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Spoorwegen zetten
langere trein in

UTRECHT - De Nederlandse Spoor-
wegen hebben gisteravond de trein
Utrecht-Zwolle vanaf Amersfoort in
lengte verdubbeld. NS hielden er re-
kening mee dat in verband met de te
verwachten spoorwegstaking van-
daag, extra drukte zou ontstaan door-
dat militairen vervroegd naar de ka-
zerne zouden terugkeren. Dat viel ove-
rigens wel mee. Op de stations in
Heerlen, Maastricht en Sittard was in

elk geval geen sprake van een opval-
lend grotere drukte.

DeVereniging van Reizigers in het Openbaar
Vervoer (Rover) gaat in verband met de te
verwachten staking klachten van gedupeer-
de treinreizigers doorspelen naar de spoor-
wegvakbondFSV in Utrecht.
Rover wil met deze actie duidelijk maken
welke gevolgen de staking heeft voor men-
sen die met het openbaar vervoer reizen,
'vooral voor de niet-autobezitter'.
Een aantal autoverhuurbedrijven in Amster-
dam en Den Haag hoopt goedezaken te doen
als gevolg van de staking. De meesten hou-
den rekening met een drukke maandag en
hebben daarvoor voorbereidingen getroffen.

Veiligheid
Het 20 jaar oude schip, dat een
dienst onderhield tussen Miami en
de Bahamas, was nog maar net uit
het Caribisch gebied in Europa
gearriveerd. Nog vrijdag had de
vakbond van Noordeuropese ver-
voerswerknemers uitdrukkelijk de
Scandinavian Star als voorbeeld ge-
noemd van omgevlagde schepen,
waarvan de veiligheidsvoorwaar-
den niet voldoen aan de Skandina-
vische.
Zowel in Oslo als Kopenhagen ga-
ven verantwoordelijke functionaris-
sen van de zeevaartinspecties toe
dat het begin deze maand aangeko-
men schipvoor zijn eerste vaart tus-
sen Oslo en Frederikshavn niet
werd geïnspecteerd.

het weer
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Gorbatsjov verwerpt
raket-voorstel Bush

Van onze correspondent

WASHINGTON - De Amerikaanse
regering heeft de Sovjetunie vorige
maand voorgesteld om alle op land
gestationeerde raketten met meer
dan één kernkop te vernietigen.
Maar president Gorbatsjov heeft het
plan verworpen omdat het hem niet
ver genoeg gaat.

Dat staat in de NewVork Times van
gisteren. Volgens de Times, diezich
beroept op Amerikaanse regerings-
functionarissen, heeft minister Ba-
ker (Buitenlandse Zaken) vorige

maand aan zijn collega Sjevardnad-
ze het plan gepresenteerd, toen bei-
den in Namibië waren. Vorige
week, toen Sjevardnadze in Was-
hington was om metBaker en presi-
dent Bush te praten, kwam het ant-
woord van Gorbatsjov.

Gorbatsjov, aldus de Times, wil al-
leen over het voorstel praten als het
ook betrekking heeft op de op on-
derzeeboten geplaatste raketten
met meer dan één kernkop. Ameri-
ka heeft eerdere Russische voorstel-
len om over die raketten te praten,
altijdverworpen.
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Meer dan honderd doden geborgen uit ’Scandinavian Star’Scheepsramp mogelijk opzet
Van onze redactie buitenland

USEKYL - De ramp met de Noorse veerboot Scandinavian
J-ar is volgens de Zweedse en Noorse politie waarschijnlijk
ntstaan als gevolg van brandstichting. Uit het schip, dat na de
rand van vrijdagnacht van het Skagerrak naar de Zweedse

pVen Lisekyl was gesleept, zijn meer dan 100 doden gebor-
gen. De brand is inmiddels bedwongen. De definitieve tol aan
in°K is nog moeiliJk vast te stellen als gevolg van verschillen
j»net aantal geredden. Dit bedraagt volgens een Zweedse ex-
Pert 345 en niet 358, zoals eerder opgegeven. De meeste doden
leien door verstikking als gevolg van rook, aldus een brand-weerman. „Zij lagen overal, in gangen en cabines."

E
öannW?°rdvoerster van de rederij
Soa,?.*- e' de eigenaar van deverSdlnavian Star, had gisteren
der*a3a

u
dat zich Seen Nederlan-der,;,?11 boord bevonden. Maar vol-

Q as de Nederlandse ambassade in
derh> b^vond er zich zeker één Ne-Wont der. aan boord- een in Oslooonachtige heer de Vries, diewerd gered.

de ,?e ŝ,te onderzoeken bevestigden

' Lar rlng van de kapitein, Hugo
liik i?n' 7,at op meer plaatsen tege-
DJk brand was uitgebroken.
dem°?uZltter van de Deense zeelie-
sen 7 bond' Preben Möller Han-
met flsteravond dat hij de ramp
ken Scandinavian Star zal voor-
en °fnpan het Eur°Pese Parlement
banrt EuroPese Commissie in ver-
sicn Het het ernstiëe veiligheidsri-
Den net bemannen van sche-n met mensen uit landen die de

nodige beroepsopleiding missen en
niet weten hoe te reageren in nood-
situaties. De bemanning bestond uit
Noren, Filippijnen en Portugezen.
„Ik ben geen racist", maar ik vind
„dat de bemanning te snel het schip
heeft verlaten, terwijl er nog passa-
giers aan boord waren." „Ook de
houding van de kapitein, een Noor,
is onaanvaardbaar. Hij is een ban-
diet, die alleen maar aan zichzelf
denkt en nooit het gezag over een
schip zou hebben moeten krijgen."

" Overlevenden van de Deen-
se veerboot Scandinavian Star
arriveren met een te hulp ge-
schoten vrachtschip in de ha-
ven van Sandefjord, in het zui-
den van Noorwegen.

Akkoord in zuivel:
stakingen afgewend

Van onze redactie economie

AMERSFOORT - De zuivelindu-
strie is op het nippertje ontkomen
aan omvangrijke stakingen die van-
daag al hadden kunnen uitbreken.
Op het laatste ogenblik bereikten de
werkgeversorganisaties gister-
avond met de vakbonden een ak-
koord over een nieuwe CAO. De
bonden trokken daarop hun sta-
kingsoproep in.

Vooral zaterdag heeft menigeen in
veel plaatsen in het land extra melk
en andere zuivelprodukten ingesla-
gen. Men wildeniet de kans lopen al
in het begin van de week zonder
melk te komen zitten. Veel winke-
liers hadden echter ook aleen reser-
vevoorraad melk en dergelijke aan-
gelegd. Door de stakingen dreigde
de melkvoorziening in Nederland
zeer snel in gevaar te komen.
De vakbonden toonden zich na het
bereiken van het akkoord zeer te-
vreden. Met name waren zij ingeno-
men met de werkgelegenheidspara-
grafen. Daarop liepen de onderhan-

delingen in een eerdere fase vast.
In de nieuwe CAO is vastgelegd dat
flexibele arbeidscontracten zo veel
mogelijk moeten verdwijnen. In
plaats daarvan zal personeel in vas-
te dienst worden genomen. De
VUT-leeftijd gaatvan 60 naar 59 jaar
en er komt een scholingsfonds.

Het eerder overeengekomen ak-
koord over de loonstijgingen is in de

Sint hekelt
partijgenoten
in gemeenten
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De PvdA moet
zich in de gemeenten waar zij
heeft verloren, bescheiden op-
stellen bij devorming van de col-
leges van Burgemeester en Wet-
houders. Hetkan niet dat de par-
tij, los van de verkiezingsuitslag,
na de kiezers een soort tweede
weging toepast van partijen die
wel of niet toegelaten kunnen
worden tot de colleges. „Ik be-
teur diearrogantie", aldusPvdA-
voorzitster Sint gisteren voor de
AVRO-radio.

Volgens Sint wordt het beeld
van de party door het optreden
van de lokale afdelingen nu ge-
schaad. De voorzitster achtte
haar signaal daarom noodzake-
lijk, maar zei welzich niet inhou-
delijk met de zaak te willen be-
moeien.
Sint reageerde met name op het
buiten de deur houden van D66
bij de collegevormingen. „Die
partij heeft gewonnen. Dan moe-
ten wij serieus onderzoeken of
we met hen tot zaken kunnen ko-
men. Dan moeten we niet op
voorhand roepen: dat maken wij
zelf wel uit", aldus Sint.

nieuwe CAO ook wat bijgesteld. De
lonen in de zuivel gaan zowel per 1
april 1990 als op 1 april volgend jaar
met 2 procent omhoog. Bovendien
wordt de automatische prijscom-
pensatie gehandhaafd. Die wordt
voor 1990 geraamd op 2 procent
waardoor detotale loonstijging over
dit jaarrond de 4 procent zal liggen.

Roda- supporters
gearresteerd

HEERLEN - De Heerlense poli-
tie heeft gistermiddag na afloop
van de in Kerkrade gespeelde
voetbalwedstrijd Roda JC-FC
Den Bosch (0-3) vier Roda-sup-
porters aangehouden. De sup-
porters waren betrokken bij een
opstootje op het NS-station in
Heerlen.
Een grote groep Roda-fans was
na de wedstrijd met de auto naar
het Heerlense station gereden
om daar de FC Den Bosch-fans

op te wachten die in Kerkrade-
West op de trein waren gestapt.
Tijdens het overstappen gooiden
enkele jongeren met stenen en
kwam het tot een fikse vechtpar-
tij tussen supporters van beide
voetbalclubs.

Ook enkele meegereisde spoor-
wegrechercheurs liepen klappen
op. De Heerlense politie die om
assistentiewerd gevraagd, arres-
teerde bij aankomst op het NS-
station vier mannen, drie uit
Kerkrade en één uit Landgraaf.
De rest van de Roda-groep
vluchtte in de richting van het
Heerlense centrum.

ALSNOG
BOUDEWIJN
Hoewel aangekondigd, ontbrak
afgelopen zaterdag in uw krant
abusievelijk een achtergrondar-
tikel over vorst Boudewijn, die
vorige week anderhalve dag
geen koning van België mocht
zijn.
Op pagina 7.alsnog de royale re-
portage.

Conservatieven
in Griekenland
weer op winst

ATHENE - De conservatieve parüj
Nieuwe Democratie in Griekenland
stevende afgelopen nacht bij de der-
de algemene verkiezingen binnen
tien maanden opnieuw op de over-
winning af, maar hedenochtend om
02.00 uur was nog niet bekend of de
winst van centrum-rechts toerei-
kend zou zijn voor de absolute
meerderheid.
Nadat 47 procent van de stemmen
was geteld, leidde centrum-rechts
onder aanvoering van Kostas Mitso-
takis met 47,9 procent van de stem-
men. Op de tweede plaats lag de so-
cialistische PASOK van Andreas
Papandreou met 38 procent. Derde
was de door de communisten gedo-
mineerde Alliantie van Links en
Vooruitgang (ALV) met 9,4 procent.
De Griekse televisie becijferde na
middernacht dat de ND op basis
van de tot dan toe beschikbare uit-
slagen zoukunnen uitkomen op een
zeteltal van 149 tot 151. Thans bezet
de ND 148 zetels. Om te kunnen re-
geren heeft centrum-rechts een ze-
teltal nodig van 150 plus een.
In juni en december vorig jaar
slaagde de ND er net niet in een ab-
solute meerderheid te behalen. De
ND heeft inmiddelsverklaard geen
samenwerking met welke partij ook
aan te zullen gaan, voor het geval zij
niet zelfstandig een parlementaire
meerderheid kan bewerkstelligen.
Daarentegen zijn de PAKOK, die
Griekenland van 1981 tot 1989 re-
geerde, en de ALV wel bereid een
coalitieregering te vormen als zij sa-
men de meerderheid realiseren.
Daar zag het vanmorgen niet naar
uit.

Democratisch
Forum winnaar

in Hongarije
Van onze correspondente

BOEDAPEST - Het centrum-
rechtse Hongaars Democratisch Fo-
rum (MDF) is gisteren de grote win-
naar van de Hongaarse verkiezin-
gen geworden. Weliswaar stond al
voor de tweede ronde vrijwel zeker
vast dat het MDF de grootste partij
in het Hongaarse parlement zou
worden. Maar toen 85 procent van
de stemmen geteld was, had depar-
tij al 56 zetels meer veroverd dan
haar naaste concurrent, deVrije De-
mocraten (SzDSz).

De klinkende overwinning was
vooral opmerkelijk, omdat de twee
partijen elkaar in de eerste verkie-
zingsronde niet zo gek veel ontlie-
pen. Toen veroverde het MDFbijna
25 procent van de stemmen, terwijl
de SzDSz op ruim 21 procent bleef
steken. Derde partij werd de partij
van kleine landeigenaren met, bij 80
procent, 23 zetels. De voormalige
communisten, de socialistische par-
tij, werd vierde.
In tegenstelling tot de eerste ronde,
toen de verkiezingsuitslag twee da-
gen op zich liet wachten, kwamen
de resultaten in razend tempo bin-
nen. De definitieve uitslag werd te-
gen middernacht verwacht. Dat was
niet in de laatste plaats te wijtenaan
het lage opkomstpercentage, 40 pro-
cent, waardoor er weinig te tellen
viel.
Bovendien was het tellen ditmaal
simpeler, zoals voor de kiezers het
stemmen ook eenvoudiger was. Ze
hoefden maar één stem uit te bren-
gen op één van de drie kandidaten
uit hun district die in de eerste ron-
de meer dan 15 procent van de stem-
men had gehaald.
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’In wankel evenwicht’

kent te weinig emotie
SITTARD - In een eivol Klein Carré, LFA-theater Sittard,
konden naast het gebruikelijke Nederlands, zaterdag alle
Limburgse dialecten worden beluisterd. Uit vrijwel elke
plaats waren amateur-acteurs en andere belangstellenden ko-
men opdagen. Ze bleken nieuwsgierig te zijn naar het toneel-
stuk waarop neerlandicus Han Hos aan de driejarige regie-
cursus van de LFA afstudeerde: 'In wankel evenwicht', van
Edward Albee.

Met zijn stuk 'Wie is er bang voor
Virginia Woolf, uit 1964, heeft
deze schrijver wereldwijd naam
gemaakt. Zijn stukken zijn tek-
stueel ingewikkeld van opbouw,
achter de woorden gaan onuitge-
sproken gedachten schuil, ze
verwijzen vaak alleen naar ach-
tergronden die psychologisch
beschouwd niet altijd duidelijk
worden, maar in het midden la-
ten welke betekenis de 'invuller'
eraan wil hechten.
Hans Hos heeft het zichzelf met
de keuze van dit stuk niet ge-
makkelijk gemaakt. Hij wist uit
Speelgroep Ardalion, Hoens-
broek, nochtans spelers te be-
trekken die er tegen opgewassen
bleken. Het betreft een statische
vertoning, met een onafgebro-
ken stroom van teksten, die door
drie bedrijven heenvloeien ter-
wijl de spelers zich alleen maar
bezig houden met het consume-
ren van alcohol en het roken van
sigaret of pijp. Er worden aan de
acteurs dan ook hoge eisen ge-
steld om dit saaie patroon kleur
te verlenen.

