20 13 4 330 31-20
»tVv. 20 9 9 227 23-10
W 1* 20 8 7 523 32-23Htc emont 20 7 8 522 20-14Kl. 20 8 5 7 2134-33«erpa 20 7 6 720 25-20
!el(,'en Sport 20 758 19 34-26
Jfjj 1 20 5 8 7 18 21-21
Oo7ei'len 20 4 9 717 19-26
k' 20 4 8 8 16 15-25
V. ' 20 5 6 9 16 22-35

"daal 20 1 9 101111-34

Ido^fers: 1. R. Frijns (Heerlen
'■y *2; 2. H.Kessels (Eijsden) 9; 3."sen (RKVCL) 7.
'"Sr'lp»a,tUna voor zondag:
!>bi"-RKVVL
lHcnx^-Eijsden
"tVr»erendaalVj^-ChevremontSu rlen-Heerlen Sport
W, "«iodestand:
Ity^mont 5 4 10 9 7-1
«Cl 1, 5 3 2 0 8 7-3
<tVc 5 3 1 1 7 10- 2
feie kampioen eerste periodenkampioen tweede periode

Tweede klasse B
Belfeldia-IVO 2-1
De Ster-Moesel 1-0
Vitesse '08-Venlosche B. 0-2
MVC'I9-Helden 1-1
Tiglieja-Veritas 0-2

Blerick 20 15 3 233 49-17
Venlosche B. 20 11 6 328 46-28
Veritas 20 9 9 227 30-17
Haslou 20 8 6 622 25-23
De Ster 20 510 520 24-25
Vitesse'oB 20 5 9 619 31-27
MVC'I9 20 7 4 918 26-30
Belfeldia 20 4 9 717 25-34
Tiglieja 20 5 6 916 20-35
Helden 20 3 9 815 21-35
IVO 20 3 8 914 24-31
Moesel 20 1 9 101121-40
Topscorers: 1. M. Minten (Venlo-
sche B.) 16; 2. G. Verheyen (Blerick)
15.

Programma voor zondag:
Moesel-Belfeldia
Veritas-Blerick
Haslou-MVC '19
Helden-Vitesse '08
Venlosche 8.-De Ster
Tiglieja-IVO
Derde periodestand:
Blerick 5 4 1 0 9 14- 6
De Ster 5 3 2 0 8 7-3
Vitesse'oB 5 3 1 1 7 14-6
Blerick kampioen eerste periode
Blerick kampioen tweede periode

Derde klasse A
Bunde-RKVVM 8-0
RVU-Polaris 3-1
RKHSV-SC WVV '28 3-2
Willem I-SVE 4-2
Kluis-LHB/MC 1-1
SV Berg '68-Scharn 0-2

Bunde 20 14 3 3 3147-20
Scharn 20 9 8 326 39-27
SC WVV'2B 20 7 10 324 31-21
LHB/MC 20 8 8 424 28-22
Polaris 20 10 2 822 38-33
SV Berg'6B 20 610 422 26-28
RVU 20 7 7 6 2122-22
RKHSV 20 8 3 9 19 29-30
Kluis 20 6 7 7 19 27-33
Willem I 20 6 5 917 27-32
RKVVM 20 2 5 13 9 28-47
SVE 20 1 415 613-42
Topscorers: 1. E. Purnot (Polaris)
13; 2. G. Kuipers (SC WVV '28) 12.

Programma voor zondag:
Polaris-Bunde
Scharn-Kluis
LHB/MC-Willem I
SVE-RKHSV
SC WVV '28-RVU
SV Berg '68-RKVVM
Derde periodestand:
Bunde 5 4 1 0 9 16-3
Scharn 5 3 1 1 7 11-6
LHB/MC 5 2 3 0 7 6-3
Bunde kampioen eersteperiode
Scharn kampioen tweede periode

Derde klasse B
Heksenberg-RKBSV 2-1
Vaesrade-SVM 0-0
Bekkerveld-Wit Groen VC. 4-1
Kolonia-SV Treebeek 5-0
Heilust-Minor 3-0
Schuttersveld-Groene Ster 2-0

Vaesrade 20 911 029 27-12
Schuttersveld 20 9 8 326 21-12
Minor 20 10 5 525 31 -20
Heksenberg 20 7 8 522 26-23
SVM 20 8 6 622 21-18
Kolonia 20 7 6 720 26-19
Heilust 20 8 3 919 27-26
RKBSV 20 3 12 5 18 16-16
Bekkerveld 20 5 8 7 18 24-28
Groene Ster 20 5 8 7 18 27-32
Wit Groen VC 20 6 410 16 26-28
SV Treebeek 20 0 7 13 7 12-49
Topscorers: 1/2. T. Labyed (Heilust),
en P. Derrez (Minor) 10.

Programma voor zondag:
SVM-Heksenberg
Groene Ster-Heilust
Minor-Kolonia
SV Treebeek-Bekkerveld
Wit Groen VC.-Vaesrade
Schuttersveld-RKBSV
Derde periodestand:
Schuttersveld 5 4 10 9 8-2
Heilust 5 4 0 18 10- 3
Kolonia 5 2 2 16 7-2
Minorkampioen eerste periode
Vaesrade kampioen tweede perio-
de

Vierdeklasse B
\Svrl\!?-GulPen 2"2,'ll.c^-Walram 0-3

Sh^KASV 3-1\nV Nijswiller 3-0
( 'Sportclub '25 3-0

f'iletl
V 20 11 3 625 26-22

Km 20 8 8 424 38-16
20 9 6 52436-26»er, 20 8 6 622 38-36

WSJv' 20 8 5 7 2137-36
tfMy 20 6 8 620 40-38iNrr, lller 20 6 8 620 19-23
?% a«ia " 20 411 519 23-28&Nel,lk ,„ 20 7 4. 918 27-27
kVltCb 25 20 5 6 916 15-24

''air, n 20 5 6 9 1621-35
"( 20 6 3 11 1523-32

h^Vo 1"^ 1/2- A- v- Aerssen
en J. Quadvlieg (Gulpen)

I

Ji^ltaJ^jna voor zondag:

e Periodestand:Itó'w 5 3 2 0 8 12- 9
5 3 117 9-3

hl» k» 5 2 2 16 6-6
lt; '^C^P'oen eerste periode
I uUe <va kampioen tweede pc-

Vierde klasse C
RKSVB-RKHBS 1-2
Waubachse 8.-Laura 2-0
Abdissenbosch-Weltania 2-3
KVC Oranje-Centrum B. 1-1
SVK-Rimburg 1-4
FC Gracht-Simpelveld 0-0

Weltania 20 13 6 132 43-14
FC Gracht 20 12 6 230 36-18
Adissenbosch 20 9 6 524 37-27
KVC Oranje 20 9 6 524 25-18
Waubachse B. 20 610 422 32-29
RKSVB 20 7 5 8 19 35-40
Laura 20 411 519 21-27
Simpelveld 20 410 618 21-26
SVK 20 5 7 8 17 32-34
RKHBS 20 4 7 9 15 27-30
Centrum B. 20 3 4 13 10 11-32
Rimburg 20 3 413 10 20-45

Topscorers: 1. A. Snippe (Abdissen-
bosch) 17; 2/3. J. Janssen (FC
Gracht), en P. Huth (Waubachse B.)
13.

Programma voor zondag:
Laura-RKSVB
Simpelveld-SVK
Rimburg-KVC Oranje
Centrum 8.-Abdissenbosch
Weltania-Waubachse B.
FC Gracht RKHBS
Derde periodestand:
Weltania 5 3 2 0 8 8-3
FC Gracht 5 3 2 0 8 8-4
Waubachse B. 5 2 2 16 8-4
Gracht kampioen eerste periode
Weltania kampioen tweede periode

Vierde klasse D
IVS-Helios '23 0-0
Coriovallum-Langeberg 2-1
DVO-Mariarade 2-1
VKC '89-Sanderbout 0-0
FC Hoensbroek-KEV 3-1
RKDFC-RKSNE 2-1

Helios'23 20 712 12632-18
FC Hoensbroek 20 8 9 325 31-20
VKC '89 20 9 7 425 36-28
RKDFC 20 8 9 325 40-38
RKSNE 20 9 5 62340-28
Sanderbout 20 5 12 322 25-24
IVS 20 511 42130-24
KEV 20 4 9 7 17 25-27
Coriovallum 20 5 7 817 25-28
Langeberg 20 310 7 16 25-30
Mariarade 20 3 7 10 13 23-38
DVO 20 3 4 13 10 25-54

Topscorers: 1. M. De Groot
(RKSNE) 16; 2. F. Debye (FC Hoens-
broek) 12; 3. F. Smith (DVO) 11.

Programma voor zondag:
Langeberg-IVS
RKSNE-FC Hoensbroek
KEV-VKC '89
Sanderbout-DVO
Mariarade-Coriovallum
RKDFC-Helios '23
Derde periodestand:
RKDFC 5 3 2 0 8 9-6
VKC '89 5 2 3 0 7 8-4
FC Hoensbroek 523076-3
RKSNE kampioen eerste periode
Hoensbroek kampioen tweede pe-
riode

Vierde klasse E
FC Ria-St. Joost 2-0
Roosteren-Maasbracht 2-0
Buchten-Stevensweert 3-0
Walburgia-Holtum 3-2
Linne-GVCG 0-1
Vlodrop-Urmondia 2-3

Buchten 2013 5 23129-7
Vlodrop 20 9 5 623 33-23
Urmondia 20 7 9 423 26-21
Roosteren 20 8 7 523 26-23
GVCG 20 8 7 523 23-22
Holturn 20 7 7 6 2121-20
Linne 20 6 7 7 19 23-23
Maasbracht 20 5 9 619 24-25
Walburgia 20 5 6 9 16 18-25
FC Ria 20 3 9 8 15 22-30
Stevensweert 20 210 814 17-28,St. Joost 20 3 7 10 13 17-32
Topscorers: 1. C. Klibi (Buchten) 14;
2. J. Kurstjens (Vlodrop) 9; 3/4. F. v.
Helden (Holturn), en M. Jennissen
(Roosteren) 8.
Programma voor zondag:
Maasbracht-FC Ria
Urmondia-Linne
GVCG-Walburgia
Holtum-Buchten
Stevensweert-Roosteren
Vlodrop-St. Joost
Derde periodestand:
GVCG 5 3 2 0 8 7-1
Maasbracht 5 3 117 5-4
Buchten 5 2 2 16 7-3
Buchten kampioen eerste periode
Urmondia kampioen tweede perio-
de

sport

RKONS kan nauwelijks tegenstand bieden

Panningen met één
been in hoofdklasse

Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

PANNINGEN-RKONS: 2-0 (1-0) 26. H.
Houben 1-0; 65. Idrissi 2-0. Waarschu-
wing: Pluymen (RKONS). Scheidsrech-
ter: Gorissen. Toeschouwers: 800.
PANNINGEN: Tullemans, J. Houben,
Engels, R. Janssen, Schijven, V.d. Stu-
ren, Hoedemakers, Smolenaers, R.
Janssen, Henri Houben, Hachim Idrissi
(85. Zelen).
RKONS: Konen, Tubee, Pluymen, De
Boer, V.d. Wijst, Schilder (65. V. Reen),
Cremer, J. Janssen (73. Caelen), Dijk-
stra, André en Winkens.