Een welgesteld echtpaar, een in-
wonende schoonzus en een ge-
huwde dochter zijn de hoofdper-
sonen. Verder is er nog een be-
vriend echtpaar. Ze leven dicht
bij elkaar, hebben ieder hun
eigen moeilijkheden te verwer-
ken, proberen een evenwicht te
vinden voor zichzelf en in hun
omgang met elkaar. Kilte, liefde-
loosheid en verloren illusies hou-
den de onderlinge menselijke
contacten voortdurend 'in wan-
kel evenwicht. De moeilijkheid
van het stuk is, dat het groten-
deels in de tekst blijft steken.Het
wordt niet werkelijk doorleefd.
Het is niet abstract genoeg om
het gegeven boven derealiteit uit
te heffen en niet realistisch ge-
noeg om er de bloedstroom van
het leven in te voelen. Door deze
'wankele' opgave moeten de ac-
teurs zich in drie bedrijven heen-
worstelen.
De rol van Agnes, de alles rege-
lende, zorgende huisvrouw, die
al schipperend 'haar stelletje' bij
elkaar tracht te houden, werd ge-
speeld door Jeannette Bus. Haar

tekst is zo overdadig, dat men er-
door overspoeld wordt. Welis-
waar vakkundig gesproken,
maar niet woord voor woord be-
zield. Er gaat dan ook nogal wat
van verloren en men wordt er
niet echt door geboeid. Zij kijkt
de personen tot wie ze het woord
richt niet aan, maar praat in het
luchtledige. Een regie-kwestie.
Paul Winters in zijn relativeren-
de rol van echtgenoot Tobias
vonden wij (het was zijn toneel-
debuut) verrassend goed. Tilly
Agouzoul als Claire, de aan alco-
hol verslaafde zuster van Agnes,
kwam aanvankelijk al te fel over,
waardoor het samenspel met het
echtpaar niet in balans was.
Naarmate het stuk vorderde wist
ze aan haar rol karakter te verle-
nen. Ook José Petri als Julia
groeide in haar rol. Tiny Walra-
ven en Frans Keulen als het be-
vriende echtpaar Edna en Harry
leverden gaaf werk.
Wat doet een echtpaar, wat doen
Tobias en Agnes als hun beste
vrienden, sinds decennia, plotse-
ling verwachten door hen in huis
te worden opgenomen omdat ze
in hun eigen huis bang zijn ge-
worden? Hoever gaat de vriend-
schap van mensen? En hoe rea-
geert de bij haar man weggelo-
pen dochter Julia erop dat haar
kamer in het ouderlijke huis
door het bevriende echtpaar, de
indringers, is ingenomen? Hoe
reageren ze allemaal op Claire,
de alcoholiste, die de wijsheid in

pacht schijnt te hebben en bru-
taal genoeg is om zich aan nie-
mand iets gelegen te laten lig-
gen?
Wij misten in het stuk de mense-
lijke invulling, waardoor het
geen diepgang krijgt. De agres-
sie, vooral in 't eerste bedrijf,
blijft overeind, maar zorgt niet
voor echte spanning. Als Agnes
over het gestorven kind praat,
walsen haar woorden luchtig
over die herinnering heen. Met
dezelfde luchtigheid vertelt To-
bias over zijn kat, diehij heeft la-
ten afmaken, omdat ze zich plot-
seling niet meer door hem liet
strelen, niets meer van hem wou
weten, 'niet meer van hem hield.
Bij zon verhaal zou men als toe-
schouwer koud moeten worden!
Maar nee, het bleef bij de aandui-
ding van een gebeurtenis, die
slechts in het kader van de totale
probleemstelling betekenis
heeft. Alleen in het derde bedrijf
kreeg het verhaal werkelijk iets
van echtheid, en bleken de per-
sonnages vlees en bloed.

De conclusie die de recensente
na afloop trekt is, dat de acteurs
knap werk hebben geleverd, dat
de regisseur van zijn kunnen
blijk heeft gegeven, maar dat wij
niet ontroerd werden, niet mee-
gesleept, niet tot in de ziel ge-
raakt. En dat is toch de essentie
van een goed stuk toneel.

mya maas

exposities

Keramiek bij Anny
van den Besselaar

MAASTRICHT - De Maastrichtse kunstenares
Christianne Roovers en de Maastrichtenaar Peter
Bertus exposeren tot en met 29 april hunwerken in
Galerie Anny van den Besselaar, Tafelstraat 6a in
Maastricht.
Roovers (1952) toont keramische objecten die ze
omschrijft als ongeglazuurde witte beeldpotten
waarvan de vormgeving afgeleid is van het mense-
lijk lichaam. De beelden van de kunstenares vallen
op door hun dynamiek. Bertus (1944) exposeert et-
sen die hun oorsprong vinden in zijn beleving van
het landschap. Ze zijn de neerslag van de gedach-
ten die landschappen bij hem oproepen. Boven-
dien exposeert hij een zestal figuratieve schilderij-
en die samen een soort zesluik vormen. De exposi-
tie is te bezichtigen donderdag tot en met zondag
van 13.00 tot 17.30 uur.

’De konfrontatie’
in Lueinshof

HEERLEN - Het kunstenaars-
collectief 'De Konfrontatie' is te
gast in de Luciushof, Putgraaf 5
in Heerlen. 'DeKonfrontatie' be-
staat uit tien professioneel wer-
kende kunstenaars die de meest
uiteenlopende disciplines beoe-
fenen. Er zijn grafiek, tape-art,
ruimtelijke objecten, beeld-
houwwerk, schilderwerk, staal-
objecten en keramisch werk te
bewonderen van To Crijns-Bec-
kers, Bert de Hooge, Jo Ramae-
kers, Ronald van Rikxoort, Bert
Roijen, Paulette Snijders-Bre-
men, Andries Soer, Maria Stams,
Miep Walz-Elissen en Jos van
Wunnik. De galerie is op zondag
geopendvan 14.00 tot 17.00.

Lendfers in Signe
HEERLEN - In galerie Signe,
Akerstraat 82a exposeert de
Heerlense kunstenaar Twan
Lendfers tot en met 6 mei bron-
zen plastieken, recente tekenin-
gen en beelden. Naar aanleiding
van de opdracht van zijn geboor-
testad een bronzen beeld te ont-
werpen, toont Lendfers bij gale-
rie Signe tevens schetsontwer-
pen daarvan. Openingstijden van

de galerie: woensdag tot en met
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

" '22 juni 1989',
een schilderij
van Ton
Franssen dat
te zien
is in de
Perroengalerie.

Duo-expostie
in Perroen

MAASTRICHT - In de ruimte
van Perroen Aktuele Kunst aan
het Vrijthof 29 te Maastricht to-
nen Ton Franssen en Henk Hul-
steijn tot en met 5 mei hun wer-
ken. De beeldhouwer Hulsteijn
gebruikt in zijn recente werken
in tegenstelling tot vroeger di-
verse materialen zoals hout, be-
tonijzer, lood en vogelveren. Zijn
beelden zijn symbolischer en iro-
nischer geworden. In de schilde-
rijen van Ton Franssen zijn de
steeds terugkerende combina-
ties van diverse stijlen van figu-
ratieve en abstracte vormen ken-
merkend. De Perroengalerie,
waar deze kunstenaars expose-
ren, is geopendvan woensdag tot

en met vrijdag van 13.00 tot 18.00
uur en zaterdag van 13.00 tot17.00 uur.

Schilderijen en
tekeningen van
Walter Swennen

HEERLEN - Tot en met 4 juni
zijn in de Stadsgalerie, Raad-
huisplein 19 schilderijen en teke-
ningen van Walter Swennen te
bezichtigen. De tentoonstelling
wordt gehouden in het kader van
'Noord-Zuid 1990, Zuidneder-
landse ontmoetingen in beelden-
de kunst', een internationale ont-moeting die een beeld geeft vanhedendaagse kunst in Vlaande-
ren en Zuid-Nederland. De gale-
rie is geopend dinsdag tot en metvrijdag van 11.00 tot 17.00 uur enzaterdag en zondag van 14.00 tot17.00 uur.

Ontmoetingen met
Limburgse Auteurs

HOENSBROEK - Op de exposi-
tiezolder van Kasteel Hoens-
broek is de tentoonstelling 'Ont-
moetingen met Limburgse
Auteurs' van de fotograaf Theo
Jennissen te zien. De expositie
omvat portretten en handge-
schreven proza en poëzievan een
twintigtal Limburgse schrijvers.
Jennissen fotografeerde onder
andere Hans Berghuis, Huub
Beurskens, Wiel Kusters en
Frans Bude in hun omgeving.Behalve het zwart/wit portret ge-
bruikte hij een handgeschreven
proza of poëzietekst van ieder.Zo ontstonden de beeld/woord
combinaties. De fotocollectie is
te zien tot en met 1 mei, dagelijks
van 10.00 tot 12.00 uur en van13.30 tot 17.00 uur.

recept
Gesmoorde komkommer

Benodigdheden voor 4 personen:
2 grote komkommers, zout, 25 g
boter, lel bloem, IV2 el Limburg-
se mosterd, 1 dl slagroom.
Schil de komkommers met een
dunschilleren snijd ze in de leng-
te in vieren.

Verwijder het zaad en de zaadlij-
sten.
Snijd de repen komkommer in
stukken van 3 cm lengte.
Breng in een pan ruim water met
zout aan de kook.
Blancheer hierin de komkommer-
blokjes ruim 1 minuut.
Laat ze daarna goed uitlekken en
verhit de boter.
Voeg de komkommerstukjes toe

en stoofze ca. vijfminuten op laag
vuur.

Meng intussen de bloem en de
mosterd met de helft van slag-
room tot een glad papje.
Roer er de rest van deroom door.
Giet dit papje al roerend bij de
komkommerblokjes en laat het
geheel nog 10 minuten stoven.

hub meijer

kunst/videospoor

videospoor
Van maandag 9 tot en met 15 april
1990

Z/w: alleen in zwart/wit

MAANDAG
INDISCREET (1988 - VS)
15.30-17.05 uur - 95 min- Nederland 1

Ondanks het gekoppel van haar zus
Margaret is de beroemde filmster. Arme
Kingston nog steeds niet in het huwe-
lijksbootje gestapt. Op een avond ont-
moet zij deAmerikaanse diplomaat Phi-
lip Adams en raakt verliefd op hem.
Arme doet alle moeite om hun relatie
geheimte houden voor de Britse roddel-
pers...

LES AVENTURES DE RABBI JACOB
(1973-FR/IT)
19.20- 21.00 uur-100 min - Nederland 1

Victor Pivert (Louis de Funès) komt als
aartsconservatieve, anti-semitische fa-
briekseigenaar in de meest krankzinni-
ge situatiesterecht. Dit alles gebeurt na-
dat hij per ongeluk getuige is van een
mislukte aanslag op een jonge Arabi-
sche revolutionair...

THE BIG TRADE (VS)
23.15 - 00.50 uur - 95 min - Veronique

Joe Daneer wordt geconfronteerd met
een machtige producer. Deze laatste
probeert, een moord gepleegd door een
filmster, te verdoezelen...

DINSDAG
Z/w: UND DAS AM MONTAGMORGEN
(1959-D)
20.15 - 21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

De ordentelijk levende vrijgezel en
bankdirecteur Alois Kessel geeft op een
dag plotseling 'de pijp aan Maarten. Hij
vraagt zich af waarom hij nóg langer een
slaaf van zijn beroep zou moeten zijn.
Hij barricadeert zich met bergen kinder-
speelgoed in zijn huis...

THE TED KENNEDY JR. STORY (1986 -VS)
22.05- 23.40 uur - 95 min - Nederland 2

De zoon van senator Edward Kennedy,
Teddy Jr komt oog in oog te staan met
kanker. Zijn leven kan slechts gered
worden als zijn aangetaste been wordt
geamputeerd. Teddy zit niet bij de pak-
ken neer en leert te leven metzijn handi-
cap.

LONE WOLF McQUADE (1983 - VS)
20.55 - 22.45 uur - 110 min - Veronique

Het gevaarlijke beroep van wapen-
smokkelaar in het wilde westen heeft
één voordeel. Er zijn altijd voldoende
wapens voorhanden om de gunmen' op
veilige afstand te houden...

DONDERDAG
UNA GIORNATA PARTICOLARE (1977 -
IT/CAN)
20.27-22.15uur -108 min - Nederland 2

Acht mei 1939, een bijzondere dag in
een huurkazerne in Rome. Hitler brengt
een bezoek aan Mussolini. De fascisti-
sche sfeer wordt opgeroepen door flar-
den van schetterende radio's met pro-
pagandistische geluiden. Met Sophia
Loren, Marcello Mastroianni en ande-
ren.

VRIJDAG
A TIME TO LIVE (1984 - VS)
20.15 - 21.50 uur - 95 min - Duitsland 1

Mary-Lou Weisman komt de schok nau-
welijks te boven als zij te horen krijgt dat
haar zoontje Peter ongeneeslijk ziek is.
Hij lijdt aan een spierziekte. Mary-Lou
en haar man trachten het Peter zo lang
hij nog te leven heeft zo aangenaam
mogelijk te maken. Dat is echter een
grote opgave voor het hele gezin...

DE LIFT (1983 - NED)
23.00 - 00.35 uur - 95 min- Nederland 2

Er spelen zich allerlei mysterieuze za-
ken af in een groot kantoorgebouw. Er
schijnt iets mis te zijn met de lift...

BLACK NARCISSUS (1946 - GB)
22.35 - 00.10 uur - 95 min - Duitsland 1

In een vesting op een berg aan de rand
van de Himalayarichten Engelse kloos-
terzusters een missieschool en een
hospitaal in voor de plaatselijke bevol-
king. Al snel staan zij voor groeiende
problemen...

LEDUECROCI(I9B7-IT)
23.00 - 00.45 uur - 105 min - BRT 1

Pastoor Titusraakt in 1942 in bezet Ne-
derland meer en meer betrokken bij het
verzet. Hij wordt echter door één van
zijn eigen mensen verraden en opge-
pakt door de Gestapo...

PItATUS UND ANDERE (1972 - D)
23.10 - 00.45 uur - 95 min - Nederland 1

De veroordeling en terechtstelling van
Jezus.

REFLECTIONS IN A GOLDEN EYE (1967
-VS)
23.10- 01.00 uur- 110 min- Veronique

Film over het leven van een homosek-
suele officier in het zuiden van de Ver-
enigde Staten.

ZATERDAG
ROMANCE ON THE ORIËNT EXPRE sS
(1975-GB)
20.20- 22.07 uur- 107min - Nederland'De eindbestemming van de beken*

Oriënt Express is de stad Parijs. ln*j
trein bevindt zich ook de Amerikaan5"

schrijfster Liy Parker en zij heeft e*
ontmoeting met de charmante Eng*
man Alex Woodward met wie zij vroeg 6een relatie heeft gehad...

AIRPORT 1975 (1974 - VS)
22.10- 00.05 uur - 115 min - VeronW"4

Een passagiersvliegtuig en een pi*e.
vliegtuigje botsen in de lucht, er. w°r°een omvangrijke reddingsactie op t"u
gezet...

THE ZOMBIES OF SUGAR HILL (197*' ,
VS)
00.15 - 01.35 uur - 80 min - Veroniq"6

De dochter van een vermoorde nacfj*
clubeigenaar verkoopt haar ziel aan o
mysterieuze baron Samedi, in ruil
de vreselijke wraak op de moordenaa
in kwestie...

ZONDAG
THE WHALES OF AUGUST (1987 - VS)

21.40- 23.05 uur -85 min - Duitsland l
De meeste tijd in hun leven hebben#
twee zussen Sarah en Libby in elkaa'
omgeving doorgebracht. Libby is nam
lijk blind en aangewezen op de zorg v"
Sarah...

LE GENDARME ET LES GENDARM^'
TES(I9B2-FR)
20.35- 22.15 uur - 100 min - VeronW1*

Vier vrouwelijke stagiaires krijgt de P®'
tic van Saint Tropez toegewezen. A's"
dames een voor een verdwijnen is °chaos groot...

Oplossing zaterdag
Horizontaal: 1. poes(pas); 4. schilletje:
af-gedaan; 9. gewend; 11. broodjager; 1
(o)Eros; 13. welzijn; 14. lachfilm; 16. P'l
visie; 20. nelson; 22. Is-ar; 23. klaarlig:
25. gratie; 26. gebonden; 27. legerW'
28. gade(slaan).

Verticaal: 2. offerte; 3. steno(graaf). 4,
slap-janus; 5. lager; 6. ja-n-boel; 8. nafl*'
10. wreef; 15. contra-bas; 17. reserve; '\,
vorst; 19. etang; 21. ochtend; 23. kre-"*
24. (z)innig.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. oorsieraad; 4. kegelvor-
mig; 8. historisch belegeringswerktuig; 10.
modegek; 11. paardeslee; 12. bloeiwijze;
14. voorzetsel; 15. luchtbel; 17. stad in
België; 19. snel drogend mengsel; 21.
bontgekleurde papegaai; 22. vallei; 23.
bladgroente; 25. houthakkersbijl; 27. sier-
lijke tafelfles; 30. godsdienst (afk.); 32.
zangstem; 33. uitroep; 34. vaartuig; 36.
enthousiast bewonderaar; 37. nauwslui-
tend; 38. roofvogel.

Verticaal: 1. zinnebeeld v.e. BeM3 j.

overwinning; 2. zot; 3. voorzetsel', 5. g
tooid; 6. dakbedekking; 7. vieze lucfl a3(i
knaagdier; 12. hoewel; 13. dwarshout^,
een mast; 15. grote houten loods; 16- «o.
loos werktuig (fig.); 18. onwrikbaar, ~zwemvogel; 23. gespannen; 24. scn g
dier; 26. rijzig; 28. aan boord (afk^ ans
verbrandingsrest; 31. voertuig; 33. °partij; 35. walkant; 36. muzieknoot.

WOENSDAG
Z/w: PORT OF NEW VORK (1949 - VS)
16.00- 17.20 uur - 80 min - Nederland 2

Een vrouwelijke drugssmokkelaar
neemt het besluit met de politie onder
een hoedje te spelen. Ze levert haar
vroegere collega's aan hen uit...

GRITTA VOM RATTENSCHLOSS (DDR)
16.00 - 17.30 uur - 90 min - BRT 1

Jeugdfilm met Nadja Klier, Hermann
Beyer en anderen.

Z/w: ECCE HOMO HOMOLKA (1969 -
TSECH)
20.25- 22.00 uur - 95 min - Nederland 3

De Tsjechische arbeidersfamilie Homol-
ka maakt een zondagsuitstapje en ziet
dit helemaal in het water vallen wanneer
een vreemdeling in het bos om hulp
roept. Thuisgekomen op hun kleine flat
wordt het een namiddag vol irritaties, ru-
zies en huishoudelijke rampen...

LOVE WITH A PERFECT STRANGER
(1986-VS)
20.40- 22.25 uur - 105 min - Veronique

Aan het hoofd van een bedrijf staat als
opvolger van haar overleden man zijn
jonge vrouw. Op reis in Italië wordt zij
behoorlijk lastig gevallen door de con-
current. Maar zij wordt gelukkig gered
door een man die overigens ook nog
met haar wil trouwen...

WOMEN IN LOVE (1969 - GB)
22.40- 00.45 uur - 125 min - Duitsland 2

Op psychologische wijze worden de
erotische belevenissen van twee lera-
ressen in Engeland in de jaren twintig
weergegeven...
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Van Thijn bepleit
identificatieplicht

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Burgemeester E. van Thijnvan Amsterdam wil een gedeeltelijke identi-
ficatieplicht invoeren. Daarmee kan volgensVan Thijn tegenwicht worden geboden aan
maatschappelijk duikgedrag' ofwel het ont-lopen door burgers van hun verantwoorde-lijkheden. Dat gedrag leidt tot een 'intoleran-te samenleving', aldus de burgemeester.

Van Thijn plaatste vraagtekens bij de weer-stand die tegen identificatieplicht bestaat,
volgens hem komt dat, doordat de indivi-dualisering van de maatschappij 'te ver is

doorgeschoten. Dat leidt volgens hem tot de
wens van burgers weg te duiken in de samen-
leving van 'een grote minderheid.
Als voorbeeld van dit gedrag noemde Van
Thijn het op grote schaal 'zwartrijden. In de
hoofdstad bestaat naar schatting 25 tot 30
procent van de reizigers met het openbaar
vervoer uit zwartrijders. Conducteurs zien er

vaak de zin nietvan in deze mensen te bekeu-
ren, omdat toch een valse naam wordt opge-
geven waar later niets mee gedaan kan wor-
den. Volgens Van Thijn zouden deze mensen
zich bij een controle 'gewoon moeten identi-
ficeren".
Van Thijnhield zijn pleidooi tijdens de natio-
nale Coornhert-herdenking in de Beurs van
Berlage. Tijdens die herdenking werd de in-
stelling van een Coornhert-prijs ter bevorde-
ring van de sociale vernieuwing bekendge-
maakt. Deze prijs zal worden toegekend aan
een persoon, groep of instelling die de 'har-
monisering van de samenleving heeft bevor-
derd.

Felle aanval op fractieleider Voorhoeve

Vonhoff: ’De VVD
moet naar midden’van onze parlementsredactie

- De Gro-ngse Commissaris van de
J°ningin, Vonhoff, vindt«at de VVD bij de verkie-soigen vorig Jaar een tacti"
,Lne fout heeft gemaaktoor zich te snel uit te spre-n voor voortzetting van
Vrl c

uoalltie met het CDA.rnhoff zette zaterdag in
een felle aanvalv^op VVD-leider Voorhoe-

ernsgt!nS V,onhoff heeft de VVD een
voorn bi,under begaan door al ver
gen „ Tweede Kamer-verkiezin-
sluiw VOng jaar de PvdA uit te
nin'^ V?" samenwerking. De Gro-
-oDst«ir mmissaris denkt dat de
leid t !n£ van Voorhoeve heeft ge-
gem^ +et slechte resultaat bij de
de pïf , raadsverkiezingen en totëeweldige winstvan D66.

Cr£°v^zelf zegt in een reactie,
öe WaK- naast de gevolgen van
intern netscrisis er niet ook nog de
Ünff« tProblemen door een plotse-
ben ?>oerswiJziging bij kon heb-
ODstQ H

gens miJ zou een andereandl g KanXan de VVD "iet tot een
tvee. hebbengeleid',' al-

Strijd
Voo^°ff heeft met ziJn aanval op

de^m richtingenstrijd bin-
Enkfii ■ VD weer aangewakkerd.
WvT Jaren geleden sprak Voor-
Hoer,^ Zlch ook Ult voor wat hij
djsp, sociaal liberalisme. Die
al Sjle bloedde echter dood; ook
terbfT een groot deel van de ach-
kin„ niets voelde voor een zwen-ing naar links.

tiJraari°eVe noemde tijdens de par-
Am»,. f

van zi Jn partij zaterdag in
toeent nde uitslag yan de ge-
valltT sraadsv5raadsverkiezingen een 'mee-
badh tegenvaller. Weliswaar
van f VVD verloren ten opzichte
vier " e laatste raadsverkiezingen
tnet dT>

geleden> maar vergeleken
is rt^im eede Kamerverkiezingenue VVD stabiel gebleven.

ve t^ lnst van D66 schreef Voorhoe-
lang aan het feit dat deze partij alliJk]LvTen regeringsverantwoorde-

J*661", heeft gedragen. Hij
bers ** "et slim van premier Lub-
te k , Ult deregeringscoalitie
groei» n' »Daarmee kon D66aldufv en Jll^ hij de PvdA klein",Pvdl , oorhoeve. Volgens hem had
aan p"h Kok er verstandigervoor n«aan wat harder te vechtenur J->66 in het kabinet.

Tolhuis
I fi Jl e aanval op minister Maij-hoevt", (Verkeer) noemde Voor-

Msw ?e. vo°rstellen van deze mi-°nrüL°elachelijk. „De lange serie
van vPri/°orstellen °P het gebied
de lachi en vervoer beginnen op

«>" ?te werken. Ze veroorza-VoorKr? °S in het verkeer", aldus
p°sitiP e"_. "°nze internationale
billen ernstig aangetast. We
1992 m

poort ziJn van Europatolhiii? dlt kabinet maakt er een"vis van".

heidsf?„ ka°inetsbeleid met de over-van h! ,a,ncien kon de goedkeuring
Hberale leider niet krijgen

Regering Nepal
laat politieke
partijen toe

KATHMANDU - De regering
van Nepal, die_de afgelopen
dagen protesten voor meer de-
mocratie in bloed smoorde,
heeft gisteren het 30 jaar oude
verbod op politieke partijen
opgeheven. Dat staat in een
persverklaring die werd uitge-
geven door het paleis van ko-
ning Birendra. Met het besluit
komt een einde aan het pan-
chayat-systeem dat gebaseerd
was op de middeleeuwse ra-
den.

Vrijdag openden de ordetroepen
het vuur op de tienduizenden beto-
gers die naar het koninklijk paleis
marcheerden. Daarbij werden zon
50 mensen gedood. Een onbekend
aantal mensen raakte gewond, on-
der wie de Nederlander Dick Bo-
gaart van de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers. Hij werd in de buik
geschoten. De kogel is inmiddels
verwijderd en hij is buiten levensge-
vaar.
Zaterdag is in Kathmandu voor on-
bepaalde tijd een uitgaansverbod
afgekondigd. Het uitgaansverbod is
ook van kracht in de stad Lalitpur,
zeven, kilometer van de hoofdstad.
Elders in het land kwam het deson-
danks opnieuw tot manifestaties.

In Kathmandu schoot de politie ze-
ker twee mensen dood die zich on-
danks het uitgaansverbod toch op
straat begaven. Ook in Lalitpur zijn
schoten gehoord.

Nieuwe taken
Berenschot constateert verder dat
er voor de vele nieuwe taken voort-
komend uit het Nationaal milieube-
leidsplan (NMP), nog geen geld is
uitgetrokken ten behoeve van ge-
meenten en provincies. Ook is geen

rekening gehouden met extra kos-
ten voor de aanpassing van bestem-
mingsplannenen plannen inzake de
ruimtelijke ordeningen het verkeer.

In een reactie liet PvdA-Kamerlid
Van der Vaart weten dat het extra
geld er moet komen, desnoods door
hogere milieuheffingen. CDA-mi-
nister Andriessen (Economische
Zaken) keerde zich hiertegen. In
een interview met De Telegraaf be-
toogde de bewindsman dat de las-
ten niet omhoog moeten ten behoe-
ve van het milieu.

Meer dan het oude NMP, de 475 mil-
joen gulden extra die het kabinet
voor het milieu heeft uitgetrokken
en de bepalingen uit het regeerak-
koord, is er niet, aldus Andriessen.

Bedrijfsleven wil
meebetalen aan
WIR-tegenvaller

Van onze
parlementsredactie

DEN HAAG - Het be-
drijfsleven is bereid een
deel van de WIR-tegen-
valler van twee miljard
gulden op te vangen.
Het is echter 'onvoor-
stelbaar' dat het be-
drijfsleven de last al-
leen zou moeten dra-
gen. VNO-voorman Van
Lede heeft dit het afge-
lopen weekeinde voor
de TROS-radio gezegd.

Volgens de werkgevers-
voorman is de tegenval-
ler ontstaan omdat de
Rijksoverheid in 1988
de rekensommetjes niet
goed heeft gemaakt. In

dat jaar werd de WIR
gestaakt en kreeg het
bedrijfsleven daarvoor
financiële compensatie.
„Wij moesten toen slik-
ken. Er is toen een con-
tract gesloten en daar-
mee is de zaak af. Bas-
ta", aldus Van Lede.

Volgens de VNO'er
wordt de hele samenle-

ving nu met de WIR-te-
genvaller geconfron-
teerd. „De hele samen-
leving heeft een pro-
bleem- Overheid en be-
drijfsleven. Als wij dan
moeten meebetalen, is
dat een ander verhaal",
aldus Van Lede. Voor-
dat het bedrijfsleven zal
willen meebetalen,
moet de Rijksoverheid

echter eerst zelf zien of
zij de eigen uitgaven
nog verder kan beper-
ken.

Namens het CNV stelde
voorzitter Hofstede in
hetzelfde programma
dat de Rijksoverheid
weliswaar de som-
metjes fout gemaakt
kan hebhen, maar dat
het in het bedrijfsleven
nu gigantisch goed
gaat. Volgens hem zou
best de vennootschaps-
belasting gedurende
enkele jaren met een
procent of twee om-
hoog kunnen om op
deze wijze enige com-
pensatie binnen te ha-
len.

binnen/buitenland

Ook in Riga roep om onafhankelijkheid

Scheuring CP
van Letland

Van de redactie buitenland

RIGA - Binnen de communistische
partij van de Sovjetrepubliek Let-
land is het zaterdag tot een openlij-
ke scheuring gekomen. Ongeveer
eenderde van de 792 afgevaardig-
den op het congres van de commu-
nistische partij van Letland in Riga
verliet dezaal toen de conservatieve
meerderheid probeerde de bijeen-
komst enkele maandente verdagen.

„Het doel is duidelijk; herstel van de
Letse nationaliteit en vorming van
een onafhankelijke Letse commu-
nistische partij," zei partij-ideoloog
Ivars Kezbars tegen 264 afgevaar-
digden die voorstander zijn van een
onafhankelijk Letland. Meer dan
500 afgevaardigden, voor het me-
rendeel etnische Russen, gingen
doormet devergadering die tot doel

had nieuwe partijfunctionarissen te
benoemen. Het was niet duidelijkof
zij over de noodzakelijke meerder-
heid van tweederde van de afge-
vaardigden beschikten.

In de afgelopen vier maanden zijn
de communistische partijen in de
tot 1940 onafhankelijke staten Li-
touwen, Letland en Estland ver-
deeld geraakt in naar onafhankelijk-
heid strevenden en hen die pro-
Moskou zijn. Maar anders dan de
opstandige partijen in Litouwen en
Estland die zich al onafhankelijk
van Moskou verklaard hebben, vor-
men de radicalen in Letland slechts
een minderheid. In die republiek
maken geïmmigreerde Russen
meer dan 30 procent van de bevol-
king uit.
Zaterdag belegt de groep Letse af-
gevaardigden die onafhankelijk-
heid wil, in Riga een bijeenkomst
waar ze een eigen partij denkt op te
richten. Ze hebben er alle vertrou-
wen in dat ze op den duur meer le-
den zullen trekken dan de pro-Mos-
kouvleugel.

Gemeenten: geen
geld voor milieu

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Gemeenten en pro-
vincies komen volgend jaar 225 mil-
joen gulden tekort om een goed mi-
lieubeleid te voeren. Over vier jaar
zal het tekort zijn gestegen tot 325
miljoen gulden. Onderzoek van het
bureau Berenschot, gedaan in op-
dracht van VROM, wijst dit uit. De
inhoud van het rapport, dat deze
week aan minister Alders wordt ge-
presenteerd, is gisteren voor de
AVRO-radio geopenbaard.

Het gaat bij het onderzoek om be-
staand milieubeleid en de handha-
ving daarvan. Volgens Berenschot
zouden gemeenten en provincies
voor die taken jaarlijks gemiddeld
280 miljoen gulden- nodig hebben.
Dat geld hebben zij nu lang niet.

Anti-lichaam
ontdekt tegen
Aids-virus

PARIJS - Franse artsen hebben
zaterdag verklaard datzij een an-
ti-lichaam hebben gevonden dat
een Aids-virus belemmert om
zich in een menselijke cel te re-
produceren.

Professor Jean-Claude Cher-
mann van het Nationale Insti-
tuut voor Gezondheid en Me-
disch Onderzoek in Marseille zei
dat in-vitro onderzoek had laten
zien dat het anti-lichaam een
Aidsvirus dat een gezonde cel
binnenging, deed verdwynen.
Het anti-lichaam (anti B 2mi-
croglobuline) remt het voort-
plantingssignaal van het Aids-vi-
rus af of blokkeert het signaal, al-
dus professor Chermann. Cher-
mann zei dat de ontdekking van
zijn instituut in ieder geval een
bijdrage zou kunnen leveren aan
de behandeling van Aids-patiën-
ten.

D66 groter
dan VVD

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Indien er nu Ka-
merverkiezingen zouden zijn,
zou D66 22 zetels halen (nu 19) en
de WD 20 tot 21 (nu 22). Daar-
mee is D66 voor het eerst groter
dan de liberalen. Onderzoek van
Maurice de Hond voor de VARA
heeft dit uitgewezen. D66-voor-
man Van Mierlo reageerde voor
de VARA-radio met een aanval
op het kabinet.

VanMierlo stelde dat het kabinet
'door de poten zakt. Men kan de
gewekte pretenties niet waarma-
ken. Alhoewel de D66-voorman
bereid was het kabinet enige tijd
te geven beleid te ontwikkelen
en in te draaien, is de tijd daar-
voor 'nu behoorlijk op.
Van Mierlo noemde drie concre-
te'punten voor zijn aanval. De so-
ciale vernieuwing is in elkaar ge-
zakt nu het kabinet jongeren in
het kader van het Jeugd werkga-
rantieplan geen banen kan ga-
randeren. Het milieu is als peiler
verdwenen nu uit uitgelekte
voorstellen blijkt dat het alle-
maal bitter tegenvalt. „Hiermee
had elk kabinet kunnen komen",
aldus Van Mierlo. Als derde punt
noemde hij de koppeling die nu
op het spel staat.
Over de aangekondigde bezuin-
gingen op Defensie stelde Van
Mierlo: „Daar ben ik voor, maar
niet zo maar ergens het mes erin.
We moeten een fatsoenlijke de-
fensie overhouden. Ik wacht de
voorstellen daartoe af."