PANNINGEN - „We hebben alles
geprobeerd, maar uiteindelijk toch
te weinig gebracht. Proficiat aan
Neer en zijn mannen. De overwin-
ning van Parmingen is oké", sprak
trainer Wim Logister berustend na
afloop van de topper in IF. Hij en
zijn ONS moesten de meerdere er-
kennen in de thuisclub, die clever
de volle winst pakte.
Parmingen vreesde wraakgevoelens
bij de gasten na de monsterscore
van 1-5 uit in Schaesberg en begon

nerveus. Vanaf het moment echter
dat spits Henri Houben een droom-
kans miste, kreeg de thuisclub zelf-
vertrouwen en kwamen kansen
over en weer los. Jac Schilder en
Ron Winkens hadden 0-1 binnen be-
reik en aan de andere kant werd een
goal van Henri Houben afgekeurd.
Uitstel van executie, want een mi-
nuut later tekende deze spits alsnog
1-0 aan, door een slecht genomen
vrije trap in de rebound onhoud-
baar binnen te knallen.

Na rust speelde de thuisclub als een
echte kampioenskandidaat.
RKONS had desondanks gelijk
kunnen komen, toen Roger André
op de paal kopte en Ron Dijkstra in
droompositie vreemd afwerkte. Ha-
chim Idrissi bracht duidelijkheid
toen hij na eén mooie actie van Jos
Houben en een schot van Robert
Janssen op de paal de eindstand be-
paalde.

Een zielsgelukkige trainer Neer
Munnecom: „RKONS is niet in de
wedstrijd geweest. Twee doelpun-
ten maken tegen deze ploeg, dat wil
wat zeggen! Het is ook voor mij een
grote verrassing om zo te eindigen,
als jeweet met watvoor een ploeg ik
hier ben begonnen...".

Klap voor
Vinkenslag

Van onze medewerker
WIL LEMMENS

VINKENSLAG-VOLHARDING: 0-3 (
0-0). 56. Berden 0-1; 62. Hermens 0-2; 90.
Berden 0-3. Scheidsrechter: Houben.
Toeschouwers: 100.
VINKENSLAG: De Waal, Remmers
Frantzen, Hermans, Frijns, Sour, Bas-
tiaans, Scheffer, Dassen, Vroegop, Ver
hoeven.
VOLHARDING: Verhoeven, Boom
Wilmsen, Theunissen (88. M. Rongen)
Nabuurs, J. Rongen, Jacobs, v.d. Heu-
vel, Berden, Achten, Hermens.

MAASTRICHT - In zijn strijd te-
gende degradatie heeft Volharding
een gevoelige klap uitgedeeld aan
kampioenskandidaat Vinkenslag.
Voor rust hielden beide ploegen
nog gelijke tred, maar na de thee
werd de Vinkenslag-verdedigingre-
gelmatig te kijken gezet door de
snelle Volharding-spitsen.

In de 56e minuut werkte Willy Ber-
den zich al kappend door de Vin-
kenslag-verdediging en scoorde in
de lange hoek 0-1. Vinkenslag pro-
beerde toen de gelijkmaker te force-
ren, door en masse naar voren te
trekken. Dat was duidelijk in de
kaart gespeeld van Volharding. In
de 62e minuut stond Michel Her-
mens op scherp. Ook hij omzeilde
de Vinkenslag-verdediging: 0-2.
In de laatste minuut bereikte een
goede pass van Rongen Willy Ber-
den. Weer was de komplete. Vinken-
slag-verdediging uitgespeeld en
Berden scoorde 0-3.

Derde klasse C
Brevendia-Eindse B. 2-1
Lindenheuvel-Crescentia 1-1
Megacles-Swift '36 1-1
Armada-PSV '35 0-3
FC Oda-Susteren 4-1
Merefeldia-EVV 2-3
PSV'3S 20 10 6 426 31-16
Lindenheuvel 20 9 8 326 28-13
Merefeldia 20 8 8 424 44-33
Crescentia 20 11 2 724 38-32
Megacles 20 6 10 422 28-26
Brevendia 20 9 110 19 42-10
FC Oda 20 6 7 7 19 24-25
Susteren 20 8 3 919 29-32
Eindse B. 20 5 8 7 18 27-29
Swift'36 20 5 7 8 17 23-30
EVV. 20 5 5 10 15 22-31
Armada 20 3 5 12 1115-44

Topscorers: 1. J. Neynens (Crescen-
tia) }5; 2/3. T. Beelen (Crescentia), en
T. Doensen (Merefeldia) 12.

Programma voor zondag:
Crescentia-Brevendia
EVV-FC Oda
Susteren-Armada
PSV '35-Megacles
Swift '36-Lindenheuvel
Merefeldia-Eindse B.
Derde periodestand:
FC Oda 5 3 2 0 8 12- 3
PSV '35 5 3 117 8-3
Lindenheuvel 523077-2
Lindenheuvel kampioen eerste pe-
riode
EVVKampioen tweede periode

Derde klasse D
Ysselsteyn-RKDEV 3-4
Wittenhorst-Reuver 5-2
SC Irene-GFC '33 0-1
RKMSV-Stormv. '28 2-0
Excelsior '18-Sparta '18 3-2
FCV-VVV '03 2-2

FCV 20 13 7 033 36-10
SC Irene i 20 10 7 327 30-16
RKMSV 20 9 6 524 27-23
Excelsior'lB 20 8 6 622 48-34
VVV'O3 20 512 322 34-27
Wittenhorst 20 8 6 622 28-26
Sparta'lB 20 8 4 820 37-35
Reuver 20 6 6 818 32-33
RKDEV 20 5 8 7 18 31-36
Stormv.'2B 20 5 31213 17-33
GFC'33 20 3 710 13 22-10
Ysselsteyn 20 1 613 8 19-48

Topscorers: 1. B. Riether (FCV) 13;
2/3. L. v. Mari's (Reuver), en W.
Beurskens (Excelsior '18) 12.

Programma voor zondag:
Reuver-Ysselsteyn
VVV '03-Excelsior '18
Sparta '18-RKMSV
Stormv. '28-SC Irene
GFC '33-Wittenhorst
FCV-RKDEV
Derde periodestand:
RKMSV 5 4 10 9 8-1
FCV 5 4 10 9 9-3
SC Irene 5 3 117 9-3
SC Irene kampioen eerste periode
FCV kampioen tweede periode

Vierde klasse A
Keer-Banholtia 2-2
GSV '28-St. Pieter 0-0
RKBFC-SVME 1-1
MVV '02-SV Hulsberg 1-1
Standaard-Schimmert 5-0
Mheerder 8.-SC Caberg 2-1

Standaard 20 15 3 233 56-16
SVME 20 13 2 528 54-25
GSV'2B 20 9 8 326 36-20
Banholtia 20 9 7 425 33-27
SV Hulsberg 20 9 4 722 32-24
Mheerderß. 20 8 6 622 28-26
St. Pieter 20 7 5 819 26-28
Keer 20 410 6 18 22-27
SC Caberg 20 3 8 914 13-30
RKBFC 20 3 7 10 13 15-39
Schimmert 20 2 6 12 10 13-39
MVV '02 20 2 6 12 10 19-46

Topscorers: 1/2. R. Mingels (SVME),
en P. Penders (Standaard) 13.

Programma voor zondag:
St. Pieter-Keer
SC Caberg-Standaard
Schimmert-MVV '02
SV Hulsberg-RKBFC
SVME-GSV '28
Mheerder 8.-Banholtia
Derde periodestand:
Standaard 5 4 0 1 8 17- 4
GSV '28 5 3 2 0 8 9-2
SVME 5 3 1 1 7 12- 9
SVME kampioen eerste periode
Standaard kampioen tweede perio-
de

Vierde klasse F
Thorn-SVH '39 2-2
Nunhem-DESM 0-1
RKVB-Victoria R. 2-2
SC Leeuwen-Heel 2-3
RKSVO-SVVH 2-1
Leveroy-RKESV 2-1

DESM 20 11 8 13038-17
Leveroy 20 13 3 429 35-15
Victoria R. 20 11 5 427 43-21
SVH'39 20 8 8 424 34-21
Thorn 20 9 5 623 36-23
RKSVO 20 8 6 62237-28
RKESV 20 6 5 917 33-33
SC Leeuwen 20 5 7 817 21-28
RKVB 20 4 6 10 14 21-38
Nunhem 20 5 4 1114 26-44
SWH 20 5 2 13 12 16-45
Heel 20 3 5 12 11 15-42

Topscorers: 1/2. J. Smeets (Thorn),
en F. Fermont (SVH '39) 14; 3. R.
Kessels (DESM) 13.
Programma voor zondag:
DESM-Thorn
RKESV-RKSVO
SVVH-SC Leeuwen
Heel-RKVB
Victoria R.-Nunhem
Leveroy-SVH '39
Derde periodestand:
Victoria R. 5 3 2 0 8 13- 5
Leveroy 5 4 0 18 8-3
DESM 5 3 2 0 8 8-4
Leveroy kampioen eertse periode
Thornkampioen tweede periode

Vierde klasse G
RKSVN-FC Steyl '67 2-2
Roggel-Bevo 2-1
HBSV-VCH 3-1
VOS-Baarlo - 1-1
Venlo-Swalmen 3-0
KVC-Egchel 0-2

VOS 20 10 9 129 23-11
Bevo 20 11 3 625 29-22
FCSteyl'67 20 8 7 523 33-23
KVC 20 6 8 620 35-32
Roggel 20 8 4 820 23-24
Swalmen 20 8 4 820 20-21
VCH 20 8 4 820 22-26
HBSV 20 8 3 9 19 28-27
Venlo 20 6 6 818 31-34
Baarlo 20 310 716 17-23
Egchel 20 5 6 916 21-29
RKSVN 20 5 4 11 14 20-30

Topscorers: 1/2. D. Linssen (HBSV),
en J. Geraedts (KVC) 11.