Nieuwe rellen
gevangenissen
snel afgelopen

LONDEN/MANCHESTER - Het
gevangenisoproer;in Groot-Brittan-
nië uit protest tegen de slechte om-
standigheden heeft zich in het
weekeinde kortstondig uitgebreid
van de Strangeways-gevangenis in
Manchester tot die in Dartmoor in
Devon, Cardiff in Wales, Brixton in
Londen en in Huil. Alle vier nieuwe
opstanden eindigden gisteren.

Dit betekende dat alleen de een
week oude opstand in de Strange-
ways-gevangenis in Manchester nog
voortduurde. Daar weigerde een
hardekern van zon 20 man zich nog
steeds over te geven.
De muiterij in Strangeways heeft
tot nu toe twee levens gekost. Be-
richten dat enkele gedetineerden
die voor seksuele misdrijvenvastza-
ten om het leven zijn gebracht, kun-
nen niet worden bevestigd.

" Havel
Het bezoek van de Tsjechoslo-
waakse president Vaclav Havel
aan Nederland op 22 en 23 mei
is voor onbepaalde tijd uitge-
steld. Dit heeft te maken met
Havels gezondheid en met ver-
plichtingen in eigen land.

" Verwoest
Een brand heeft zaterdagmid-
dagin hetBrabantse Oisterwijk
ruim 10 hectare bos en hei in de
as gelegd. De brand is vermoe-
delijk aangestoken omdat er
twee verschillende brandhaar-
denzijn gevonden.

" Dicht
Voor de tweede keer binnen
een maand heeft de regering
van Ivoorkust alle scholen en
universiteiten gesloten, na aan-
houdende betogingen voor be-
ter onderwijs, verhoging en een
eerlijker verdeling van de stu-
diebeurzen.

" Gedood
Een man die vermoedelijk be-
hoort tot;de Baskische afschei-
dingsbeweging ETA, heeft za-
terdag twee drugshandelaars
doodgeschoten in de stad San
Sebastian. Volgens de politie
voert de ETA een campagne te-
gen drugshandelaars. Er zijn al
verscheidene handelaars dood-
geschoten of om het leven ge-
komen toen een bom in hun
auto ontplofte. De ETA wil niet
dat jonge mensen politiek in-
ruilen voor verdovende midde-
len.

" Vervalst
De Spaanse politie heeft meer
dan 1.000 valse kunstwerken in
beslag genomen, die werden
toegeschreven aan de onlangs
overleden Salvador Dali. Vol-
gens de politie gaat het slechts
om het topjevan de ijsberg. Er
bestaat een zeer omvangrijke
handel in vervalste werken van
Dali

" Boeken
Vorig jaar zijn er precies even-
veel algemene boeken (26,8
miljoen stuks) verkocht als in
r9BB. De geldomzet in guldens
echter steeg met vier procent
ten opzichte van 1988 en be-
reikte met 625 miljoen gulden
een nieuw record.

" Record
In Amsterdam heeft personeel
van het gemeentelijk vervoers-
bedrijf (GVB) zaterdagmorgen
met succes een poging gedaan
te rijden met de langste tram
ter wereld. De tram had een
lengste van 158,3 meter en leg-
de een afstand af van 2.530 me-
ter. Het was samengesteld uit
zes gelede trams en een oude
reclame tram. Het resultaat zal
worden aangemeld bij het Gui-
ness Book ofRecord om daarin
te worden opgenomen.

" Heroïne
De Eindhovense politie heeft
een transport van 40 tot 50 kilo
heroïne onderschept. De straat-
waarde daarvan bedraagt 10 tot
15 miljoen gulden. In totaal zijn
zes verdachten aangehouden.

" Bevrijd
Zwaar bewapende, gemasker-
de mannen hebben in de nacht
van zaterdag op zondag een in-
val gedaan in een gevangenis in
het hartje van de Filippijnse
hoofdstad Manila. Zij bevrijd-
den een leider van de staats-
greep die in december ge-
pleegd is tegen het bewind van
Corazon Aquino.

punt uit
" Protest
In Bonn is een storm van pro-
test losgebarstentegen een gro-
te politieactie van afgelopen
donderdag en vrijdag in enkele
zigeunerkampen. Het parket
van Keulen verklaarde tot de
actie te zijn overgegaan na aan-
wijzingen dat enkele zigeuners
zich schuldig hadden gemaakt
aan handel in Joegoslavische
kinderen. Die zouden voor on-
geveer 20.000 D-mark van hun
ouders zijn gekocht en vervol-
gens een opleiding tot dief krij-
gen. De kinderen zouden bij
ongehoorzaamheid of te weinig
buit mishandeld worden.

" Kunstmaan
China heeft zaterdag zijn eerste
commerciële kunstmaan gelan-
ceerd. De Asiasat-I werd met
een Lange Mars-raket vanuit
een afgelegen basis in de pro-
vincie Sichuan in een baan om
de aarde gebracht.

" Vervangen
Het Poolse parlement heeft ge-
stemd vóór afschaffing van de
binnenlandse veiligheidsdienst
SB en de burgermilitie. De SB
zal vervangen worden dooreen
'Bureau ter Bescherming van
de Staat', terwijl de milities na
hun ontmanteling vervangen
zullen worden door een natio-
nale politiemacht.

(ADVERTENTIE)
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# Kijkje in deruim honderd jaaroude Haagse Pas-
sage, waar zaterdagavond enkele winkelpanden
door een felle brand in vlammen opgingen. De kap
van de Passage is voor een groot deel verwoest. De
schade loopt in de miljoenen. De brand brak uit in
een winkel in electronica en verspreidde zich ver-
volgens naar aangrenzende panden. De brandweer
bestreed het vuur*met 50 brandweermannen, zes
autospuiten en twee ladderwagens. De brand trok
grote belangstelling. Een groot deel van de binnen-
stad moest door de politie worden afgezet.
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Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
liefdevolle verzorging in de Hamboskliniek, nog
vrij onverwacht, voorzien van het h. sacrament der
zieken op de leeftijd van 84 jaar, onze goede en
zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgroot-
moeder, zuster, behuwdzuster, tante en nicht

Jeannette Koopmans
echtgenote van wijlen

Jacob Splinter
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Geleen: CE. Jagers-Splinter

E.W. Jagers
Landgraaf: E.J. Splinter

Vaals: A.M. Franzen-Splinter
J.J. Franzen

Vaals: M. Scheffers-Splinter
J.J.H. Scheffers

Landgraaf: J. Corneth-Splinter
A. Corneth

Kerkrade: C. Splinter
W.A.M. Splinter-Kolmer

Kerkrade: J. Splinter
R.M. Splinter-Knorr
en al haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Koopmans
Familie Splinter

6372 VS Landgraaf, 7 april 1990
Jan van Galenstraat 1
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 11 april a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Michaël (Eikske), waarna begrafenis
op het r.k. kerkhof Terwinselen. Voor vervoer is ge-
zorgd.
Bijeenkomst in voornoemdekerk, alwaar vanaf 10.30
uur gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Dinsdag tijdens de avondmis van 18.30 uur wordt
moeder bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheide. Bezoek
van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een welbesteed en zorgzaam leven is heden in
het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 75
jaar geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
zwager, oom en neef

Theo Derks
echtgenoot van

Maria Quaedflieg
In dankbare herinnering:

Eygelshoven: Maria Derks-Quaedflieg
Kerkrade: Resi Engelen-Derks

Sjef Engelen
Nicole en Lei

Eygelshoven: Ans van den Bongard-Derks
Paul van den Bongard
Mark en Tanja
Bart

Eygelshoven: JoDerks
Marianne Derks-Merkelbach
Patricia, Chantal, Yvette
Familie Derks
Familie Quaedflieg

6471 ES Eygelshoven, 7 april 1990
St. Hubertusstraat 29
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 12 april a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Joannes te Doper te Eygelsho-
ven, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op het kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance in de
kerk.
Woensdagavond om 19.00uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van ons lid

Theo Derks
Wij zullen ons hem altijd als een voorbeeldig lid
van onze commissie blijven herinneren.
Theo bedankt voor jouwinzet.

Erevoorzitter, erebestuur,
voorzitter, bestuur
commissie van bijstand en damescomité
leden en ereleden van
Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven

t
Met verslagenheid gevenwij u kennis van het plot-
selinge, geheel onverwachte, overlijden van mijn
lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Nicolaas Verboom
echtgenoot van

Tiny Verstoep
op 67-jarige leeftijd.

In dankbare herinnering:
Nuth: C.J. Verboom-Verstoep
Nuth: Wil en Ben

Heerlen: Jan en Milly
Beek: Marja en Dirk

Heerlen: Gert en Annemie
Maastricht: Dick

Nuth: Ada
Nuth: Piet en Marij

Papenhoven: Wim en Lilian
Nuth: Rob

en zijn kleinkinderen
Familie Verboom
Familie Verstoep

6361 TJ Nuth, 6 april 1990
Donatusstraat 9
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 11
april om 14.00 uur in de Hervormde Kerk, Pastorij-
straat 31 te Nuth, gevolgd door de crematie in het
cematorium, Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijke condoleances.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons trouwe lid

Nico Verboom
Wij wensen zijn gezin en familie alle sterkte toe.

Bestuur en leden van
zangvereniging Orpheus Nuth

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een zorgzaam leven is heden, stil en bescheiden
zoals zij was, van ons heengegaan, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, schoonzus, tante en nicht

Mechtildis Sophia
Gertrudis Mullenders

weduwe van

Hubert Willem Molling
Zij overleed in de gezegende leeftijd van bijna 89
jaar, na een liefdevolle verzorging in de St. Janskli-
niek te Geleen, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Beek: P.L. Molling
A. Molling-Giesen

Beek: J.H. Molling
L. Molling-Moersheim

Geulle: G.J.H. Molling
E. Molling-Janssen

Beek: H.J.J. Molling
Beek: J. Molling

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Mullenders
Familie Molling

Geleen, 7 april 1990
Corr.adres: 6191 ED Beek, Prins Mauritslaan 53
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 11 april a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan St. Martinus te Beek, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op het oude
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene wordt gebeden op dinsdag 10 april om
18.45 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Geleen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat hij tijdens zijn leven ons heeft geven,
is na een voorbeeldig gedragen lijden voorzien van
het h. sacramenten, op de leeftijd van 76 jaar van
ons heengegaan, onze lieve vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader, broer, schoonbroer,
oom en neef

Laurens Lataster
weduwnaar van

Theresia Kuckelkorn
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Kinderen Lataster
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Lataster
Familie Kuckelkorn

6462KG Kerkrade, 6 april 1990
Canisiusstraat 23
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 11 april 1990 om 11.00uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
gevolgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide. Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt vader bijzonder
herdacht in de eucharistieviering in bovengenoem-
dekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145 gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

-
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u bedroefd mede dat heden onver-
wacht van ons is heengegaanmijn lieve man, onze
zorgzame vader en mijn lieve opa

Egidius Gerardus
Joseph Bemelmans

echtgenoot van

Maria Paula Christina
Collombon

op de leeftijd van 63 jaar.
M.P.C. Bemelmans-Collombon
Martin en Hillie
Paul
Willy en Jeroen

7556 GT Hengelo, 6 april 1990
Achterhoeksemolenweg 284
De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd,zal
worden gehoudenwoensdag 11 april om 11.00 uur
in de H. Hartkerk, Wilbertstraat te Hengelo (O).
Hierna volgt om 12.45 uur de crematieplechtigheid
in het crematorium "Enschede" te Usselo.
Dinsdag is er van 18.15-18.45 uur gelegenheid tot
condoleren en afscheid nemen in aula "Vredehof',
Onderlinge Hulp, M.H. Tromplaan 15 te Enschede.
Tevens is er woensdag van 10.15-10.25 uur gelegen-
heid om afscheid van hem te nemen in genoemde
aula.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een liefdevolle verzorging in Huize Tieder te
Merkelbeek, is in de Vrede van Christus van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de
gezegende ouderdom van 91 jaar, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Maria Hubertina Bruis
weduwe van

Johannes Cornelis Schouw
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Merkelbeek, 6 april 1990
Corr.adres: Mgr. Mannensstraat 36, 6447 AD Mer-
kelbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 10 april om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Clemens te Mer-
kelbeek.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, heden maandag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Onze dierare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar heden maandag bezoekgelegenheid is van
18.00 tot 19.00 uur.

I ï IHet laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie het aangaat is 't niet erg,
daardoor is het verleden-
Wel voor hen die ik achterlaat,
vaarwel en denk aan heden.

Na met weemoed afscheid te hebben genomen van Gods schone natuur
en zijn vele vrienden, overleed, in devrede van Christus, voorzienvan het
h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 76 jaar in volle overgave, mijn
lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, oom
en neef

Johan (Herman)
Oldenburger
begiftigd met de eremedaille in goud

verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Gerda Pelzer
Hij overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: A.C.G. Oldenburger-Pelzer
Landgraaf: Hans en Margriet Oldenburger-Lahaye

Sander
Landgraaf: Guus en Thea Oldenburger-Janssen

Ron - Petra
Ralph

Landgraaf: Annie Oldenburger
René - Belinda
Familie Oldenburger
Familie Pelzer
Familie van Meegen

6374 SM Landgraaf, 6 april 1990
Burg. Beckersstraat 37
Op dinsdag 10 april a.s. wordt de overledene bijzonder herdacht in een
eucharistieviering cm 19.00 uur in de St. Jozefkerk te Waubach, vooraf
om 18.40 uur rozenkransgebed.
Woensdag 11 april om 11.00 uur vindt in voornoemde kerk de uitvaart-
dienst plaats, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof nabij de kerk.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.40 uur gelgenheidis tot schrifte-
lijke condoleance.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenha-
gen, Beuteweg 32. Bezoektijd dagelijks tussen 18.15 en 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

k

Met groteverslagenheid vernamen wij het plotseling overlijdenvan onze
zangersvriend, erelid

Johan (Herman)
Oldenburger

Na 61 jaar trouw lidmaatschap waarvan vele als bestuurslid moge hij met
dank rusten in vrede.

Beschermheer, bestuur en leden
zangvereniging „Vriendenkring St. Rochus"
Groenstraat-Landgraaf

r t IIn vol vertrouwen op de verrijzenis overleed in huize de Herkenberg te
Meerssen op 92-jarige leeftijd, de voor ons zo bijzondere moeder en oma

Paula
van Acker-Klinkenbergh

sinds 1981 weduwe van

Arsène van Acker
arts te Sittard

Eindhoven: Paul van Acker t
Mieke van Acker-Bour
Suzanne en Erik, Raoul, Arthur
Astrid en Guus, Paul en Claire, Odette

Lanaken (B.): Marlies Laumans-Van Acker
Emile Laumans
Paul en Monrudee, Marleen en Chris
Jeroen en Liliane, Peter en Michelle
Annet en Jean

Heerlen: Ben van Acker
Han van Acker-Kolen
Maria, Bart, Bernard-Jan

Nederasselt: Arsène van Acker
Ineke van Acker-Jetten
Lilian, Mare, Chantal en Peter, Arlette

Roermond: Frank van Acker
Marie-Louise van Acker-ten Berge
Rob, Frank
Familie Klinkenbergh
Familie Van Acker

Meerssen, 7 april 1990
Corr.adres: Rode Kruisstraat 3, 3760 Lanaken (B.)

De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begrafenis, zal plaatshebben
op woensdag 11 april a.s. om 11.00uur in de dekenalekerk van St. Petrus
(Grote Kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30
uur.
Avondmis dinsdag 10 april a.s. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.

t
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delenwij
u mede datvoorzienvan de h. sacramenten van ons
is heengegaan op de leeftijd van 87 jaarmijn lieve
man, onze vader, schoonvader, opa, schoonbroer,
oom en neef

Marteng van Eijs
echtgenoot van

Elisabeth Ophelders
Sittard: E. van Eijs-Ophelders

Veldhoven: t Ton van Eijs
Maril van Eijs-Haagmans

Limbricht: Jan van Eijs
Lien van Eijs-Spiertz

Nieuwstadt: Jo van Eijs
Lucie van Lijs-Klinkers

Eindhoven: Wil van Eijs
Lia van Eijs-Dierkx

' Limbricht: Gemma Wouters-van Eijs
Theo Wouters
en al zijn kleinkinderen
Familie van Eijs
Familie Ophelders

6137 JR Sittard, 7 april 1990
Schuttestraat 2, bejaardencentrum de Baenje
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 11 april om 12.30 uur in de St. Petrus-
kerk (Grote Kerk) te Sittard, waarna de begrafenis
op de begraafplaats aan de Wehrerweg.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Dinsdagavond om 19.00uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

■

tHermanus Pulmans,
77 jaar, weduwnaar

van Cornella van Over-
beek, Sintelstraat 11,
6051 BL Maasbracht.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden heden maan-
dag 9 april om 11.00 uur
in de parochiekerk van
St. Gertrudis te Maas-
bracht. \

tßetsie Masolijn, 51
jaar, echtgenote van

Harry van Mastrigt, Mo-
lenweg 46, 6041 KW
Roermond. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden he-
den maandag 9 april om
14.00 uur in 't Witte
Kerkje, Voorstad St. Ja-
cob te Roermond.

tSjang Schmitz, 67
jaar, echtgenoot van

Alda Wolfhagen,
Hoofdstraat 10, 6077
AN St. Odiliënberg. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden heden maan-
dag 9 april om 11.00uur
in de Basiliek van de
H.H. Wiro, Plechelmus
en Otgerus te St. Odi-
liënberg.

vervolg
familieberichten

zie pagina 6

f B
De doden slapen niet, het is maar schijn, /
een ziel kan met de ogen dicht, klaarwakker zijn. v (

(Toon Hermans)- ■ j
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons en velen heeft betekend,
geven wij u kennis, dat heden onverwacht, gesterkt door door het h. sa- \\rj-]
crament der zieken, van ons is heengegaan, mijn inniggeliefde man en fjm
onze zorgzame vader sen

Jo Nijhuis fechtgenoot van J
Lenij Vromen ÏÏ

op de leeftijd van 58 jaar. arï^
Heerlen: Lenij Nijhuis-Vromen t

Michèl en Dominique ° e■ Désirée akb
Hoe6 april 1990 ter-Kemmerlingstraat 24, 6417 KT Heerlen <} '

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 11 april
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte
Maagd te Molenberg-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de r.k- t?
begraafplaats te Heerlerbaan. f
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegenheid tot schriftelijke con-
doleance achter in de kerk vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag 10 april om 18.45 uur in
voornoemdekerk. ,
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van 17.30- 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen. i

Geven met grote verslagenheid kennis van het overlijden van ons lid, de
heer

Jo Nijhuis
Wij wensen vrouw en kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur, direktie, leden en ereleden
zangkoor Molenberg tj

■ -> H
Op vrijdag 6 april jl. overleed voor ons nog vrij onverwacht, onze goede <vriend

Jo Nijhuis g
Wij wensen Lenij, Michél en Désirée veel sterkte toe. 2(

Hugo r *Familie Schneijder

.
JL §
T ' Vi

V
Na een lang en welbesteed leven, hebben wij afscheid moeten nemen van J(
mijn lieveman, onze goede vader, groot- en overgrootvader, zwager, oom
en neef e

Johan Hubert Smeets S
echtgenoot van

Elisabeth Jurgens )
Hij overleed in de gezegende leeftijd van 92 jaar, in het De Weverzieken- \
huis te Heerlen, voorzien van het h. sacrament der zieken. v
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

E
Schaesberg: E. Smeets-Jurgens H

Nieuwenhagen: Paul en Lieske Smeets-Theelen I
Marie-Thérèse en Jean c
Tim en Sander \
Noëlle en Hans " 5
Familie Smeets s
Familie Jurgens c

Schaesberg, 6 april 1990, Huize De Dormig
Corr.adres: Hereweg 80, 6373 VK Landgraaf (

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 12 apri'
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te 'Nieuwenhagen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het
r.k. kerkhof aldaar. 'Bijeenkomst in de kerk; er is geen condoleance. 'Gebedsdienst heden maandag 9 april om 18.15 uur in Huize De Dormig»
Op de Heugden 100 te Schaesberg.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel Van Lindeman
Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen. Gelegenheid tot afscheid-
nemen dagelijks van 19.00 tot 19.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Na een jarenlange liefdevolle verzorging in de Lückerheidekliniek te
Kerkrade, overleed op 6 april jl., voorzienvan de h. sacramenten der ster-
venden, op 83-jarige leeftijd, onze vader, schoonvader, grootvader en
overgrootvader

Pierre Hubert Houben
weduwnaar van

Maria Gertrudis Smeets
Drachten: Jan Houben

Wilma Houben-Gerards
Heerlen: JozefHouben
Heerlen: Frans Houben

Lies Houben-Raats
Kerkrade: M.W. Dill-Erkens

en zijnklein- en achterkleinkinderen
Kerkrade, 6 april 1990
Corr.adres: Heulsstraat 22, 6413 EJ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op dinsdag 10 april a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van St. CorneliuS
te Heerlerheide.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren-
Het rozenkransgebed tot intentievan vader wordt gebeden heden maan-
dag 9 april om 18.45 uur in voornoemde parochiekerk, aansluitend avond-
mis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen. .

Wegens sterfgeval is onze zaak op dinsdag 10 april a.s-
DE GEHELE DAG GESLOTEN

Slagerij

F. Houben-Raats
Heulsstraat 22 Heerlerheide

Steenhouwerij fSSnii
MOONEN WANDERS B.V. f Jf£Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek [7\Hw\
Telefoon 045-227700 >(/’/ \l 1
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Burgemeester Nuth
één dag ambtenaar

ingemeente Wittem
Nut? ~De burgemeester vansm mevrouw Elly Coenen-Vaes-
k ' z«jl in het najaar één dag als (on-

vani lgd) ambtenaarin functie zijn■m de gemeente Wittem.
amv^ 11 op zaterdag 6 oktober als
.notenaar van de burgerlijke stand
Det uUWeliJk voltrekken van haar
Omïnd Leon Vaessen uit Epen.
gpm reden heeft z« het Wittems
amikfentebestuur verzocht haar totuotenaar van de burgerlijke stand| benoemen.
alt

6" W van Wittem gaan daarmee
nop°°rd' maar de uiteindelijke be-
tera^r}ng geschiedt door de gemeen-
da„ i^ ln de vergadering van dins-
dB 17 april.

Vrijdag akkoord over coalitie met PvdA of ’Heerlen-Noord’
CDA-Heerlen begint
nieuwe overlegronde

van onze verslaggever

rj . -De coalitie voor
w nieuwe gemeenteraad in
VoJ*T n is n°ë steeds niet ge-
VeÏÏ " Het CDA-Heerlen, met
litipt 11 zetels de grootste po-

'eke partij, gaat dinsdag op-
*euw met de PvdA en de

2or?H Pering Heerlen-Noord af-
r "üerliJke gesprekken voe-

ha\PvdA blijft vasthouden aan
gee standPunt en wil onder
W b- enkele voorwaarde mee-
Van aan een coalitie waar-
ler, Tv?ok de Groepering Heem--Noord deel uitmaakt. Zo-
enn end hebben de PvdA
0^ de Groepering Heerlen-

der? kÜ de onlangs gehou-n verkiezingen zeven zetelsuehaald.

Vergelijkingen
Valtg,^s Bijsmans
de L, ""gerekend op Goede Vrijdag
Propr sslng- "Dinsdag vinden er
"net mnia-vergelijkingen plaats
Heen fracties van de PvdA én
oDu.en"Noord- Vervolgens komt
vÖdag 13 aPril de CDA-fractie in
cent nng biJeen. Tijdens die bij-Komst wordt wellichteen beslis-
te ë §en.omen. Het zou leuk zijn als
GopV^htievorming inderdaad opeae Vrijdag goed uitpakt."
Over hder., »,verdeling van de wethou-
mors en Portefeuilles zal ook
Bik°fn niet worden gesproken.
Voor,nans: -Veel belangrijker is
feike g overeenstemming te be-n over de partijprogramma's."

Douanepakt twee
Noren met drugs

Patm. ? E~~ Een surveillerende
l eri u Ule van de douanepost Heer-
UUr

ne«t zaterdagavond om 23.15
de f$ dens een routine-controle op
Ven6Uwstraat in Kerkrade twee
v orid

n aangehouden. De douaniers
V9ndA'nde auto- onder de stoel
een njder, twee kilogram hasj,
LSrj n°eveelheid marihuana en
de tw ??' Volgens de douane, die
heeff

e Noren voor nader verhoor
Wr°^ergedragen aan de Po»tie in
de gS :1S heteen unicum dat aan
der!i in vSuS cc Noren zijn aangehou-

ha*}bezit van drugs. Het twee-
kocht drUgs in Nederland ge-

Nieuwe uitrusting
voor brandweer

Simpelveld
Sm onze verslaggever
Inspe^'jVELD ~~ °P advies van de

h Voor hetBrandweerwezen
nenk_^f femeente Simpelveld bin-
Ug uT" de helmen van het vrijwil-
gen f. andweerkorps gaan vervan-
volriope Veertien jaar oude helmen
tUeera v°1 Sens de inspectie niet

n aan de geldende veiligheisei-
dv*n dTc°genaamde uitrukkleding

v,LölmPelveldse brandweer is
% ti!^anglng toe- »De uniformen
Medina Jaar geleden gekocht en die
steld dt voortdurend blootge-
ven" Sa.tn-J

extreme omstandighe-
id 'a!„^ljft het college in Simpel-aan de raad.

kledinaging Van de beschermendevergtf>!,„Voor de brandweerlieden«Usiftt ? lnYestering van 30.000 gul-
6en offt coll,ege stelt de raad voor
Öe kn«LSeerde aankoop in driejaar,

n
en

t
van 33 nieuwe witte hel-

3-Punt.Ti " lederen binnenwerk,
ychtsvi, unem' neklaP en ge-tSVl2ler bedragen ruim 10 mille.
Bebe r°Verlt„ L" ?imPelveld neemt hier-

D^sllssing tijdens de verga-nng op donderdag 19 april.

Twintig oldtimerspronken in Merkelbeek

Glimmen als goud
en lopen als

een naaimachine
Van onze correspondent

MERKELBEEK - Ont-
waakt uit de winterslaap; of
beter gezegd, flink opge-
poetst en voor het eerst dit
seizoen weer aan den volke
getoond. Dat zijn de pak-
weg twintig oldtimers, die
gisteren op de markt in Mer-
kelbeek verschenen, om
van daaruit een lentetocht
door het Zuidlimburgse
land te maken.

Verantwoordelijk voor al dat
fraais op antiek automobielge-
bied is de Internationale Histori-
sche Automobiel Club, bestaan-
de uit veertig. leden, die samen
zon zestig 'oldies' bezitten. Wat
gisteren door de IHAC werd ge-
toond, was de crème de la crème
van de club. Het paradepaardje
is een Peugeot type 105 uit 1905,
het op éénna oudstekarretje van
de club. De dertienjarige Pascal
van Rooij, zoon van de eigenaar,
loopt bijzonder trots om 'zijn'
auto heen, waarvan hij niet
waagt te zeggen hoeveel die wel

waard is. Omstanders fluisteren
bedragen van boven een ton,
maar Pascal geeft zijn geheim
niet prijs. Wel weet hij met stelli-
gezekerheid te vertellen, dat het
ijzeren ros nog maar één broertje
heeft. „Ook die moet zich ergens
in Nederland bevinden. Maar
van dit model, waarvan er toch
150 zijn gebouwd, zijn er nog
slechts twee over. Zelfs de Peu-
geotfabrieken hebben geen ex-
emplaar meer in hun toch zeer
uitgebreide verzameling."

" Het aanslingeren van
dezePeugeot uit 1909 is geen
ongevaarlijke bezigheid.

Foto: FRANS RADE

Poetsen
En Pascal van Rooij kan het we-
ten. Wat hij niet weet, is hoeveel
zijn 9-pk-tweecilinder-karretje
verbruikt. „Deze wagen heeft
geen kilometerteller, dus dat
kunnen we moeilijk uitrekenen.
Bovendien moeten we zeer regel-
matig bijtanken, want als jemet
een minder dan halfvolle tank
een flinke helling neemt, kan het
wel gebeuren dat de motor af-
slaat. Dan krijgt dat ding name-
lijk geen brandstof meer. Thuis
ben ik verantwoordelijk voor het
poetsen van het koper. Dat

neemt, als voorbereiding op een
rit, wel anderhalve dag in beslag.
En niet alleen de buitenkant zo-
als de radiateur, de carbidlan-
taarns en zo. Ook onder de mo-
torkap moet alles tot in de verste
uithoeken glimmen."
Niet alleen Pascal's Peugeot is
blikvanger. Wat te denken van
een Renault uit 1909? Eigenaar
Voncken uit het Belgische Zu-
tendaal heeft het wagentje al zes-
tien jaar. Een open karos met
slechts een vierkant raam in een
houten lijst als bescherming
voor de inzittende. Of is het 'op-
zittende'? „Deze automobiel is
indertijd in licentie gebouwd in
New Vork door Charles Barry,
'automobile and carriage buil-
der'. Ik heb geen flauw idee, hoe
hij weer in Europa terecht is ge-
komen. In ieder geval loopt'ie
nog prima. Momenteel heeft hij
zoveel compressie, dat bij het
aanslingeren twee van de drie
keer de slinger terugslaat. Ge-
vaarlijk karweitje, je kunt er
makkelijk jepols mee breken."
De IHAC mag zich met recht in-
ternationaal noemen. De leden
komen uit alle windstreken, van
Eindhoven tot Zutendaal, van
Aldenhoven tot Brunssum. „En
je mag alleen lid worden, als je
antieke karretje gebouwd is vóór
1940. Jongere modellen zijn bij
deze club uit den boze", aldus
clubsecretaris John Dieks uit
Brunssum, trotse eigenaar van
een Peugeot 301 bouwjaar 1934.

jo reijnders

Jongeren
vernielen
auto uit

verveling
LANDGRAAF - Een groep
Landgraafse jongeren heeft za-
terdag om 23 uur bij een automo-
biel-verkoopbedrijf aan de Pas-
teurstraat in Schaesberg een
nieuwe auto beschadigd en met
verf beklad. De politie wist in
eerste instantie zes jongens en
een meisje, allen in de leeftijd
van vijftien tot achttien jaar, aan
te houden. Zij waren allen bij het
incident betrokken geweest,
maar de twee 'hoofdschuldigen'
ontbraken. Ook dat tweetal werd
later op de avond gearresteerd.
Als motief gaven zij 'pure verve-
ling' op.

oostelijke mijnstreek

Veel kijkers, weinig kopers
op ruilbeurs modeltreintjes

Van onze verslaggever
HEERLEN - Met een wagon-
netje in de hand slenterde Sittar-
denaar Lucas Schouteten, do-
cent van beroep, zaterdag door
de foyer van de Heerlense Stads-
schouwburg. Een ruilbeurs van
modelspoor vond er plaats. „Ik
koop niets meer", zei hij vastbe-
raden. Maar plotseling viel zijn
oog op de 'zeldzame' Italiaanse
locomotief uit de jaren vijftig, die
hij al jaren aan zijn collectie had
willen toevoegen, maar diealtijd
te duur was. De prijs was geslon-
ken tot 'slechts' negentig gulden.
En Lucas sloeg meteen toe.

Ruim 750 -veelal oudere- mo-
deltrein-fanaten hoopten afgelo-
pen zaterdag dat treintje te kun-
nen ruilen of kopen waar zij al
sinds mensenheugenis naar
zochten. Schijnbaar lukte dat
niet iedereen, wanter waren veel
kijkers, maar weinig kopers. Al-
leen handige spulletjes als wis-
seltjes, seintjes en boompjes, uit-
gestald op 190 tafels, gingenvlug
van de hand.