Programma voor zondag:
Bevo-RKSVN
Egchel-Venlo
Swalmen-VOS
Baarlo-HBSV
VCH-Roggel
KVC-FC Steyl '67
Derde Periodestand:
VOS 5 3 2 0 8 5-2
Roggel 5 3 117 6-4
Bevo 5 3 0 2 6 8-4
Swalmen kampioen eersteperiode
FC Steyl '67 kampioen tweede pe-
riode

Vierde klasse H
Resia-Geijsteren 1-1
RKDSO-SSS '18 4-1
Montagnards-Leunen 2-1
SV Meerlo-Achates 6-0
Melderslo-Meterik 3-1
Wanssum-EWC 1-1

SVMeerlo 20 14 5 13360-21'
SSS '18 20 11 4 526 44-33
Montagnards 20 11 27 24 45-33
Leunen 20 10 4 624 33-25
Wanssum 20 10 3 723 43-38
Melderslo 20 8 4 820 25-31
Meterik 20 7 5 819 31-37
Achates 20 7 3 10 1729-36
RKDSO 20 5 4 11 14 29-37
Geijsteren 20 5 4 1114 26-36
EWC 20 4 6 10 1422-38
Resia 20 3 6 11 12 20-42
Programma voor zondag:
SSS '18-Resia
EWC-Melderslo
Meterik-SV Meerlo
Achates-Montagnards
Leunen-RKDSO
Wanssum-Geijsteren
Derde periodestand:
SVMeerlo ■ 5 4 0 1 8 17- 7
Montagnards 5 3 2 0 8 9-5
RKDSO 5 3 0 2 6 14- 9
SV Meerlokampioen eersteperiode
SSS '28 kampioen tweede periode

eerste klasse E
WSC-ESV 1-1
Wilhelmina-Rood Wit W. 3-1
Schijndel-ODC 0-1
Roermond-De Valk 1-4
Alliance-BW 1-6
Gemert-Hapert 1-1

WSC 20 12 5 329 32-15
BW 20 9 9 227 50-23
Wilhelmina 20 9 6 524 33-22
ESV 19 8 6 522 35-34.
Rood Wit W. 20 8 6 622 25-23-
De Valk 20 6 9 521 32-24'
ODC 19 6 7 6 19 25-31
Gemert 20 6 7 7 19 37-10]
Hapert 20 5 8 7 18 24-28-
Schijndel 20 5 5 10 15 19-34
Roermond 20 3 6 11 14 31-46
Alliance 20 2 4 14 8 17-38
Programma:
Rood Wit W.-WSC
Hapert-Alliance
BVV-Roermond
De Valk-Schijndel
ODC-Wilh'elmina
Gemert-ESV
Derde periodestand:
Wilhelmina -. 5 4 0 1 8 11- 5
Rood Wit W. 5 4 0 1 8 7-4
BW 5 2 1 17 9-4
WSC kampioen eerste periode
WSC kampioen tweede periode

eerste klasse F
Heer-Almania 4-2
FC Vinkenslag-Volharding 0-3
Panningen-RKONS 2-6
SVN-Born 4-S
Leonidas W.-Waubach 0-6
Caesar-SCG 0-0

Parmingen 20 9 10 1 28 39-18
FC Vinkenslag 20 8 8 4 24 31-29
RKONS 20 7 10 3 24 16-17
Waubach 20 7 9 423 27-16
SVN 20 8 5 7 21 37-29
SCG 20 7 7 621 28-25
Caesar 20 7 6 7 20 24-23
Volharding 20 6 7 7 19 21-22
Heer 20 6 5 9 17 22-27
Almania 20 6 5 9 17 19-27
Bom 20 4 8 8 16 19-26
Leonidas W. 20 2 6 12 10 15-39

Programma:
Volharding-Heer
SCG-Leonidas W.
Waubach-SVN
Born-Panningen
RKONS-FC Vinkenslag
Caesar-Almania
Derde periodestand:
Parmingen 5 3 1 1 7 11- 4
Waubach 5 3 1 1 7 10- 3
Volharding 5 3 1 1 7 10- 5
SVN 5 3 1 1 7 10- 6
RKONS kampioen eerste periode
Parmingen kampioen tweede periode

topscorers

1. Joordens (Almania) 10; 2. Dassen (Vin-
kenslag), Janssen (Parmingen), Hensels en
Nelissen (SVN) en Berden (Volharding) 9; 7.
Nöllgen (Caesar), Houben (Parmingen),
Dijkstra (RKONS), Zenden (SVN) en Vroe-
gop (Vinkenslag) 7; 12. Verhoeven (Vinken-
slag) en Dautzenberg (Waubach) 6.

Waubach schittert
LEONIDAS-WAUBACH 0-6 (0-5). 5.
Dautzenberg 0-1; 10.Adri Snippe 0-2; 30.
René Smeets 0-3; 38. René Smeets 0-4;
40. Horbach 0-5; 78. Starmans (straf-
schop) 0-6. Scheidsrechter: Noortman,
Toeschouwers: 250.

MAASTRICHT - Waubach bezorg-
de het al gedegradeerde Leonidas
een bijzonder nare middag en zich-
zelf de overtuiging, dat er komende
zondag tegen SVN volop kansen op
de periodetitel zijn.

De oranjehemden gingen meteen
zeer energiek van start en merkten
al snel dat de defensie van de thuis-
club niet in al te beste doen was.
Willy Dautzenberg scoorde al bin-
nen vijf minuten (0-1). Adri Snippe
rondde even later een combinatie
uit het boekje af (0-2). Vervolgens
was René Smeets aan de beurt. Hij
verhoogde met een kopbal de voor-
sprong tot 0-3 en maakte daarna met
een schitterend doelpunt het kwar-
tet vol (0-4). Robert Horbach was
goed voor de vijfde treffer (0-5). Na
de rust geloofde de ploeg van Wim
Vrösch het wel. Leonidas was ech-
ter niet in staat daarvan te profite-
ren. Via een strafschop, genomen
door Bert Starmans, werd zelfs het
halve dozijn voor de bezoekers vol-
gemaakt.

Heer grijpt
strohalm

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEER-ALMANIA: 4-2 (0-0). 56. Janssen
1-0. 62. V. Hoorn 2-0.73. Poulanyi 2-1, 78:
Janssen 3-1, 86. V. Hoorn 4-1, 88. Poula-
nyi 4-2. Scheidsrechter: Hofmans. Boe-
king: M. Quix. Toeschouwers: 200.

HEER: Gielen, Muytjens, Franssen, Pe-
ut, Hollanders, Janssen (79. Pleume-
kers), Wetzels, V. Ginniken (85. Smeets),
Macheels. V. Hoorn en Costongs.

ALMANIA: Conings, Quix, V. Donk.
Damoiseaux, Janssen, Coenen (60. Ja-
cobs), Beckers, Winkens, Ruiter, Jor-
dens, Dreuning (37. Poulanyi).

HEER- Heer heeft ten koste van Al-
mania de laatste strohalmvoor klas-
sebehoud gegrepen. Ondanks dat
Heer de Broeksittardenaren aan-
vankelijk in de greep had, kwam het
pas na bijna een uur voetballen tot
scoren. Op dat moment werd echter
ook duidelijk datAlmania onder het
niveau speelde. De jongensvan trai-
ner Martin Creuwels gingen pas na
de 2-0 achterstand vrijuit voetballen
en overklasten Heer. Drie verdedi-
gingsfouten waren echter debetaan
het feit dat de thuisclub uiteindelijk
met 4-2 won.

Roermond bijna
tweedeklasser

ROERMOND-DE VALK 1-4 (1-3). 4. ch
11. Theeuws 0-1 en 0-2 (strafschoppen);
20. Suylen 1-2, 43. Pas 1-3, 70. V.Leeu-
wen 1-4. Scheidsrechter: Peters.

ROERMOND - Het doek is voor het
binnenkort 90 jaar oud wordendRFC bijna gevallen. Het duel tegen
de Valk moest winnend afgesloten
worden om de draad nog niet te bre-
ken. Op cruciale momenten kreeg
RFC tegentreffers te verwerken.
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damesvoetbal
WVV'28 eindelijk kampioen
HEERLEN - Sportclub WW'2B is
kampioen in de eerste klasse zuid
van het damesvoetbal na de 2-1-
Winst op Rapid. In een echte derby
stelde Rapid alles in het werk om
plaatsgenoot WW te laten struike-
len.. Toch hadden de WW-dames
speltechnisch iets meer te bieden
dan. de bezoeksters. Bovendien
stond bij WVV Ingrid Dupuits voor
heteerst weer in de basis en uitgere-
kend zij zorgde voor dewinst en het
tevens daaraan vastgekoppelde
kampioenschap. Na twintig minui-
ten had zy de score al geopend,
maar nog voor rust kwam Rapid op
gelyke hoogte door Monique van
Smt Fiet. Kort na de hervatting
reAdde Ingrid Dupuits een solo bc-— kwaam af.

Sportclub'2s klopte in een doel-
puntrijke en tevens zeer spannende
wedstrijd Leveroy 2 met 3-6. Aan-
vankelijk had Sportclub'2s de za-
ken goed onder controle en kwam
op een 0-2-voorsprong door doel-
punten van Wetzels en Pleyers. Le-
veroy kwam hierna sterk terug en
nam een 3-2-voorsprong door tref-
fers van Monique Janssen (twee

"■MAASTRICHT- Het kampioens-
duel van het damesteam van
WVV'2B tegen Rapid is voor Nicole
Mathieu minder leuk geweest. Tij-
dens hèt duel raakte zij geblesseerd
en zij moest naar het ziekenhuis
'worden vervoerd, waar een spier-
teheuring werd geconstateerd.
Veertien dagen niet lopen is het de-
vies. Het kampioensfeest ging aan
Hicoles neus voorbij, maar erger
voor haar is, dat zij vandaag haar
MEAO-examen moet doen. Nicole
wil dat niet missen, dus wordt ge-
tracht haar op de een of andere ma-
nier toch mobiel te krijgen.