Vitrine
Wat doen liefhebbers met een
waardevolle locomotief? „Ik laat
een zeldzaam type hoogstens
twee meter op de rails rijden.
Daarna berg ik hem meteen op
achter de vitrine. Misschien val-
t'ie wel en komt er een lelijke
kras op", zei een Gelderse verza-
melaar.

Anderen zien het treintje liever
bewegen. De meesten prefereren
een metalen uitvoering. Ook
Schouteten, de trotse bezitter
van de Italiaanse locomotief:
„Als ik die rotzooi van plastic,
krijg ik maagpij n. Het is kitsch.
Metaal komt het meest overeen
met de werkelijkheid. Vooral
metalen stoomlocs zijn prachtig.
Als ik die stoom opsnuif, waan ik

mij in een tijd die ik nooit heb
kunnen meemaken."

Of spelen met treinen nu een
kindse hobby is of niet („Postze-
gels verzamelen noem je toch
ook niet kinds?"), degenen die

een geslaagde aankoop deden,
verlieten de beurs zo blij als een
kind. Zoals Schouteten bijvoor-
beeld.

remco pijpers

" Voor de liefhebbers van modeltreinen was er volop keus
in Heerlen. Maar gekocht werd erbitter weinig.

Foto: FRANS RADE

Muzikale verrassingen
bij afscheid Schobben

Van onze verslaggever

KERKRADE - Ruim vierhonderd
muziekliefhebbers hebben zaterdag
in de sfeervolle Rodahal genoten tij-
dens de feestelijke gala-avond rond
het afscheid van de bekende trom-
pettist en orkestleider Willy Schob-
ben. De 74-jarige Kerkradenaar, die
kan terugzien op een bijzonder suc-
cesvolle muzikale carrière, dirigeer-
de voor de laatste maal zijn achttien
man sterke big band.

De gala-avond werd georganiseerd
door het Koninklijk Kerkraads
Mannenkoor Sint Lambertus, dat

goede banden met Willy Schobben
onderhoudt. De 'gouden' trompet-
tist die het in de toekomst iets rusti-
ger aan wil gaan doen, werd verrast
door een aantal muzikale hoog-
standjes. Eddy Haus, dirigent van
het BRT-radio-orkest, blies een
solo-partij en de 'Auw Harmonie'
uitKerkrade verzorgde een aubade.

Hoogtepunt van de galavond was
volgens Lambertus-voorzitter Bel-
len een gezamenlijk optreden van
het mannenkoor en de bigband.

„Twee nummers werden samen ten
gehore gebracht. Dat was fantas-
tisch", merkteBellen op. „Als de big
band alle registers opentrekt, vallen
de mannenstemmen normaal ge-
sproken weg. Maar op de repetities
is het geluid van het orkest enigs-
zins aan banden gelegd. Op die ma-
nier kwam er een voortreffelijk op-
treden tot stand."

Naar alle waarschijnlijkheid blijft
de big band van Willy Schobben bij-
een. Over de opvolging van Schob-
ben als orkestleider circuleren de
namen van Eddy Haus en Ger Pe-
pels.

Chauffeur vlucht
na zwaar ongeval
HEERLEN - Een Heerlense brom-
fietser is gisteren om 14.45 uur ern-
stig gewond geraakt nadat een zil-
vergrijze Ford Granada hem op de
kruising Akerstraat-Molenberglaan
had aangereden. De bestuurders
van de auto stopten na het ongeval
honderd meter verderop, keken om,
en reden vervolgens weg.

Volgens de politie zaten in de auto
drie of vier personen. Door de klap
botste de bromfietser tegen de trot-
toirband. Na diverse malen over de
kop te zijn gevlogen, belandde hij
vijftien meter verder op de grond.
Daar bleef hij bewusteloos liggen.
De man werd met ernstige verwon-
dingen opgenomen in het Heerlense
ziekenhuis.

De politie vraagt getuigen, die mo-
gelijkerwijs het kentekennummer
hebben genoteerd of het voertuig
ergens hebben zien staan, contact
met haar op te nemen: S 045-
-731764.

Putdeksels
verwijderd

LANDGRAAF - Op de Irene-
straat in Nieuwenhagen ont-
stond zaterdagavond om half
twaalf een gevaarlijke situatie
nadat onbekenden zeven put-
deksels hadden verwijderd.
De Landgraafse politie wist de
deksels weer op te sporen en

op de juiste plaats te bevesti-
gen. „Door snel ingrijpen ble-
ven ernstige ongelukken uit",
aldus een politiewoordvoerder
in Landgraaf.

Twee weken geleden werden in
Heerlen ook al op een vijftiental
plaatsen putdeksels verwijderd.
Toen moesten ambtenaren van de
dienst Openbare Werken afzettin-
gen plaatsen bij ontstane gaten in
het wegdek. Van de daders ont-
breekt ieder spoor.

WATERSCHAP
ZUIVERINGSCHAP LIMBURG

Bekendmaking
JHet Dagelijks Bestuur van het Wa-
iterschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat op 26 april 1990
om 10.00 uur in het gebouw van
jvoornoemde zuiveringschap, Kape-
laan Sarsstraat 2 te Roermond een
openbare vergadering zal worden
gehouden van het Algemeen Be-
stuur.
Voorts wordt medegedeeld dat op
het kantoor van voornoemd zuive-
ringschap, Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond vanaf 10 april 1990 gedu-
rende 14 dagen voor een ieder ter in-
zage zijn neergelegd ontwerp-be-
sluiten tot wijziging van de begro-
ting voor het dienstjaar 1990.
Desgewenst zijn deze stukken, te-
gen betaling van de verschuldigde
legeskosten, verkrijgbaar.
Gedurende de termijn van terinza-
geligging kunnen belanghebben-
den tegen de genoemde stukken
schriftelijke bezwaren inbrengen
bij het Algemeen bestuur.
Roermond, 9 april 1990
Het Dagelijks Bestuur vnd.

Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

De entreeprijs is inclusief het - Restaurant Voor sportmassages,
gebruik van alle met een * - Sportmassages kuurbaden en schoonheids-
aangeduide voorzieningen: - Kruiden- en behandelingen dient men
2 uur ’ 25,- modderbaden ruim van te voren te
3,5 uur ’ 32,- - Schoonheidssalon reserveren.
en een hele dag ’ 48,-. " - Badshop

* Thermale binnen- en Het hele jaar door geopend - In Thermae 2000 vindt
buitenbaden dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur. u een bron van weldaad en

* Whirlpools net gezondheidsprogramma
* Saunalandschap -\/ dat u zoekt.

* Gymnasion .
* Solarium /Tjfe^
* Auditorium TUVUWI/b BP1 st
* Yoga / Meditatie l T^Tirfn KL ■*-* Hydrogymnastiek ZULHj f— r K.

Thermae 2QOO, Cauberg 27, 6301 BT Valkenburg a/d Geul, Telefoon (04406) - 16060
BRON VAN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST

(ADVERTENTIE)

OM ZES UUR DICHT
Het wordt actie bij de /f^^fitfY^&t^'
winkels. Dat besloten -felf\ &/ VZr&t
duizenden mensen op /^^\
de vergaderingen van "vS&&ÊMtSsbl\\\~
de bond. Versterk de y\ *^^P^ 12>c^/
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% In het Hubertushuis in
Kerkrade werden gister-
middag twee muzikanten
van de harmonie Sint Cae-
cilia koninklijk onderschei-
den door burgemeester
Mans. Johannes Huynen en
Ludwig Thomassen, beiden
woonachtig in Kerkrade,
ontvingen de eremedaille in
zilver voor hun veertigjarig
lidmaatschap van de 'Auw
Harmonie va Kirchroa'.

Foto: FRANS RADE

Koninklijk
zilver voor
muzikanten



LISEKYL - Van alle kanten is hefti-
ge kritiek geleverd op de gebrekki-
ge veiligheidsvoorzieningen op het
schip. Uitgerekend op de achter-
plecht waar de brand uitbrak, bleek
de alarminstallatie niet te werken,
evenmin als op de brug, zeggen le-
den van de bemanning.

Het is nog onduidelijk hoeveel pas-
sagiers zijn omgekomen op het
autodek, waar derookontwikkeling
bijzonder sterk was. Volgens niet
bevestigde berichten moesten veel
passagiers wegens het gebrek aan
slaapruimten aan boord de nacht in
hun auto doorbrengen.
Dat de bemanning uit Noren, Filip-
pino's en Portugezen bestond,

maakte de reddingswerkzaamhe-
den aan boord nog moeilijker.
„Toen het brandalarm werd gege-
ven, vroeg ik een bemanningslid
wat ik moest doen, maar hij sprak
alleen Portugees", aldus een passa-
gier.

Paniek
Een Portugese matroos vertelde dat
veel passagiers, nadat zij door het
alarm uit hun slaap waren gerukt, in
paniek op het kabinedek rondren-
den zonder te weten wat te doen. De
bemanningsleden werkten pas een
week op het schip en hadden nog
geen gezamenlijke brandoefening
had gehouden.

’Paniekoverhandhavenkoppelingnunietaandeorde’Bonden en PvdA wijzen
uitlatingen Lubbers af

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Er is op dit moment
geen enkele aanleiding om op basis
van de loonstijgingen 'de stormbal'
te hijsen over de handhaafbaarheid
van de koppeling. Zoreageerden de
voorzitters van FNV en CNV, Steke-
lenburg en Hofstede, het afgelopen
weekeinde op uitlatingen van pre-
mier Lubbers vrijdag na afloop van
het kabinetsberaad. Ook PvdA-
vice-premier Kok en PvdA-voorzit-
ster Sint plaatsen kritische kantte-
keningen bij de opmerkingen van
de minister-president.

„Er is momenteel geen sprake van
een onverantwoorde loonontwikke-
ling. De suggestie dat devakbonden
door de hoge looneisen de koppe-
ling onbetaalbaar maken, werp ik
verre van mij", aldus Stekelenburg
zaterdag in Raalte. De FNV-voor-
man noemde loonstijgingen van 3,5
tot 4 procent niet onverantwoord.
Stekelenburg wees erop dat een
deel van de loonsverhogingen een-
malig is en dus niet meetelt bij de
koppeling.

Te vroeg
Hofstede zei voor de TROS-radio
dat het kabinet veel te vroeg aan de
bel heeft getrokken. Een ingreep bij
de koppeling wees hij van de hand.
„Daar gaan wij dwars voorliggen.
De werknemers en de uitkerings-
trekkers mogen niet de dupe wor-
den", aldus Hofstede. De CNV-
voorman zei dat 3,5 procent loonstij-
ging wel veel lijkt, maar dat dat niet
zo is wanneer daar een inflatie van 2
tot 2,5 procent eneen stijgingvan de
produktiviteit tegenover staat. Bo-
vendien heeft deoverheid door for-

se loonstijgingen meer belasting- en
premieinkomsten.

Vice-prenmierKok zei bij de TROS
dat de koppeling niet in gevaar
hoeft te zijn. Tot nu toe raamt het
Centraal planbureau (CPB) een
loonstijging voor 1991 van 3 tot 3,5
procent. Kok : „Dat zou in die om-
vang tot financiële consequenties
kunnen leiden. Dat zou een forse re-
kening voor de rijksoverheid bete-
kenen. Hoe we die moeten betalen,
daarover willen wij met de sociale
partners gaan praten. De vraag zal
dan zijn hoe we die loonstijging wat
kunnen afremmen, mede in het be-
lang van de handhaving van voor-
zieningen".

Kok wees erop dat een groot deel
van het beeld voor 1991 nog bepaald
moet worden in het CAO-onderhan-
delingen die dit najaar starten. Bij
de NCRV-radio erkende Kok dat
„als we niet oppassen" er een span-
ning kan gaan ontstaan tussen wat
hij de kernvraag noemde, het in
1991 handhavenvan de koopkracht
voor een ieder dan wel een kleine
verbetering daarvan, en het handha-
ven van voorzieningen. Hij zei de
door Lubbers verwoordde „zorg"
op dit punt wel te delen.

Uitzoeken
PvdA-voorzitster Sint stelde bij de
NCRV-radio „voorlopig" te betwij-
felen of de loonstijging te groot is.
„Ik geloof niet dat de loonstijging
onverantwoord is. Het is veel te
vroeg om datnu te stellen. Hetkabi-
net moet dat eerst maar uitzoeken",
aldus Sint. Zij wees erop dat in het
regeerakkoord gesproken wordt

van een onverantwoorde loonstij-
ging als die inflatie en produktivi-
teitsstijging te boven gaat. „Dat is
niet zo", aldus Sint. Volgens de
PvdA-voorzitster moet het kabinet
„een uiterste poging doen" de kop-
peling te handhaven. „Dat is voor
ons een heel hard punt", zei ze.

VNO-voorman Van Lede liet bij de
TROS weten dat de loonstijging tot
nu toe binnen de produktiviteitsstij-
ging is gebleven. Hij noemde het
hele probleem een zaak van de over-
heid. Die kan de koppeling op den
duur niet meer betalen. Van Lede
wees er verder op dat de werkgevers
al voor de herinvoering van de kop-
peling voor die ontwikkeling heb-
ben gewaarschuwd. „Er is een auto-
matische piloot ingevoerd en dat
schept illusies bij de mensen", al-
dus de werkgevers-voorman.

Bezuinigen
De CDA-bewindslieden Andriessen
(Economische Zaken) en De Vries
(Sociale Zaken) hebben beide aan-
gedrongen op verdere bezuinigin-
gen bij de Rijksoverheid. In De Te-
legraaf keerde Andriessen zich het
afgelopen weekeinde tegen lasten-
verzwaringen en een verhoging van
uitgaven bij de overheid. Volgens
Andriessen mogen de lasten niet
toenemen waardoor er twee miljard
gulden extra bezuinigd moet wor-
den. In CDAktueel stelde De Vries
dat de neigingom te vluchten in las-
tenverhogingen, verkeerd is. Hoge-
re uitgaven moeten opgevangen
worden door extra ombuigingen, al-
dus de1"bewindsman.

Slovenen massaal
naar de stembus

LJUBLJANA - In de Joegoslavi-
sche deelrepubliek Slovenië zfjn de
kiezers gisteren massaal naar de
stembussen getogen voor de eerste
vrije verkiezingen na de oorlog. De
Slovenen kiezen een president en
een deel van het parlement.
Ondanks de regen bedroeg rond het
middaguur, toen de stemlokalen
vijf uur open waren, de opkomst al
23,3 procent.

PNL wil nieuwe
burgemeester van

Kessel leveren
HEERLEN - Partij
Nieuw Limburg
(PNL) wil de vrijko-
mende burgemees-
terspost in Kessel
claimen. PNL is als
enige partij altijd te-
gen elke gemeente-
lijke herindeling ge-
weest en het ziet er
nu naar uit dat het
Noordlimburgse
Kessel zelfstandig
blijft, verklaart

woordvoerder J.
Joosten van PNL dit
streven.
Joosten: „Kessel
heeft een aantal ja-
ren een waarnemend
burgemeester gehad
omdat er een herin-
delingsplan Noord-
Limburg in de maak
was. In de aankondi-
ging van gouverneur
Kremers dat Kessel
weer een 'echte' bur-

gemeester krijgt,
zien wij een duide-
lijk signaal dat de
herindeling in het
noorden van de pro-
vincie van de baan is
en Kessel zelfstandig
blijft."
Geschikte kandida-
ten heeft de partij ge-
noeg, aldus Joosten.
De partij vindt het
belangrijk dat nu
ook eens de lokale
stem gehoord wordt
in de burgemeesters-
benoemingen, voor-
al daar de Kesselse
gemeenteraad geen
enkele landelijke
partij kent maar uit-
sluitend uit lokale
partijen bestaat.

Vargas Llosa
leidt in Peru

LIMA - Bij de presidentsverkiezin-
gen gisteren in Peru heeft de schrij-
ver Mario Vargas Llosa, kandidaat
voor het rechtse Democratisch
Front, volgens de eerste voorspel-
lingen op de Peruaanse radio en te-
levisie de meeste stemmen behaald.
De onafhankelijke kandidaat Alber-
to Fujimori werd tweede.
Het ziet er echter nietnaar uit dat de
54-jarige Vargas Llosa de absolute
meerderheid behaalt. Dat zou bete-
kenen dat de Peruaanse kiezers bin-
nen een maand in een tweede ver-
kiezingsronde een definitieve keus
moeten maken tussen Vargas Llosa
en Fujimori.

Referendum
Ford Genk

GENK - Onder de 11.000 werkne-
mers van de Ford-fabrieken in
Genk wordt vandaag een referen-
dum gehouden. De werknemers
kunnen zich via een formulier uit-
spreken over de voorstellen van de
sociaal bemiddelaar. De brieven
moeten voor donderdag aankomen
bij het ministerie van Tewerkstel-
ling en Arbeid. Indien tweederde
van de Fordarbeiders zich uit-
spreekt tegen de voorstellen wor-
den de acties voortgezet.
De afgelopen maand hebben de
Ford-arbeiders bijna dagelijks min
of meer uitgebreide stakingsacties
ondernomen.

Mislukte
overval
in Luik

LUIK — Twee gemaskerde en ge-
wapende mannen hebben vrijdag
een overval gepleegd op het post-
kantoor van Tilleur-Luik. Terwijl
een van de gangsters met zijn wa-
pen een vrouwelijke klant bedreig-
de, dwong de andere overvaller de
postbediende de kluis te openen en
daarna op de grond te gaan liggen.
Al snel merkten de overvallers dat
de buit beveiligd was met een rode
kleurstof. Toen ze inzagen dat alles
waardeloos was, dropen ze af zon-
der de biljetten mee te nemen.

Philips in
hoger beroep
tegen boete

EINDHOVEN/WASHINGTON
Philips gaat in hoger beroep teg^l
de uitspraak van de jury van een »
derale rechtbank in Miami, Floo'
in de VS. Die jury legde Philips $
gelopenvrijdag een boete op van°'
miljoen dollar omdat het bedrijf
markt voor roterende scheerapp?ra
ten zou hebben willen monopolie
ren.

De zegsman van Philips ontkent o'
ten stelligste. De kwestie was bij"
rechtbank aanhangig gemaakt do"
Windmere, een Amerikaanse coj
current van Philips. „Het is in ö(
Verenigde Staten gebruikelijk <j>
zakelijke geschilen voor de rech^worden uitgevochten. De cC^ l(lgang bevindt zich nu in de eers'
fase. Omdat Philips in hoger bero»
gaat hoeft de boete nog niet te Wr
den betaald", aldus de zegsman.
Aanvankelijk spande Philips cc,
procedure aan tegen Windmere rtl
de beschuldiging dat Windmere on'
eerlijke concurrentie bedree_
Windmere had volgens Philips ojj
der de merknaam Ronson - kejVbekend om zijn sigaretten aanst j
kers - een scheerapparaat op fl j
markt gebracht met roterende kof]
pen dat sprekend leek op het "^lips scheerapparaat, dat in Amer1"
onder de naam Norelco wordt v«'
kocht. Dat was volgens Philips^,schending van het patent van Pn
lips.

Extra plaatsen
voor opvang
asielzoekers

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De gemeenten he»
ben WVC toegezegd nog eens 4<*J,opvangplaatsen voor asielzoekers >
te zullen richten. Landelijk ko^
het aantal opvangplaatsen daarin^op ongeveer 16.000, verdeeld oVe
600 gemeenten. Van de 16.000 plaa
sen zijn er nu al 11.600 beschikba^
De toezeggingen van de gemeente
zijn het resultaat van een aktie o'
WVC eind vorig jaar startte. Toe
bleek dat er over 1989 geen 81'

{maar 14.000 asielzoekers naar °fl.
land zouden komen. Voor dit W\
wordt gerekend op een toenamef
24.000 asielzoekers. MBehalve de 16.000 plaatsen die f?
gemeenten hebben toegezegd, &L
er nog eens 3400 plaatsen in de l
landelijke opvangcentra. Daarm^zijn er nog steeds opvangplaats^
tekort om alle asielzoekers op .
vangen. Noodopvang blijft dan o<>
nodig.

Poindexter
schuldig

bevonden
WASHINGTON - JohnPoindextej; .ex-veiligheidsadviseur van de vo . .
ge Amerikaanse president R°na

0 ö
Reagan, is schuldig bevonden £ .allevijfpunten van de aanklacht o ]
tegen hem was ingebracht wege
zijn betrokkenheid bij het Iran-C° l
traschandaal.

Volgens de rechtbank heeft de & ,
jarige vroegere vice-admiraal e. f 1hoofdrol gespeeld in de a"a'«. 'waarbij in 1985 in. het geheim *pens werden geleverd aan Iran > |
de winsten daaruit doorgeslu', ,
naar de Contra-rebellen die
heersende sandinistische bewind
Nicaragua bestreden. ,e(lDe strafmaat zal op 11 juni word
bepaald. Poindexter riskeert een %
vangenisstraf van 25 jaar en e,e
boete van 1,25 miljoen dollar. I" t
tot nu toe gevoerde processen in *L
kader van de Iran-Contra-aff?'■ e
zijn echter alleen voorwaardeW
straffen opgelegd.

Het proces was vijf weken gele(\L
begonnen. De juty deed er zes j*gen over om tot een oordeel te *men. In de aanklacht werd P°'
dexter beschuldigd van liegen
gen het Congres, van het dwarsf> tmen van het onderzoek van "Congres naar de affaire en van s
menzwering.

Gesprek ANC
en De Klerk
begin mei

KAAPSTAD - De eerste ontm^,
ting tussen officiële delegaties g()
hetAfrikaans Nationaal Congresi
de Zuidafrikaanse minderheid5" k
gering zal plaatsvinden op 2, 3 e .^
mei in Kaapstad. De ontmoeting ,s,
aanvankelijk op 11 april zou P^a 3Ovinden, was door het ANC °?t ae-
maart voor onbepaalde tijd u..ge-
steld als protest tegen bruut poll
optreden tegen zwarte betogers1
Sebokeng op 26 maart. Daarbij *ren zeven betogers doodgeschote

De vice-voorzitter van het f^/eNelson Mandela, zou in een n^eXtefdatum voor de ontmoeting hebD
fg,

toegestemd na een belofte van P f
sident De Klerk dat er een recn^.benoemd zal worden om de ëe^eoe-tenissen in Sebokeng te onder2

ken. EK
Op 10 mei zal De Klerk een beZ? epl
brengen aan de Franse pres«d Ê j
Francois Mitterrand, als ondero
van een tournee langs EG-sta
hoofden. Doel van die bezoeken
afschaffing van de EG-sancties
gen Zuid-Afrika.

t
Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
Schuttershof te Brunssum is kalm en vredig van
ons heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Elisabeth Ligthart
weduwe van

Hendrik Konings
Zij overleed op de leeftijd van 67 jaar, na voorzien
te zijn van het h. sacrament der zieken.

Merkelbeek: Henk Konings
Ursula Konings-Vankan
Nancy, Sandra en Ginny

Merkelbeek: Tresie Swelsen-Konings
Pierre Swelsen
Vera en Petra

Merkelbeek: Wiel Crijns
Familie Ligthart
Familie Konings

Brunssum, 8 april 1990, verpleeghuis Schuttershof
Corr.adres: Maarweg 21, 6447 BL Merkelbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 11 april a.s. om
11.00uur in de parochiekerk van de H. Clemens te
Merkelbeek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag 10 april om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. '

t
Dankbaar datwij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging
door het personeel van Huize Firenschat is overle-
den, op de leeftijd van 86 jaar, voorzien van het h.
sacrament der zieken, onze goede en zorgzame va-
der, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Jan Jozef Hartmans
begiftigd met de pauselijke oderscheiding

Pro Ecclesia et Pontifice
echtgenoot van wijlen

Anna Maria Hensgens
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Grimbergen
(België): MiaLeemans-Hartmans

JeanLeemans
Kerkrade: t Leo Hartmans

Els Hartmans-Moonen
Steinhausen

(Zwitserland): Alfons Hartmans
Lydia Schuier

Geldrop: Huub Hartmans
Mia Hartmans-v.d. Hoff

Kerkrade: José Nellestijn-Hartmans
Piet Nellestijn

Grimbergen
(België): Elly De Valck-Hartmans

Christiaan De Valck
Kerkrade: Hein Hartmans

Irene Hartmans-Kremers
Wuppertal

(Duitsland); Henriëtte Hissel-Hartmans
Jan Hissel
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hartmans
Familie Hensgens

Kerkrade-West, 7 april 1990
Corr.adres: St. Pieterstraat 156, 6463 CZ Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 11 april a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van dinsdag 10april om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t I
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God ge-
heel onverwacht tot Zich heeft genomen, mijn in-
niggeliefde man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, zoon, broer, zwager, oom en neef

Frans Kremer
echtgenoot van

Catharina van Geffen
Hij overleed op de leeftijd van 55 jaar.

Landgraaf: C. Kremer-van Geffen
Heerlen: Francis en Peter

Carina, Daniël
Landgraaf: Goswin en Jennifer
Landgraaf: Robert
Landgraaf: Cindy

Familie Kremer
Familie van Geffen

6372 TN Landgraaf, 6 april 1990
Bungestraat 2
De uitvaartdienst zal gehoudenworden op woens-
dag 11 april a.s. om 10.30 uur in de aula van 't cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraaf-
plaats Eikske te Landgraaf.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 10.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Onze dierbare overledene is opgebaardki derouw-
kamer van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
Nieuwenhagen. Gelegenheid tot afscheidnemen
dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Heden namen wij afscheid van onze sympathieke
jeugdleider

Karl van der Heijden
40 jaar heeft hij zich ingezet voor de jeugd in Chè-
vremont. Hij was een hartverwarmend persoon. Al-
tijd was er die lach. We zijn hem veel dank ver-
schuldigd.

Bestuur, jeugdbestuur en leden
van voetbalvereniging Chèvremont

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede dat toch
nog onverwacht op 85-jarige leeftijd van ons is
heengegaan, voorzienvan het h. oliesel, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, opa en overgroot-
vader

Johann Dekker
weduwnaar van

Adriana 'Rotgans
Brunssum: H. Dekker

M. Dekker-Dawid
Amsterdam: A. Dekker
Brunssum: P. Dekker

A. Dekker-Dawid
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

6443 VC Brunssum, 8 april 1990
Beekstraat 22
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake, woensdag om 19.00uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk aan de Pr. Hendriklaante
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op donderdag 12 april om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De eeuwige God is u
een woning en onder u
zijn eeuwige armen.

Deut. 33 : 21.
In alle rust is in haar Heer en Heiland, JezusChris-
tus, ontslapen ons aller tante Nel in de leeftijd van
87 jaar

Petronella Catharina
Muller
weduwe van

Jan Vogel
Brunssum: E.M. van den Berg-Vogel

Utrecht: M. van Vriesland-Vogel
H. van Vriesland

Roosendaal: R. Posma-Paradies
R. Posma
Kinderen en kleinkinderen
Familie Muller
Familie Vogel

Brunssum, 7 april 1990
Corr.adres: mevr. E.M. van den Berg-Vogel,
Willibrordusstraat 8, 6444 VH Brunssum
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou-
den in de Baptisten Gemeente, Trichterweg 116 te
Brunssum Treebeek, op woensdag 11 april om
11.00 uur, waarna aansluitend de begrafenis plaats-
vindt op de algemene begraafplaats aan de Mare-
bosjesweg te Brunssum.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tante Nel is opgebaard in het mortuarium van het
bejaardencentrum de Kruisberg, alwaar gelegen-
heid is tot afscheidnemen.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinneringaan wat hij voor ons bete-
kende, hebben wij geheel onverwacht afscheid ge-
nomen van mijn man, onze vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, schoonbroer, oom
en neef

Sj eng van Mulken
echtgenoot van

Maria Wagemans
Hij overleed op de leeftijd van 79 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten.

Graetheide-Born: M. van Mulken-Wagemans
Berg a/d Maas: Mia Wenmekers-van Mulken

René Wenmekers
Buchten: Bertha Janssen-van Mulken

Ton Janssen
Obbicht: Lau van Mulken

's Jeannie
van Mulken-de Bruijn

Kotem (B): Sjra van Mulken
Marleen van Mulken-Heijnen
kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie van Mulken
Familie Wagemans

6121 RN Graetheide-Born, 7 april 1990
Graetheide 38
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 11 april om 10.30 uur in de St. Martinus-
kerk te Bom, waarna de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
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Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid. EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie:
(030) 66.00.64. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecht.

Heftige kritiek op
veiligheid veerboot

Vervolg van pagina 1

Maandag 9 april 1990"6Limburgs Dagblad

1 I -NI ll— ■!■■■ ■■ ■ ■■—I «11.11 | 11

I ALSU I
VOOR

DE KAASper
Dan zorgt de Gulpener

voor de mosterd.
Want wat is eronder het genot van
een heerlijk glas Gulpener Pilsner
lekkerder dan een stukje kaas met

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangtU in iedere krat Gulpener Pilsner

( 30 of50 cl) een gratis potje van die
heerlijkeLimburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

GULPENER
LIMBURGS BIER
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Gesprekspartner
eCnt" lot n°g toe weinig van zijn
gele

, opvattingen naar buiten is uit-
WerW ( geheim van Laken'

) sprei PerfeCt)' is hiJ alt'Jd een ëe"i Veie partner voor z'Jn volk geweest.I gen e Verteëenw°ordigers uit alle la-
I 0p l "Broepen van de bevolking zijn
i Bonn paleis te gast geweest om metI uaewi]n te praten.

Al "tèrri ',emand die zoveel heeft geluis-
i het m t°nZe koning' spreekt, dan is; *akP i een gezaB en een kennis van
i hebh »'

n dit land hun gel'jke niet
) vori

en ' schreef premier Martens

' *aa als voorwoord in een boek

' 2ijn
nn de koninklijke redevoeringent « gebundeld. Daaraan zal hij nu

rn o„g^mengde gevoelens hebben te-! sgedacht.

! C.dewijns leven is getekend door
1blemen VT°rVaven en P°litieke P«>-->Br Qn \ n hIJ vier was > viel zijnI denn ' k°ning Albert- in de Ar"
1 dishÜt" °nder mysterieuze omstan-
Ên" Van een rots en overleed.
<le le,n ]aar later reed zijn moeder,
land m

de Astrid' zien in Zwitser-nd met haar auto dood.
Al ■'an

S Jo,ngen was hij getekend door de
Mfr ' Z°als ziin toenmalige kinder-
Ko Q

°UW' de Nederlandse mevrouw
i H;Perberg-De Jong eens vertelde,
long VT,Ou altijd langs de stoeprand
iue

n' zei zij. „Om mij te bescher-
*iin vZj' mi dan." Hij was bang voor> vader Leopold 111, en groeide opSec" stil kind.

Leopold
U adew'Jns regeerperiode begon op
°pvoifH

stus 1951'toen h'J ziin vadei
diens ° ?" Al een jaareerder had hij
leonoirt ■ n overge nomen, omdat
rnenv 'n moeiliJkheden was geko-
WdTufge z'Jn êedrag nJdens de
gerdg"6 Wereldoorlog, toen hij wei-
voig de regering naar Engeland te
vuL en Zlch onvoldoende tegen deUllsers verzette.
>.

'h veert'gJarige koningschap
die 'w er de schaduw gestaan van
kw ar:oningskwestie'. Boudewijn
dign ,onder zeer moeilijke omstan-

van e°en aan het bewind, als vorst
volk n tot in net diepste verscheurd

Ck hJ in 1951 de eed aAegde,
draa| h . de Sint-Goedele-kathe-
V<%e 'Vive la fepubüque'.
Jules mSinSuBetuigen zou de communist

en\v u dat nebben geroepen.
bekPn^ek 'aterwerd Lahaut door on-*e«den vermoord.

Van de vi°Ptreden hiJ nad de steun
n lamingen en werd door de

'ftede a
anreden gedwongen stond

Van hen de basis van de tweedeling
Vo|Xe

land, waar Boudewijn ver-
eerdTk Veert'B Jaar lang heeft gepro-u °oven te staan.
Bebe
<>nd errs*e Jaren ging hij zwaar gebukl
gin v z,Jn. voorgeschiedenis. Het be-
geen " Zl.j.n koningschap was dus
Bij r» 0o

Jke tiJd- Bovendien stond
Vader °nder sterke invloed van zijn
Volk nen.m°eder, welke laatste het
"laar m

ver8even heeft dat het
a^n tot afstand van de troonu gedwongen.