9 HEERLEN - De aanvangstijden
vaa twee bekerwedstrijden die op
donderdag 26 april worden ge-
speeld zijn gewijzigd. Het duel tus-
%eijL Meerssen en Heerlen Sport
w.ordt niet om half zeven maar om
19.00 uur gestart, terwijl de wed-
strijd tussen Limburgia en Schut-
tersveld pas om 19.30 uur begint.

maal) en Annemiek van der Cruijs.
Sportclub'2s kwam hierna tot in-
zicht en stelde orde op zaken. Twee
doelpunten van Hannie Pleyers, één
van Andrea Canissius en één van
Marijke van Mook zorgden voor de
overwinning.
Nijswiller behaalde bij het laagge-
plaatste Brevendia slechts één
punt: 4-4. Voor Brevendia scoorde
Karin Janssen (drie keer) en Truus
Moonen. Patricia Gulpen (drie keer)
en Anja Nicolaye deden dat voor
Nijswiller. Vlodrop ten slotte druk-
te RHC nog vaster op de laatste
plaats: 2-1.

" De WVV-dames Toos Terlinde, Wendy Emands, José Schmeits, Annemie Koch, Bianca Ver-
bert, Dien Maihieu, Charlotte Lebon, Nel de Jong, Nicolle Mathieu, Liesbeth Keersemeekers, Na-
tasja van Geleen, Bianca Hermans, Ingrid Dupuits, Monique Dupond en Conny Heckers vieren
samen met trainer Gunther Kulmer, voorzitter Mario Szutka, grensrechter Sèrvé Reynders en
leider Hugo Lemeerfeest na het behalenvan het kampioenschap in de eerste klasse zuid.

Foto: WIDDERSHOVEN

FransKerens: 'In dezefase het hoofdkoel houden '

Ron Prudon houdt
SVM overeind

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

VAESRADE - SVM 0-0. Toeschouwers
200. Scheidsrechter Joosten. Boeking:
Peter Mols (SVM).

Vaesrade: Stam; Delahaye; Laeven; L.
Vusschers; Van Geffen (62 Meens); Olij-
ve; R. Vusschers; Pelzer; Lemmens;
Rietrae (45. Hillen); Hofland.
,SYM: Prudon;Riga (85. Drent); Smeets;

i Karis; Huntjens; M. Cremers; Dols; Van: Mulkom; W. Cremers; Niessen; Mols.

NUTH - Een bij vlagen oppermach-
tig spelend Vaesrade leed tegen een
-hardnekkig en verwoed tegensput-
terend SVM onverwacht puntver-
lies. Rampzalig kan dat niet zijn,
want Minor ging tegen de verwach-
tingen in bij Heilust onderuit en
■staat nu op vier punten. Schutters-
-veid, dat op de derde periodetitel
«ast, won van Groene Ster, maar
'staat nog altijd drie punten achter
op Vaesrade, waardoor de ploegvan
■Frans Kerens nog steeds riante uit-
zichten op de titel heeft.

Kerens: „Gezien het aantal kansen
'dat wij hadden, zou een overwin-
ning niet misstaan hebben. Met nog

rtwèe wedstrijd voor de boeg is het
.'nu zaak het hoofd koel te houden."

Vaesrade verdiende inderdaad een
flinke overwinning, maar de bal wil-
de er domweg niet in. Veel aanval-
len van de thuisclub strandden op "de subliem keepende SVM-doel-
man Ron Prudon. Al na twee minu-
ten had Gerrit Olijve zijn ploeg op
voorsprong kunnen zetten, maar hij
faalde jammerlijk door de bal vrij
voor doel toch nog over te lepelen.

SVM beperkte zich tot snelle tegen-
stoten, die de Vaesrade-defensie in
het geheel niet konden verontrus-
ten. Pas na ruim een halfuur lever-
de een SVM-aanval serieus gevaar
op, toen een goedekopbal van Har-
ry Niessen over het doel verdween.
Na rust slaagde SVM er heel even in
om een overwicht te creëren, maar
daarna nam Vaesrade het heft volle-
dig in handen. Voortdurend wervel-
den de thuisclub-aanvallen op het
SVM-doel af, dat door Prudon
groots werd verdedigd. Zo tilde de
doelman een schitterende kopbal
van André Hofland, die daarvoor
enkele fraaie kansen had verprutst,
op meesterlijke wijze over het doel.
Vaesrade viel aan en SVM stond
dikwijls met de rug tegen de muur.
Scorenkon de thuisclub echter niet.

Voerendaal-RKVCL 1-1 Heerlen en Hopel doen goede zaken

Derde degradatie
van Voerendaal

in vier jaar

51. F. Jansen 0-1; 70. R. Rybakowski
(strafschop) 1-1. Scheidsrechter
Steijns. Toeschouwers: 200.

Voerendaal: P. Rybakowski, R. Ryba-
kowski, Leunissen, Boosten, Boumans
Vrinzen, Janssen (65. Kremer), Veld-
man, Zweers, Erven, Zimny.

RKVCL: Smit, Triepels, Theunissen.
Brüll, Duchateau, Jansen, Huininga (80.
Smeets), Thoma, Alink (85. Louhenipes-
sy), Willems, Van de Heuvel.

VOERENDAAL - Vooraf stond
reeds vast dat Voerendaal, onge-
acht het resultaat voor de derde
keer in vier jaar tijd zou degrade-
ren. De mannen van Henk Um-
mels toonden echter karakter en
namen met waarde afscheid van
de tweede klasse door koploper
RKVCL verrassend één punt af
te troggelen.
In de eerste helft zag het daar
nog niet naar uit, want de koplo-
per leek op een grote overwin-
ning af te stevenen,, maar de
mooiste kansen waren niet be-
steed aan de spitsen Frans Wil-
lems en Fred Jansen. Omdat de
anders zo trefzekere Gerrie Tho-
ma al na zes minuten een straf-
schop nonchalant naast trapte,
gingen de ploegen met een voor
Voerendaal geflatteerde 0-0-
stand de rust in.
In de tweede helft dacht RKVCL
de buit binnen te hebben, toen
Fred Jansen al snel voor 0-1
zorgde. De koploper verkeek
zich echter op de veerkracht van

Voerendaal. Paul Zweers miste
twee prima kansen, maar stond
even later toch aan de basis van
de gelijkmaker, toen RKVCL-
/doelman Smit hem vloerde. Roel
Rybakowski zette de strafschop
vervolgens feilloos om. In bles-
suretijd leek de sensatie com-
pleet toen Richard Erven vanaf
16 meter snoeihard raak knalde.
Scheidsrechter Steijns verstoor-
de echter het Voerendaal-feestje,
door het onduidelijke vlagsig-
naal van de RKVCL-grensrech-
ter te honoreren.

Heerlen-Obbicht 2-1

15. N. Schijen 0-1; 35. R. Offermans
1-1; 85. R. van Ratingen 2-1. Scheids-
rechter Geilenkirchen. Boeking: R.
HOutackers, J. Vliegen en M. van
Hoof (allen Heerlen) en B. Meuffels
enR. Jamar(beiden Obbicht).

HEERLEN - Vijf minuten voor
tijd ging de winst in het vierpun-
tenduel tussen Heerlen en Ob-
bicht door een kopbal van inval-
ler Rene-van Ratingen toch nog
naar de thuisploeg. In een ze-
nuwachtige én slechte wedstrijd
kwam

Obbicht via een schitte-
rende knal van Noël Schijen op
voorsprong. Robert Offermans
kopte de gelijkmaker in, waarna
Ruud Jamarvanuit de aftrap een
unieke kans miste om ook Ob-
bicht weer aan de leiding te bren-
gen. In de tweede helft drong
Heerlen aan. Robert Offermans
kopte op de paal, terwijl de inzet
van Rene Küper van de doellijn
werd gehaald. Aan de andere
kant teisterde Scheijen echter
ook nog eens het houtwerk.

sport

Piet Lumey: 'We hebben niets aan het toeval overgelaten'

Volop feest in Slenaken
Van onze medewerker LEO JASPERS

ZWART WIT 2 -SPORTCLUB SLENAKEN'63 1-3 (1-2). 32. Jean-MarieKreutzer 0-1;
42.'Mark Lemmens (eigen doel) 1-1; 43. Edward Moonen 1-2; 60. Hans Abels 1-3.Toe-
schouwers 200. Scheidsrechter Wische.

EYS - Via een dikverdiende 1-3-zege bij runner-up Zwart
Wit 2 (waarbij de kampioensploeg ook eens voor de hele
doelpuntenproduktie zorgde), greep Sportclub Slena-
ken'63 de titel in de tweede klasse F van de afdeling Lim-
burg. „Eindelijk," luchtte aanvoerder Jo Beckers zijn hart.
Al acht jaar verdedigt de nijvere verdediger de zwartgele
Slenaken-kleuren en niet zelden moest hij met zijn man-
schappen na een prima seizoen met lede ogen toezien, hoe
de concurrentie toch nog met de hoogste eer ging strijken.

„Dit jaar hebben we ons eens niet
de kaas van het brood laten eten.
Voorheen waren wij de leuk voet-
ballende ploeg, die de nodige po-
wer en agressie miste, om in crucia-
le duels het karwei af te maken.
Met dat vooroordeel hebben we nu
definitief afgerekend," aldus Bec-
kers.

Zijn voorzitter en elftalleider Henk
v&h Empel kon zijn geluk nauwe-
lijks op. Hij kwam handen en woor-
den tekort om zijn vreugde te
uiten. Henk van Empel: „Het is ook
wat. Na 25 jaar keren we terug in de
eerste klasse van de afdeling Lim-
burg.
'En we doen dat, nadat we drie keer
op rij tweede werden. De voldoe-

ning dat het nu wel raak is, telt
daarom dubbel. Geloof maar dat
we de bloemetjes behoorlijk gaan
buiten zetten."

Op afstand genoot trainer Piet Lu-
mey. Hij zag zijn missie geslaagd.
Piet Lumey: „Voor de competitie
hebben we alles met bestuur en
spelers goed doorgesproken. We
wilden dit jaar niets aan het toeval
overlaten en nu eens linea recta op
de titel afstevenen.

Het is een prettig gevoel nu te mo-
gen constateren dat alles conform
planning is gelopen, En geloof
maar dat we in de eerste klasse ons
woordje ook nog zullen meespre-
ken."

%Hub Wenders (30), Jo Bec-
kers (29), Jean-Marie Kreut-
zer (30), Mark Lennarts (19),
Stefan Kuppen (22), Piet
Sangers (25), John Moonen
(24), Eric Sangers(23), Hans
Abels (25), Paul Lemmens
(21), Edward Moonen (22),
Jo Colen (21), SjefAbels (30),
René Sangers (17), Ed Pie-
tersma (28), Harold San-
gers (18), Paul Huntjens
(22), trainer Piet Lumey,
grensrechter Jo Offermans,
Henk van Empel (wedstrijd-
begeleider en voorzitter) la-
ten duidelijk zien wie er
kampioen is geworden.

Foto: WIDDERSHOVEN

Titelaspiraties RKASV krijgen behoorlijke knauw

Rapid wringt zich
in favorietenrol

Van onze medewerker
LEO JASPERS

RAPID-RKASV 3-1 (1-0). 20. Voorjans
1-0; 75. Urlings 2-0; 83. R. Devens 2-1;
90. Schaepkens 3-1. Toeschouwers. 350.
Scheidsrechter Claessen. Boeking: P.
Sour (RKASV); Kempeneers en
Schaepkens (Rapid).
Rapid: Tusek, Elissen, Van de Ven,
Kempeneers, Bex, Voorjans (78. Veu-
gen), Melotte, Urlings, Schaepkens, Mu-
ris, Ummels (76. Ekkering).

RKASV: Van Bommel, Gerards, R. De-
vens, E. Devens, M. Sour, Vrancken.
Humblet, P. Sour, Bouvrie, Thans (78
E. Sour), Fey (78. Hensen).

MAASTRICHT- In een tumultueus
slotakkoord, met een twijfelachtige
hoofdrol voor scheidsrechter Claes-
sens, kreeg RKASV de definitieve
k.o. van Rapid toegediend (3-1). De
ploeg uitAmby drong met de moed
derwanhoop aan op de gelijkmaker
en kreeg in die bewuste fase een
hoekschop te nemen, maarkreeg de
deksel op zijn neus.
Alle tweeëntwintig actievelingen
dromden samen voor het Rapid-
bastion, waar de ingebrachte bal
veel chaos veroorzaakte. Binnen ge-
zichtsbereik van scheidsrechter
Claessens werd de bal door een Ra-
pid-speler met de hand gespeeld.
De leidsman reageerde niet en uit
de rebound werkte Schaepkens de
bal in het verlaten RKASV-doel:
3-1.
Veel tumult rond de middencirkel.
Verhitte spelers, opgewonden sup-
porters en teleurgestelde begelei-
ders wilden bij de man in het zwart
verhaal halen. „Sorry, ik heb niets
van een handsbal gezien," verdedig-
de hij zich. „Wij hebben de competi-
tie in ieder geval weer spannend ge-
maakt," relativeerde RKASV-trai-
ner Nico Mares.
„We moeten niet alle blaam bij de
inderdaad zwak acterende leidsman
leggen. Wij hebben vandaag niet
ons beste beentje voorgezet." Nuch-
tere realiteit van een vakman, die
met lede ogen moest toezien hoe
zijn weinig sprankelend spelend
team door een ook al niet impone-
rend Rapid via een kopbaldoelpunt
van John Voorjans en een droge
knal van Jac Urlings (na prima
voorbereidend werk van Richard
Ummels en John Voorjans) op een
2-0 achterstand werd gezet. Eigen-
lijk kwam RKASV pas in de wed-
strijd toen de mee opgerukte aan-
voerder Ralf Devens zeven minuten
voor tijd tegenscoorde: 2-1. De res-
terende tijd bleek echter tekort om
het tij alsnog te kunnen keren.

derde klassers
RVU - POLARIS 3-1. Ondanks het
feit dat de thuisclub zenuwachtig
speelde, was RVU toch de sterkste
ploeg. De overwinning was dan
ook verdiend. Nöthem 1-0 Rust.
Purnot 1-1, Zeegers 2-1 en 3-1.
Scheidsrechter Lemmens.
RKHSV - SC WVV '28 3-2. Goede en
sportieve wedstrijd met weinig
krachtsverschil. Smeets 1-0, Bobe-
la 2-0 Rust. Zelfgoal 3-0, Kuipers
3-1 en 3-2. Scheidsrechter Lan-
kreyer.
WILLEM I - SVE 4-2. Thuisclub
deed er alles aan om uit de gevaren-
zone te geraken. Men speelde met
volle inzet en won verdiend. Keers-
semeeckers 1-0, Leclaire 2-0 en 3-0
Rust. Drenth 3-1, Meers 3-2, Tetze-
laar 4-2. Scheidsrechter Dijks.
KLUIS - LHB/MC 1-1. In deze har-
de, maar faire derby was de thuis-
club iets sterker, maar moest des-
ondanks met een gelijkspel genoe-
gen nemen. Huveneers 1-0 Rust.
Wetzels 1-1. Scheidsrechter
Schaap.
SV BERG '68 - SCHARN 0-2. Ge-
lijkopgaande eerste helft. Na de
hervatting waren de bezoekers
sterker. Rust 0-0. Dobbelstein 0-1,
Hofman 0-2 (strafschop). Scheids-
rechter Vossen.
HEKSENBERG - RKBSV 2-1. In
een pittige maar gelijkopgaande
wedstrijd was RKBSV technisch
de betere ploeg, maar de Heksen-

berg-defensie met doelman -l
aan het hoofd hield het hoofd k
Rust 0-0. W. Trags 1-0 (strafsch
en 2-0, M. Lucas 2-1. Scheidsre
ter Veldman.
BEKKERVELD - WIT GROEN
4-1. Beide ploegen die in de on
ste regionen verblijven voch
voor klassebehoud. Bekken
was de sterkere ploeg en beni
de kansen. M. Willems 1-0,
Georg 1-1, R. Offergeld 2-1 Rust
Scheepers 3-1, P. Georgopo
4-1. Scheidsrechter Groenveld.
KOLONIA - SV TREEBEEK
Het reeds gedegradeerde Treeb
bood in de eerste helft felle tej
stand, maar stortte ineen na $
nia's openingstreffer. Rust
Scholtes 1-0, Stadhouders ]
Swerron 3-0, Stadhouders
Scholtes 5-0. Scheidsrechter E'
len.
HEILUST - MINOR 3-0. Het ifl
gradatiegevaar verkerende Heil
verraste Minor en won verdiend
Ramakers 1-0 Rust. H. Wellens
Labyed 3-0. Scheidsrechter Ü

SCHUTTERSVELD - GRO«
STER 2-0. Schuttersveld had de
hele wedstrijd een overwi'
waardoor Groene Ster zich n'
gedwongen tot verdedigen in(
beperken.' Veldraeds 1-0 Rust
Welzen 2-0 (strafschop). Sch«
rechter Gielen.

vierde klassers
RKBFC - SVME 1-1. In een span-
nende en aantrekkelijke wedstrijd
was de inzet bij de thuisclub erg
groot. Desondanks kwam de ploeg
niet verder dan een puntendeling.
Rust 0-0. N. Verstraten 1-0, Duckers
1-1. Scheidsrechter Peeters.
MVV'02 - SV HULSBERG 1-1. In de
eerste helft golfde het spel op en
neer. Beide doelwachters gingen
éénkeer behoorlijk in de fout, waar-
door de eindstand al bij derust was
bereikt. H. deBoer 1-0, R. Steijns 1-1
Rust- en einde. Scheidsrechter
Rietjens.
MHEERDER BOYS - SC CABERG
2-1. In dit duel was de thuisclub
heer en meester, maar miste legio
kansen. L. van Bilsen 0-1, M. Nelis-
sen 1-1 Rust. J. Delahaye 2-1.
Scheidsrechetr Rouwet.
GSV '28 - ST. PIETER 0-0. Het erg
aanvallend ingestelde GSV faalde
hopeloos'in de afwerking. Scheids-
rechetr Trienekens.
KEER - BANHOLTIA 2-2. In een
vrij sportievewedstrijd waren beide
ploegen aan elkaar gewaagd en zij
deelden terecht de punten. Crutz
0-1, Stoelens 1-1 Royen 1-2 Rust.
Custers 2-2 (strafschop). Scheids-
rechter Gerards.
KLIMMANIA - GULPEN 2-2. In de
eerste periode was Gulpen de bete-
re ploeg, na rust het agressievere
Klimmania. Beide ploegen kregen
dan ook loon naar werken met deze
puntendeling. Quadvlieg 0-1 en 0-2
Rust. A. Verkuijl 1-2 en2-2. Scheids-
rechter Eijkenboom.
RKMVC - WALRAM 0-3. De zeer
zwak spelende thuisclub moest met
lede ogen toezien hoe Walram bin-
nen tien minuten de strijd besliste.
R. Frissen 0-1, G. Ackermans 0-2 en
0-3 Rust- en einde. Scheidsrechter
Kamphuis.
VILT - SVETTEREN 3-3. Het erg
aanvallend ingestelde Itteren speel-
de tegen het technisch betere Vilt
slechts gelijk. Meertens 1-0, Sour
1-1, Grouwels 1-2Rust. Katalini 1-3,
Smeets 2-3, Cornips 3-3. Scheids-
rechter Steeghs.
lASON - SV NIJSWILLER 3-0. In
deze sportieve wedstrijd domineer-
de de thuisclub in de eerste helft, na
rust ging de strijd gelijk op. Pinc-
kerts 1-0, Frissen 2-0 Rust. Pinc-
kerts 3-0. Scheidsrechter Remmers.
VIJLEN - SPORTCLUB '25 3-0. De
sterk spelende thuisclub behaalde
een regelmatige overwinning. Hen-
gelbroek 1-0Rust. F. Lenders 2-0, L.
Vaessen 3-0. Scheidsrechter Cre-
mers.
RKSVB - RKHBS 1-2. In een matige
wedstrijd greep RKHBS in de slot-
fase de volle winst. Meessen 0-1
Rust. Crombach 1-1, Peras 1-2.
Scheidsrechter Borst.
WAUBACHSE BOYS - LAURA 2-0.

In een goede en faire wedstrijd f
'te de thuisclub verdiend de bjj
punten in. Wauben 1-0 Rust.
ben 2-0. Scheidsrechter OttenheS
ABDISSENBOSCH - WELTA11
2-3. Koploper Weltania behaald*
een spannende wedstrijd een n>
zege door een benutte strafst
Snippe 1-0, Verbeek 1-1 Rust. Si>
pc 2-1, Verbeek 2-2, Schijnen
(strafschop). Scheidsrechter &
len.
KVC ORANJE - CENTRUM B<<
1-1. Sportieve en gelijkopga^
wedstrijd waarin de ploegen
punten terecht deelden. Klee
Rust. Havenith 1-1. Scheidsred1
Reneerkens.
SVK - RIMBURG 1-4. Staartp
Rimburg was absoluut de b«
ploeg en won verdiend. MerK
Rutten 0-2, Hanssen 0-3 Rust.
reek 0-4, Dijkstra 1-4. Scheidsf"
ter Knoben.
FC GRACHT - SIMPELVELD
In deze sportieve wedstrijd was
Gracht duidelijk de sterkste p'
maar het faalde in de afwerp
Door dit gelijke spel verloor 'een kostbaar punt in de strijd
het kampioenschap. ScheidsreC
Ummels.
IVS - HELIOS'23 0-0. In dit <
speelde vooral bij koploper Hê
de nervositeit een grote rot
thuisclub speelde erg aanvalt
maar de gasten hielden het W
koel. Scheidsrechter Zillen.
CORIOVALLUM - LANGEB»
2-1. Een beter spelende thuis'
scoorde in de slotfase de winne
treffer. Z. Christiaanse 1-0Rust
chiels 1-1, J. Christiaanse
Scheidsrechter Verpoort.
DVO - MARIARADE 2-1. Het'
tussen de beide degradatiekan
ten is in een verdiende zege êl
digd, voor de vooral na rust s
spelende thuisclub. Rutjens
Toonen 1-1 Rust. F. Smith
Scheidsrechter Hodzelmans.
VKC '89 - SANDERBOUT O-O'
gasten speelden vooral defe'
een goede wedstrijd en waren
counter zeer gevaarlijk.
FC HOENSBROEK - KEV 3-1- \rust nam KEV een verdiende
sprong. Na de hervatting kwatf
herboren Hoensbroek binnen d
nen. Lenferink 0-1 Rust. Wijne^
en 2-1, Haan 3-1. Scheidsrechte'
nyahya.
RKDFC - RKSNE 2-1. Het duel
sen de beide,kampioenskandid
is voor veel publiek in een ver"
de zege voor 'de thuisclub ê
digd. Aanvankelijk waren &
teams aan elkaar gewaagd, m$
rust domineerde de thuisclub el
schaarse kansen werden ben^:
Groot 0-1 Rust. Laumen 1-1, N'
tecki 2-1. Scheidsrechter Vanks

tweede klassers
Hopel-Miranda 2-1

16. R. Janssen 1-0; 38. T. van Kessel
1-1; 85. B. Vreuls 2-1. Scheidsrech-
ter: Hendriks. Boeking: H. Scholtes
en A. Adema (beiden Hopel), D.
Broeks, R. de Meij en P. Kamzol (al-
len Miranda).

KERKRADE - Hopel greep gis-
teren de laatste strohalm en
klopte Miranda dankzij een fan-
tastisch doelpunt van Bart
Vreuls in de slotminuten. In de
felle derby kogelde Richard
Janssen de thuisploeg na een
kwartier naar een 1-0-voor-
sprong. Nadat Ron Stevens de
binnenkant van de paal raakte,
zorgde Theo van Kessel met een
fraaie snoekduik voor de gelijk-
maker. In de tweede helft leek de
wedstrijd op een puntendeling
uit te draaien, maar Bart Vreuls'
knal in de bovenhoek bezorgde
Hopel naast de winst ook nog
hoop in de strijd tegen degrada-
tie.

Chevremont-Geleen 1-0
89. P. de Meij 1-0. Scheidsrechter
Knapen.

KERKRADE - Chèvremont
klopte Geleen, tot gisteren mede-
concurrent in de strijd om de
derde periodetitel, verdiend met
1-0. In de eerste helft creëerde
een goed spelend Chèvremont

vijf uitgespeelde kansen, man
Alois Vliegen, Patrick Wijnb"j
ven en Rene Meerman wisten bÊ

net niet te winden. Uitblink?.
Patrick de Meij bezorgde d
thuisploeg op de valreep cchte
toch nog de volle winst.

RKVVL-Heerlen Sport 1-0
89. A. Limpens 1-0. Scheidsrechter

Slavenburg. MAASTRICHT -
Heerlen Sport was duidelijk m
de intentie naar Maastricht ëe^,i
men om het nog noodzakelijk,
punt in de wacht te slepen e
opereerde vanuit een goed ges1
ten defensie. De uitblinken^doelman Jos Crombach hield
gasten lang overeind, maar in
slotminuut was ook hij tegen "inzet van Adrie Limpens ka 11
loos.

Eijsden-MKC 1-1
5. R. Ronda 0-1; 65. W. Beijers (straf-
schop) 1-1. ScheidsrechterKoole 11'

EIJSDEN - Eijsden kan zich*
het puntverlies in de derby K
heel concentreren op de na-c°j^
petitie. Raymond Ronda 'ie\
MXC na vijf minuten met &m
prima lob op voorsprong. W 1,j
Beijers verzilverde echter in j

tweede helft een strafschop a

een overtreding tegen Fr3

Janssen: I—l.
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Van Heerlen
naar Meerssen

Van onze sportredactie

MEERSSEN - Na de afmelding te
elfder ure van Saronni startten za-
terdagmorgen om half in Heerlen
178 beroepsrenners uit vierentwin-
tig merkenploegen in de zilveren
Amstel Gold Race. Op weg naar
Echt, na 37 km het noordelijkste
punt in de route, blijft het rustig. 65
km: de Italiaan Chiappucci plaatst
in Geulle de eerste belangrijke de-
marrage. Hij blijft enkele kilome-
ters vooruit. 70 km: Nadat de kara-
vaan langs Airport Maastricht is ge-
trokken ontstaat een kopgroep van
ruim twintig man met Vanderaer-
den, Argentin, Van der Poel etcete-
ra, maar de hergroepering laat niet
lang op zich wachten. 124 km: Met
de beklimming van de Gulpener-
berg achter de rug heeft een groep
van elfrenners, onder wie Van der
Poel, Talen, Rakers, Schurer, Early,
Duclos-Lassalle en Chiapucci een
kleine voorsprong. 143 km: Op de
Vijlenerberg ontsnapt Pedro Delga»
do. Hij wordt snel ingelopen. 147
km: Tussen Mechelen en Schwei-
berg ontsnapt Delgado's land- en
ploeggenoot Alonso, achtervolgd
door de Deen Carlsen. Vlucht wordt
snel verijdeld. 184 km: Bij de eerste
doorkomst in de finishstraat in
Meerssnen is het (geslonken) pelo-
ton compleet. 196 km: Rooks pn
Planckaert controleren de koers.
199km: Schurer springt in de buurt
van Aalbeek weg. 210 km: Bugno,
Rooks, Theunisse, Van der Poel,
Dhaenens, Indurain en Nijdam
slaan op de Keutenberg een gaatje.
Roche en Anderson volgen op enke-
le honderden meters. In de afdaling
van deKeutenberg rijdt deBelg Cri-
quielion lek op het moment dat het
peloton weer samensmelt. 212 kun
Theunisse demarreert, de Frans-
man Pensee reageert, peloton wacht
af. 218 km: Pensee moet op de
Eyserbosweg lossen. In de afdaling,
op weg naar de Fromberg, klampt
hij weer aan bij Theunisse. 220 km:
Indurain probeert in zijn eentje het
ontsnapte tweetal te achterhalen;
Een defect aan de ketting verijdelt
zijn poging. Een groep met Bugno,
Rooks, Argentin, Leclercq, Winnen,
Ballerini, Duclos-Lassalle, Van der
Poel en Alcla volgt op 25 seconden.;
232 km: Nijdam waagt in Klimmen
een poging. Rooks en Sergeant roep-
pen hem tot de orde. 232km: Early,
Dhaenens, Nijdam, Simon en Roo»
sen gaan op jachtnaar het leidende
koppel. 236 km: Op de Cauberg
loopt de voorsprong van Theunisse
en Pensee zienderogen terug. 245
km: In de straten van Amby/Maa-
stricht komt een eindeaan de vlucht
van Theunisse en Pensee, die een
maximale voorsprong vah iets meer
dan één minuutl hebben gehad-
Dernies flitst voorbij het aanvanke.,
lijke leidersduo. Hij krijgt gezel-
schap van de AustraliërPhil Andert
son, maar meteen sluit het jagende
peloton aan. Vervolgens demarreert
de Belg Goessens. Zijn landgenoot
Roosen achterhaalt hem in de laat-
ste (!) kilometer. 249 km: Goessens
en Roosen lijken te gaan uitmaken
wiede 25ste Amstel GoldRace wint,
maar het tot veertig man geslonken
peloton sluit toch nog aan en mei,
een uiterste krachtinspanning
wringt Van der Poel zich naar vo:ren. Met miniem verschil wint hij dè
Nederlandse wereldbekerklassie-
ker vóór Roosen, Nijdam, Goessens
en de rest.

aan de finish

1. Adrie van der Poel, 249 km in 6.17.17; 2.
Roosen; 3. Nijdam; 4. Goessens; 5. Ballerini;
6. Leclercq; 7. Kappes; 8. Bugno; 9. Mu-
seeuw; 10. Anderson; 11. Chiapucci; 12.
Ludwig; 13. Dhaenens; 14. Volpi; 15. Cassa-
ni; 16. Criquielion; 17. Argentin; 18. Per Pe-
dersen; 19. Indurain; 20. Gianetti; 21. Jeró-
me Simon; 22. Délion; 23. Troubine; 24. Du-
clos-Lasssalle; 25. Kvalsvoll; 26. Derriies;
27. Theunisse; 28. Pensee; 29. Leclercq 30,
Earley; 31. Mottet; 32. Alcala; 33. Kirri An-
dersen; 34. Ampler; 35. Winnen; 36. Ser-
geant; 37. Rooks; 38. Mare Madiot; 39. Ro-
che; 40. Chioccioli; 41. Amadori; 42.Patrick
Jacobs, allen z.t.als Van derPoel; 43. Segers
op 4.41; 44. Delgado op 6.15; 45. Manders op
6.32; 46. Elli; 47. Van den Akker; 48. Mülleï;
49. Hodge; 50. Pavlic; 51. Van Aert; 52. Van
Orsouw; 53. Hampsten; 54. Lilnolt; 55.
Schurer; 56. Maechler; 57. Van Lancker; 58.
Ad Wijnands; 59. Jan Siemons; 60. Bauer;
61. Kiefel; 62. Talen; 63. Vanderaerden; 64.
Jan Wijnants; 65. Jan Schur; 66. Van Hooy-
donck; 67. Cordes, allen z.t. als Manders; 68.
Rakers op 8.37; 69. Girogio Furlan; 70. Vefd-
scholten; 71. Sanders; 72. larochenko; 73.
Caritoux; 74. De Clercq; 75.Lietti; 76. Uriar-
te; 77. UdoBölts; 78. Piva; 79. Arntz; 80. Ste-
venhaagen; 81. Nulens; 82. Eddy Planc-
kaert; 83. Frison; 84. K^jzer; 85. Hartmut
Bölts; 86. Solleveld; 87. Luigi Furlan; 88.
Alonso; 89. Wilson; 90. De Keulenaar; 91.
Van Eynde; 92. Bruyneel; 93. Capiot; 94. Al-
vis, allen z.t. als Rakers; 95. Villanueva op
12.31; 96. Aldanondo z.t; 97. en laatste Fi-
danza op 14.03. Gestart 178 man.

Raas: 'Met
beetje geluk
wint Nijdam'

Van onze sportredactie
MEERSSEN - Uitgerekend inde
wedstrijd, die wordt georganiseerd
door hetzelfde concern dat ook de
ploeg financiert waarover hij de
scepter zwaait bleef Jan Raas met
lege handen staan. „Toch kan ik
mijn renners geen verwijt maken.
Met een beetje geluk had Jelle Nij-
dam zelfs gewonnen."
Niettemin had Raas op weg naar
Meerssen behalve Nijdam alleen
Peter Winnen in de voorste gelede-
ren. Het overgrote deel van de ploeg
maakte deel uit van de tweede
groep, maar datkwam ook omdat er
gewacht was op Eric Vanderaerden
toen hij een val maakte. Voor de
renners van Peter Post was bij de af-
rekening zelfs geen troostprijs weg-
gelegd. Na de indrukwekkende
vlucht van Theunisse (in gezelschap
van Pensee) ging kanshebber Olaf
Ludwig met derest van de ploeg ten
onder.

van der Poel, getekend na zijn overwinning.

" Claude Criquielion (rechts) krijgt nadat hij voor de tweede
keer lek heeft gereden een wiel van zijn knecht Peter de Clercq.

" Dante Rezze wordt na een valpartij overeind geholpen door
de rondearts Jos Benders.

JUBILEUMRACE IN BEELD
ftet peloton op weg naar Berg en Terblijt.

r-ü Wijnands (links) in actie. Naast hem Edwig van Hooy-ncfc.

Theunisse (rechts) en Pensee tijdens hun vluchtpoging.

Ki Peter Post geeft Theunisse tijdens diens vluchterisec instructies. Peter Winnen in de beklimming van één van de vele hellingen.
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Steven Rooks: 'Op Cauberg kon ik niet eens voluit doorgaan'

Succes bedreigt
klassieker

door wiel verheesen

MEERSSEN - Uitgerekend in de vijfentwintigste editie van de
Amstel Gold Race hebben de organisatoren zich moeten afvra-
gen of het succes straks wellicht het evenement boven het
hoofd groeit. Zowel de gang van zaken in de laatste honderden
meters van de door Adrie van der Poel buitgemaakte jubileu-
muitgave, alsook de gebeurtenissenruim een kwartier eerder
op de Cauberg onderstrepen deze veronderstelling.

In ieder geval, de koers verliep juist
vanwege het enorme enthousiasme
van het publiek niet altijd volgens
het boekje. Op cruciale momenten
maakten opdringerige toeschou-
wers de passage op de vaak toch al
smalle wegen bijna onmogelijk. En
bovendien werkte de zwerm moto-
ren van fotografen en andere vol-
gers in de onmiddellijke nabijheid
van de renners koersvervalsing in
de hand. De eindsprint was daarvan
het bewijs, ofschoon het in een
groepsaankomst bijna altijd tot ver-
wijten van renners over en weer
komt. Het hoeft niet eens massa-
sprint te zijn. Enkele weken gele-
den, aan het eindpunt van Dwars
door België in Waregem, waar een
kopgroep van nog geen tien man om
de prijzen streed, sprak Van der
Poel verwijtende woorden 'over
toenmalige winnaar Edwig van
Hooydonck. „Als hij niet van zijn af-
wijkt is de eerste prijs voor mij", al-
dus de triomfator van de 25ste Am-
stel Gold Race. Het zijn opermkin-
gen, die zo oud zijn als de wieler-
sport zelf.

Hein Verbruggen, voorzitter van de
profsectie van de internationale

wielrenunie, zei zaterdag aan de fi-
nish in Meerssen: „Het is nooit fijn
als omstandigheden, die niets met
het eigenlijke wedstrijdverloop te
maken hebben, invloed uitoefenen.
Overigens hebben renners soms
ook wel eens voordeel van een mo-
tor, ofschoon ik niet beweer, dat
hiermee iets goedgepraat kan wor-
den". Verbruggen was trouwens de
eerste om een vergelijking met cha-
otische toestanden in Luik-Baste-
naken-Luik van enkele jaren gele-
den weg te wuiven. „Laat ik voorop
stellen, dat ikzelf de onregelmatig-
heden in de Amstel Gold Race niet
heb gezien. De organisatoren van de
wedstrijd, die hun zaken altijd per-
fect in orde hebben, aansprakelijk
stellen lijkt me dan ook geen juiste
daad".
Technisch leider van het evene-
ment, Herman Krott, merkte op:
„Het is nooit fijn als een zuiver
koersverloop geweld wordt aange-
daan, maat het zijn dingen, die kun-
nen gebeuren. Zelfs als organisatie
met jarenlangeervaring sta je mach-
teloos".
Cauberg
Hoe dan ook, de gang van zaken op

de Cauberg, waar het publiek voor
de renners nauwelijks een kloof
open liet had tot gevolg, dat sommi-
ge motoren snel genoeg afstand
konden nemen. Van der Poel: „ik
heb op korte afstand gezien hoe Ste-
ven Rooks belemmerd werd om vol-
uit door te gaan". Opmerking van
Rooks: „Ik zeg niet, dat ik anders
gewonnen had, maar het leek na-
tuurlijk nergens op wat daar ge-
beurde."
Teamgenoot Olaf Ludwig, de Oost-
duitser die zich tijdelijk in Valken-
burg gevestigd heeft, voelde zich
overigens minstens zo erg bena-
deeld als Rooks. Hij maakte deel uit
van de groep van veertig man, die
op enkele honderden meters voor
de eindstreep nog een paar secon-
den achterstand ten opzichtevan de
net eerder ontsnapte Belgen Roo-
sen en Goessens moest goedmaken,
toen zich in het gedrang om een
gunstige positie het probleem van
de fuik voordeed. „Om gek van te
worden", aldus Ludwig.
Gebrek aan routine in dit soort za-
ken, waarover doorgewinterde
profs weliswaar schelden, maar
waarin zij in het algemeen hun weg
wel weten te vinden, maakte de
Oostduitser meteen kansloos voor
de overwinning.

Door niemand gehinderd, maar
toch gekloptzijnde was ook de woe-
devan de Belg JanGoessens begrij-
pelijk. Hij immers had in de buurt
van de rode driehoek, die de laatste
kilometer van het parcours aan-
duidt, de vlucht op gang gebracht
waarin hij even later met landge-
noot Luc Roosen ten onder ging.

Goessens: „Ik pakte vijftig of hon-
derd meter voorsprong. Alles of
niets, dacht ik bij mezelf. In Parijs-
Tours varr 1988 deed ik hetzelfde,
maar net als toen mislukte het. Pe-
ter Pieters versloeg mij in de na-
jaarsklassiekerop de Franse wegen.
Dit keer kwam Roosen als uit een
katapult geschoten naast mij. Ik

meende eerst, dat het zijn lerse
ploegmakker Stephen Roche was
die mij achterhaalde. Roosen riep:
'Kom op, doorgaan. Allicht deed ik
dat, maar de streep lag zowel voor
hem als voor mij te ver, ofschoon
het voor Roosen nog frustrerender
moetzijn dan voor mij. Hij bezweek
pas op de streep."

" Theunisse (links) en zijn Franse medevluchter' Pensee banen zich een weg naar de top van de Cauoerg.

hetweekeindevan de geklopten
door bennie ceulen

MEERSSEN - Zaterdag-
middag. Op het moment,
dat de lustrumuitgave van
de Amstel Gold Race in de
beslissende fase ingaat,
wordt de kantine van sport-
hal Marsana in Meerssen
voor een groot deel in be-
slag genomen door wielren-
ners. In burgerplunje, maar
ook in koersoutfit. Voor hen
zit derace er al op. Zoals ge-
bruikelijk verzint de een
nog een mooier excuus dan
de ander om zijn opgave
mooi te praten.

Urs Zimmermann leunt op een
barkruk nonchalant achterover
tegen het buffet. Zijn vriendin,
de journaliste Caroline Hofman,
zit tegenover Acacio da Silva aan
een tafeltje. Mare Dierickx hapt
in de kraag van een pilsje. Jac
van der Poel slaat een babbeltje
met Rudy Rogiers, Danny Lip-
pens en Kurt van Keirsbulck.
Aan de toog zit ookFrank Pirard.
Pal achter de jongere broer van'
de al lang gestopte Frits Pirard
staat, in racetenue en met bestoft
gelaat, Scan Yates. Manager Fir-
minVerhelst en Merckx' vroege-
re soigneur Guillaume Michiels
halen herinneringen op. Anne-
mie, het knappe vrouwtje van
Guy Nulens, is ookpresent. Ben-
ny van Brabant komt binnen. En
het Limburgse jurylid Giel
Knops beweegt zich eveneens in
het gezelschap voort.

Alle ogen in de drukbeklante
kantine zijn gericht op het tv-toe-- stel. Het commentaar van de
BRT-verslajggever weerklinkt
door de ruimte. Luc Roosen en
Jan Goessens zijn in beeld. Het
tweetal gaat de laatste kilometer
in, op de huid gezeten door een
veertigtal fel jagende collega's.
De spanning is om te snijden.
Met het finishdoek in zicht zet-
ten Roossen en Goessens de
eindsprint heel vroeg in. Halen
ze het of redden ze het net niet,
vraagt iedereen zich af. De ach-
tervolgers winnen metertje voor
metertje terrein terug. Luc Roo-
sen uit Opglabbeek lijkt te win-
nen. Adrie van der Poel zorgt
voor de climax. Hij drukt met
een allesgevende jumpzijn voor-
wiel een fractie van een seconde
eerder over dewitte kalklijn. Ge-
noeg om zich winnaar van de
Amstel Gold Race te mogen noe-
men.

Heel even heerst een hoerastem-
ming in het Marsana-home.
ledereen is blij voor Adrie van
der Poel. Broer Jac en steun en
toeverlaat Mare Dierckx uiter-
aard het meest. „Ongelooflijk,"
glundert de brave Dierckx.
Sinds 1981 deelt hij op de fiets
lief en leed met Adrie van der
Poel. „Adrie is altijd een rare ge-
weest. Als je hem verwacht
wordt het niks. En denk je, dat
het niets met hem wordt, dan
wint hij. Weet je wat het is met

Adrie? Hij kan zich nooit verste-
ken als hij goed fietst. Dan gaat
hij de hele koers aapvallen. En
dan wordt hij geklopt. Deze keer
heeft hij het eindelijk eens slim
gespeeld. Hij heeft de hele dag in
de wielen meegereden en gegokt
öp de eindsprint. Dit succes zal
hem goed doen."

Mare Dierickx glundert alsof hij-
zelf deAmstel Gold Race gewon-
nen heeft. „Ik trek al vele jaren
met Adrie op. We delen altijd de
kamer. Hij is een groot sport-
man. Wat heeft die man een ka-
rakter. De ploeg is rond hem ge-
bouwd. Toen de grote successen
dit seizoen weer uitbleven, werd
de druk steeds groter. Adrie
werd nerveuzer. Vorig jaar niets
gewonnen. Nu presteerde hij
weer niets bijzonders in de voor-
jaarsklassiekers. Maar Adrie
weet hoe vergankelijk roem is.
Hij had in de gaten, dat de jour-
nalisten steeds minder interesse
voor hem begonnen te tonen. Ve-
len liepen hem al zonder iets te
zeggen gewoon voorbij. Dat heb
ik vrijdagavond in Motel Heerlen
met eigen ogen gezien. De mo-
raal verloor hij echter niet. Dat is
steeds zijn sterke wapen ge-
weest."

Jac van derPoel is al even blij als
Mare Dierckx. „Adrie heeft het
best wel moeilijk gehad de laat-

ste tijd. Hij kon geen wedstrijd
winnen. Er ontstonden wrijvin-
gen tussen hem en Walter Godef-
root. Toch bleef hij in zichzelf ge-
loven. Het moest en zou een keer
lukken. Vandaag is hij eindelijk
in zijn opzet geslaagd. Of we van-
avond thuis in Hoogerheide een
feestje gaan bouwen? Neen, he-
lemaal niet nu Adrie in België
woont. Hij is een stuk rustiger
geworden."

Sporthal Marsana loopt inmid-
dels steeds voller. Suppoosten
zorgen er keurig voor, dat alleen
renners, journalisten,officials en
genodigden het tijdelijke 'heilig-
dom' van de Gold Race kunnen
betreden. In de gang naar de
kleedkamers is het een drukte
van jewelste. De ploegen zijn
keurig over de beschikbare dou-
cheruimtes verdeeld. Links en
rechts flitsen journalistenachter
de coureurs naar binnen. „Jam-
mer," verzucht Luc Roosen. „Ik
en Jan Goessens waren aleen ki-
lometer aan het sprinten. Die an-
deren kwamen steeds dichter en
ik viel een beetje stil. Ik stak nog
wel de handen in de lucht, maar
ik besefte dat ik geklopt was. Ik
ben geen sprinter. Daarom speel-
de ik alles ofniets. Het is niks ge-
worden. Als je over een maand
vraagtwie tweede is gewordenin
de Amstel Gold Race, weten ze
het niet meer."

Een deur verder vertelt een an-
dere geklopte zijn verhaal, Jelle
Nijdam. Een behoorlijk aantal
scribenten hangt aan de lippen
van de krachtpatser uit Zundert.
Peter Winnen ('Voor mezelf ben
ik tevreden, maar ik ben geen af-
maker in dit soort wedstrijden.')

stapt op dat moment onder de
douche. JanRaas en Hilaire Van-
derschueren zitten iets verderop
de gemiste kans van Nijdam te
verwerken. „Met een beetje ge-
luk had ik hier de koers gewon-
nen," staart Nijdam voor zich uit.
De strijd door de Limburgse
heuvels heeft zijn gezicht gete-
kend. De felle ojgen liggen diep in
de kassen. De wangen zijn inge-
vallen. De teleurstelling straalt
ervan af. „Als Van derPoel en ik
in de laatste kilometer niet aan
elkaar gaan liggen trekken, had-
den we gewoonkunnen sprinten
voor de overwinning.En dan had
ik hem geklopt. Maar wat wilde
ik anders? Vier, vijfhonderd me-
ter voor de streep raakte ik inge-
sloten. Van der Poel reed links
naast mij. Om er langs te kunnen
gaf ik hem een duw. Dat is nor-
maal, maar hij pakte me gelijk bij
mijn shirt en duwde me naar
achteren. Ik moest me weer op
gang trekken. Toen was het te
laat."

Jelle Nijdam staat het huilen na-
der dan het lachen. „Ik vind het
verschrikkelijk," merkt hij plots
op. „Als ik win, zit ik voorde rest
van het jaar öp mijn gemak. Ik
ben na een koers nog nooit zo te-
leurgesteld geweest. Ik kon niet
gewoonweg niet geklopt wor-
den. Totdat Van der Poel me
wegdrukte. Ik heb hem voorbij
de streep nog wel iets toegeroe-1
pen, maar ik ben het weer verge-
ten. Hij heeft gewonnen en al-
leen dat telt. In zijn situatie had
ik misschien wel hetzelfde ge-
daan. Een sprint verloopt nooit
vlekkeloos. En als ik ga proteste-
ren, wint een Belg. Daar schiet ik
niets mee op."

Jelle Nijdam was niet de enige
Nederlander die de pest in had
over het verloop van de beslis-
sende fase. Gert-Jan Theunisse,
de man die de finalekruidde met
een lange vlucht in gezelschap
van de Fransman Roland Pen-
see, verkeerde bepaald niet in 'n
juichstemming. „Een zware te-
leurstelling. Maar ja, het zij zo,"
sprak Theunisse op geslagen
toon. „Het was een heel eind,
veertig kilometer. En met de
wind op kop. In zon situatie is
het moeilijk om een grote groep
op afstand te houden. Toch heb
ik er een tijdje in geloofd. Toen
we een minuutje hadden. Maar
ja,zon jagend peloton gaat snel.
Toen ik vijf kilometer voor het
einde omkeek en een lang gerek-
te groep zag naderen, wist ik dat
ik het niet zou halen. Op zon mo-
ment baal jeverschrikkelijk. Als
jezoals ik zo dichtbij de overwin-
ning bent en op tweeëneenhalve
kilometer ingelopen wordt, doet
het zeer. Ik had mijn zinnen op
de Amstel Gold Race gezet. Het
zou moeten lukken, maar het
lukte niet."

Gert-Jan Theunisse kan zich
troosten met de gedachte, dat hij
de smaakmaker was van de 25e
Amstel Gold Race, ook al moest
hij met lege handen Meerssen
verlaten. Wat dat betreft stond
hij zaterdagavond niet alleen. In
de Amstel Gold Race is zoals in
alle koersen slechts plaats voor
éénwinnaar. Alle overige deelne-
mers behoren tot het peloton der
geklopten. Zoals ook Adje Wij-
nands, „Ik had heel rare benen.
Ik kwam gewoon tekort," luidde
de oprechte reactie van de Eijs-
denaar.

" Valerio Piva, Gerrit Solle-
veld, Moreno Argentin en Phil
Anderson (vlnr). tijdens de be-
klimming van de Huls in Sim-
pelveld. Ook zij behoorden tot
de verslagenen in de Amstel
Gold Race.

Post: 'Je
kunt niet

alles winnen'

Van onze
sportredactie

MEERSSEN - Peter
Post, die net als de
andere chefs d'equi-
pe van Nederlandse
merkenformaties
moest accepteren
dat de winnaar een
landgenoot uit een
buitenlandse forma-
tie was, zei: „Van-
zelfsprekend was het
geweldig geweest als
iemand van Panaso-
nie na Parij s-Rou-
baix en Luik-Baste-
naken-Luik ook de
Amstel Gold Race
op zyn naam had ge-
schreven, maar je
kunt niet alles win-
nen."

Eén ding staat voor
Post desondanks
vast. Zijn huidige
team slaat hij hoger

aan dan zijn sterkste
Raleigh-formatie
van een jaar of tien,
twaalf geleden. „Nu
kunnen we alle klas-
siekers domineren.
Destijds had ik, bij-
voorbeeld, in Luik-
Bastenaken-Luik al-
leen Johan van der
Velde om mee te
doen voor de zege..
Met de Amstel Gold,
Race achter de rug
breekt overigens
geen rustiger tijd
aan. Binnenkort is
Panasonie zelfs op.

drie fronten tegelijk
in actie. Een gedeel-
te van de ploel
koerst van 1 tot 6 meij
in Duinkerken, eew,
andere selectie rij dn
op 1 mei Rund uW
den Henningefl
Turm en op 6 meg
een wedstrijd if_
Zwitserland en il^zelf vlieg op 30 apr'
met weer een andere
deel naar Amerika;
waar van 3 tot 13 me'
de Tour de TrumP
op het programma,
staat."

Van der Poel,
onderbreking

duurde twee jaar
Van onze sportredactie

MEERSSEN - Met zijn zege in de
Amstel Gold Race maakte Adrie
van der Poel een einde aan een tijd-
perk van twee jaarwaarin hijzonder
hoofdprijs in een klassieker bleef.
De laatste keer, dat hij een dergelij-
ke koers won was in 1988, toen hij
Luik-Bastenaken-Luik op zijn ere-
lijst bijschreef. Hij verdedigde des-
tijds nog de kleuren van PDM.
Zijn eerste succes in een klassieker
behaalde hij in het Kampioenschap
yan Zürich 1982. Welis\yaar was hij
in de Zwitserse topkoers aanvanke-
lijk als tweede geëindigd, maar de

Nieuwzeelandse winnaar McKen^i
werd betrapt op het gebruik VJverboden stimulantia en werd r.
diskwalificeerd ten gunste van oA
landgenoot. Overigens deed $
eenjaar later, in Rund urn denfl^ninger Turm, een soortgelijke sittfj
tic voor. Dit keer moest Van <»JPoel wegens dopingperikelen {
hoofdprijs afstaan aan de Belg &P
Peeters.
Tot de voornaamste successen V'
Adrie van der Poel in de grote c*'
dagswedstrijden behoren: Xa1*
pioenschap van Zürich 1982, Parij'
Brussel 1985, San Sebastian-San \\bastian 1985, Ronde van Vlaan^ren 1986, Nederlands kampioeü
schap 1987, Grote Herfstprijs 19'!.
Ronde van Piemont 1987, Luik-8"',
tenaken-Luik 1988 en Amstel G°_
Race 1990. Voorts werd hij ttf?
keer Nederlands kampioen veld**
den.

(ADVERTENTIE)

Prachtige spionage-
foto's onthullen het

1 geheimvan de clio,

VWGolf GTI. Koop
autoweek nu. voor
maarfl,9skunjeer

ww*»* #&Nfi ook over rnccpraicn.
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