Geliefd
fyia
dewnn e

i
ernstige en vroeg-oude Bou-

d°OrhL Zlch daar manhaftig
d ê BCSlagen en zich een tot
Vn d onwankelbare positie ver
°P een »„.?UdewiJn is ëeliefd> maar

nierdaJeße,amixnderUitbUndige

V°Orafahmeerbovenhetvolkendo0r a bo,ve.n, de partijen. In het
Verdeeld» ojd en sociale verschillen
Vai eer,h!.^elgle is h'J het symbool
r«akt rul Wie aan Boudewijnstaat ' l aan de eenheid van de

Niemand doet dat dan ook. België
kent geen republikeinse beweging.

En al roept er wel eens iemand wat
onaardigs, Boudewijn is zelden het
mikpunt van spot. Een Belgische
'Spitting Image' over hetkoningshuis
zou absoluut onmogelijk zijn. En het
hof doet er ook alles aan om geen
aanstoot te geven.

Boudewijn mist de machtsaspiraties
van zijn voorgangers en leidt een in-
getogen levensstijl. Weliswaar heeft
Boudewijn de afgelopen decennia zo

nu en dan wat problemen gehad met
familieleden met een wat te wilde le-
vensstijl maar op zijn eigen positie en
aanzien heeft dat geen enkele invloed
gehad.

# Een
lachend

Belgisch
koninklijk

paar samen
met de

voormalige
voorzitter van

de Oud-
Limburgse
Schutters-

federatie Mr
Leo Jans

tijdens een
bezoek aan

Bokrijk.

Escapades
Zo moest Boudewijn in de jaren ze-
ventig zijn broer Albert en diens wat
wufte Italiaanse vrouw prinses Paola
tot de orde roepen, omdat hun esca-
pades niet door de beugel konden.
Van Paola deden vele verhalen over

affaires de ronde, onder meer met de
zanger Adamo, en Albert deed er
weinig aan.

Paola kwam ook in opspraak omdat
zij in minirok uit het Vaticaan verwij-
derd werd. Het prinselijke huwelijk
was slecht. Albert en Paola leefden
elk in een andere vleugel van het Bel-
vedère-paleisje, dat Boudewijn aan
hen had toegewezen. Onder de rook
van het paleis van Laken, zodat hij ze
als het ware in de gaten kon houden.

Ook had Boudewijn nogal eens te

kampen met de kinderen uit het
tweede huwelijk van zijn vader met
de burgervrouw Liliane Baels, die
zich niet koninklijk gedroegen. Zoals
prinses Marie-Christine, die trouwde
met een barpianist na een verhouding
met autocoureur Jacky Ickx te heb-
ben gehad.

Prins Alexander had de bijnaam
'Prins Pierewaaier' en prinses Esme-
ralda is journaliste in Frankrijk. Van
zijn zus Josephine-Charlotte heeft
Boudewijn echter geen last. Zij
trouwde met Jan van Luxemburg en
heerst nu samen met deze groother-
tog over het kleine buurlandje.

extra

Boudewijn
en het

stille
verdriet

De stille man', schreef een Belgisch
ov d

onlangs boven een verhaalver Boudewijn van Saksen-Coburg
i tha> Koning der Belgen. Dat stille. "«ers diepe gronden hebben, is in, et geval van Boudewijn een alge-: ">een bekend gegeven.

'■ J,Belêlsche vorst wordt door zijn'k op handen gedragen, maar het is

' Va„" Been man die de populariteit«n_ debevolking zoekt. Integendeel,,
n|nbfJna 60-jarige Boudewijn en ko-! v jngl

t
n Pabiola leiden op het kasteel

I ken I eerder een teruggetrok-

i een êeVen nooit interviews; hebben
f lev V°°r een vorstenechtpaar sobere, ensstijl; mijden de camera's be-
>ve r V°°r een kerstboodschap, eh
i bij °nen,zich alleen in het openbaar
I J,Ar blJzondere, vooral plechtige(«aats)geiegenheden.

1knn !"tendo°rknipperij heeft het
1 zond ilJke tWeetal zich zelden be"

' volk't-: Het enige inzicnt aat net

vorst -8t in de oPvattingen van zijn
kerst' 'S door de toespraken met

'■ en h- ! s,of °P nationale feestdagen,
', orin,

Ie °llnken meestal niet uit door"g'nalueit of spontaniteit.

i volk Jn roept de ene keer zi Jn
elka

°P °m de eenheid te bewaren en, re i*ar met te bestrijden, om de ande-

" hetp rpleidooien te houden voor
facis m' de democratie of tegen het
kj ndm^: °f dus voor het ongeboren
'an» x ant dat er toch wel eens be-
denkt- dingen in staan dan menKt > is nu weer gebleken.

" Koning Boudewijn en koningin Fabiola als 'vorsten ge-
zeten op draagtronen tijdens een bezoek aan de voormalige
kolonie Belgisch Kongo.

# Recente foto van koning Boudewijn

’Le Roi Triste’

Volgens een Belgische journalistmet
contacten bij het hof heerst er een
'hoffelijke sfeer in interieurs die
soms aan een abdij doen denken. In
zijn omgeving bevinden zich alleen
hooggeleerde, vooral adellijke heren
van christendemocratische komaf,
die de koning zorgvuldig afschermen
van de buitenwereld.

Hij staat bekend als een ernstige, wat
saaie man, maar heeft volgens inge-
wijden een opvallend gevoel voor hu-
mor en een warme persoonlijkheid.
Hij mis elke arrogantie of pretentie.
Maar een lachebekje is hij niet. Bij
zijn publieke optredens, al dan niet
in uniform, is het altijd de ernst in
eigen persoon. Men noemt hem wel
'Le Roi Triste'.

Toch geeft diezelfde Boudewijn
meer aanleiding tot kritiek dan men
zou denken. In tegenstelling tot de
Nederlandse koningin Beatrix durft

de Belgische koning, die op 7 sep-
tember 60 jaarwordt en volgend jaar
april 40 jaar op de troon zit, zich re-
gelmatig nadrukkelijk met de poli-
tiek te bemoeien.

Formaties
Hij speelt, net als onze eigen vorstin,
een belangrijke rol bij kabinetsfor-
maties. Hij heeft daarbij de vrije
hand en maakt daar, naar ingewijden
zeggen, op een zeer verstandige ma-
nier gebruik van. Dat is herhaaldelijk
gebleken.

Zo weigerde hij in 1985 de ontslag-
aanvrage van het kabinet-Martens,
nadat dat was gevallen over de poli-
tieke nasleep van het Heizel-drama.
In 1986 moest minister Nothomb van
binnenlandse zaken aftreden omdat
hij de koning een burgemeester in
Voeren had laten benoemen, die
men daar niet wilde.

En ook in de politieke crisis van 1987
over de Voer-kwestie trad hij hande-
lend op. Eerder al had hij voor poli-
tieke problemen gezorgd door in
1969 de Voerense 'rebellenleider' Jo-
sé Happart op een snelweg bij Ver-
viers de hand te drukken. De ont-
moeting had geheim moeten blijven,
maar Happart bazuinde het direct
rond. Vlaanderen stond op zijn ach-
terste benen.

Ook schroomde Boudewijn bij een
bezoek aan de vroegere kolonie Zai-
re niet om president Moboetoe te-
recht te wijzen via een pleidooi vooi
het handhaven van de mensenrech-
ten. En in 1977 veroordeelde hij
openlijk de apartheid. Geen in Bel-

gië erg controversiële zaken, maar
toch.

Natuurlijk doet hij dat, net als bij
ons, onder verantwoordelijkheid van
de regering. Maar hoewel van 'Het
geheim van Laken' vrijwel niets uit-
lekt, staat wel vast dat hij op die re-
gering een grote invloed heeft. 'De
koning wordt niet ontbloot' is echter
het credo van iedereen die met het
hof te maken heeft.

Over Boudewijn en wat hij vindt
wordt niet gesproken, maar dat hij
hecht aan principiële stellingnames is
duidelijk. Zo ontbood hij twee jaar
geleden Martens, omdat een van zijn
ministers, Hugo Schiltz van de
Vlaams-nationalistische Volksunie,
in de discussie over federalisering
had gezegd „België geen probleem
meer te vinden." Schiltz' verholen
pleidooi voor Vlaamse onafhanke-
lijkheid raakte de vorst.

Martens
Zijn grote geluk is de aanwezigheid
van Wilfried Martens als premier.
Martens en Boudewijn kunnen het
zeer goed met elkaar vinden. Zij zit-
ten zowel menselijk als politiek zeer
vaak op dezelfde golflengte. Zonder
Boudewijn zou ik het nooit rooien,
zei Martens eens.

Hoe belangrijk dat is, bleek tijdens
de kabinetsformatie van 1988, toen
Martens na zijn verkiezingsnederlaag
en de winst van de socialisten er het
bijltje bij wilde neergooien. Regeren
met de roden was aan hem niet be-
steed.

Na een zes maanden durende kabi-
netsformatie kwam er uiteindelijk
een coalitie van christen-democra-
ten, socialisten en de Volksunie uit
de bus met als premier... Wilfried
Martens. Voor de achtste keer kon
hij het land regeren.

Later werd bekend dat Martens door
de koning onder grote druk is gezet
om het toch nog maar een keer te
proberen. Boudewijn wilde het land,
dat voor een ingrijpende staatsher-
vorming stond, aan niemand anders
toevertrouwen.

Juist in die staatshervorming, die van
België een gefederaliseerde staat
moet maken, speelt de vorst een cru-
ciale rol. Alleen door zijn aanwezig-
heid valt België niet uit elkaar. „De
monarchie is de onvervangbare
hoofdpion in het delikate federalise-
ringsproces," schreef de socialisti-
sche vice-premier Willy Claes eens.

Ondanks deze politieke rol van Bou-
dewijn is zijn koningschap in de 39
jaar dat hij nu regeert, nooit in op-
spraak geweest. Deze nieuwe abor-
tuskwestie zou wel eens de eerste
echte rimpel kunnen zijn in een vlek-
keloos koningschap.

Huwelijk
Dat is vroeger wel anders geweest.
Boudewijn kon immers in 1951
slechts op de troon plaatsnemen na-
dat zijn vader door de beruchte 'ko-
ningskwestie' over zijn rol tijdens de
Tweede Wereldoorlog het veld
moest ruimen.

Ook zijn huwelijk met Dona Fabiola
de Mora y Aragon leidde in 1960 tot
geen enkel probleem. Toch vond het
plaats in een roerige periode, omdat
België zich net van de kolonie Kongo
had ontdaan en tegelijk het land
werd getroffen door hevige taalrel-
len.

Men was bangvoor rellen tijdens het
huwelijk, dat in de Goedele-kathe-
draal van Brussel werd ingezegend
uit naam van paus Johannes XXIII
door kardinaal Van Roey. De hele
wereld was via de tv getuige van dit
sprookjeshuwelijk.

Boudewijn en Fabiola gingen op hu-
welijksreis naar Spanje, maar moes-
ten na tien dagen al terugkeren om-
dat vakbondstwijsten het land in een
chaos dreigden te storten. Boude-
wijns terugkeer leidde tot het beda-
ren van de situatie.

Zijn grootste persoonlijke verdriet is
naast een zwakke gezondheid door
een ernstige rugkwaal de kinderloos-
heid van hun huwelijk, naar verluidt
omdat Fabiola geen kinderen kan
krijgen. Maar ook dat is geheim. Het
is geen geheim dat het paar daar erg
ongelukkig onder is, zoals Boude-
wijn in 1985 zelf toegaf in een rede
over het jaarvan het kind.

De ontboezemingen van Boudewijn
in zijn kerstboodschap, inclusief de
nauwelijks verholen kritiek op legali-
seringvan de abortus, isvoor de Bel-
gen dan ook geen verrassing. De kin-
dervriend Boudewijn toonde zijn
diepste gevoelens.

Volgend jaar viert hij zijn veertigste
regeer jubileum en daarmee is hij het
langstregerende staatshoofd ter we-
reld. Mocht hij aftreden, dan wordt
hij officieel opgevolgd door zijn
broer Albert, maar die zal afstand
doen ten gunste van zijn nu bijna 30-
-jarige zoon Filip.

Dat is een wat saaie jongeman waar-
op in tegenstelling tot zijn jongere
broer Laurent, een fuifnummer dat
zo nu en dan aangehouden wordt als
hij met 200 per uur over de snelwe-
gen raast niets valt aan te merken.
Een waardige troonopvolger dus.

hans de bruijn
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EEN ZAAK MOET HEBBEN.
a&a, inerra en INOVA, A&A b.v. is een grote onderneming van korte lijnen werken. Daarom zijn onzegerenommeerde accountants en bednjfs- . .

adviseurs, manifesteren zich onder de naam accountants en adviseurs. tarieven zeer concurrerend.
A&A Groep. Deze groep is een bundeling van rr, . , " , , ~,

deskundigheidop het gebied van bednjfs- lot ons dienstenpakket behoren
aSnSSgbelastinBenen ADMINISTRATIEVE DIENST- Hak dieknoop meteen door en maak

De groep biedt een compleet VERLENING, FISCALE, vandaag nog even een afspraak met ons.dienstverleningspakket aan, waartoe ook nTrirnn , TA "" °° r
notariële, juridische en arbeidsrechtelijke JURIDISCHE EN NOTARIËLE Daar wordt uw onderneming alleen maar
adviezen behoren. Binnen de A&A Groep AnVTF7T7\T PETIPTTCQ U * fopereren registeraccountants, accountant- AUVIE,Z,ciN en DE-UKUro- beter van.
actaimistr^ ECONOMISCHE ADVIEZEN.gespecialiseerde juristen, bedrijfskundigen en uwnviuiuvi^ »xx^^n.

automatiseringsadviseurs. Zij allen werken Wij maken deel uit Van de A&A Groep
nauw samen, zodat steeds de totalekennis van
de groep en een ruim 60-jarige ervaring voor en kunnen daarom beschikken over de
cliënten beschikbaar zijn. , , ,

De a&a Groep is met ruim 260 mede- ervaring en de know-how van een
werkers en 11 vestigingen de grootste groep gerenommeerde sroen snecialistenaccountants en adviseurs in de provincie &C 1CIIUIIIIIICCI uc ö1UCP üpetldlliieii.
Limburg. De A&A Groep verleent haar uit- Vanzelfsprekend dat Wij de typische __
gebreide dienstenpakket grotendeels aan het . ■■■■■■■■^■■■1
Limburgse Midden- en Kleinbedrijf. /problematiek van het Midden- en - A&A

Kleinbedrijf erg goed kennen, zodat accountants en adviseurs

W W wij de voor u beste oplossingen Swalmerstraat 50
fai&fjj kunnen aandragen! 6041 CZ ROERMOND
I&mSßiiU En omdat wij overal in Limburg kantoren Telefoon 04750-10160

hart voor uw zaak! hebben, kunnen wij zeer efficiënt en met Fax 04750-16939
Vestigingen te: Bergen, Heerlen, Horst, Maastricht, Parmingen, Roermond, Valkenburg, Venlo, Venray en Weert.

Gemakkelijk, diskreet en snel!Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96* 72x 60x 42x

3.000,- - - 72,- 93,-
-6.000- - 123,- 139,- 181,-

-12.000- 199,- 238,- 271,- 355,-
-18.000- 299,- 358,- 406,- 533,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,--enz.
Bk bedrag tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestalkwijtschelding.

9^L^^Bl

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- p.mnd «ff. rento Theor.
bedrag Incl.ren» per jaar loopt.

5.000,- 100,- 14,6% 75 x
11.000,- 220,- 13,9% 73 X
20.000,- 400,- 13,6% 72 X
30.000,- 600,- 13,6% 72 X
50.000,- 1000,- 13,4% 72 x

HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTUDIN
BEDRAG MAANDEN

1" hyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x 120 x

10.000,- 117,- 127,- 149,-
-15.000- 176,- 190,- 224,-
-25.000- 196,- 294,- 317,- 374,-
-40.000- 313,- 470,- 508,- 599,-
-75.000- 588,- 882,- 952,- 1123,-
ME
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6 %. 2e en 3e hyp, en pers.
leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz.vrijstelling
van aflossen mogelijk. Vraag INFO.

'S^M PORTKS
yr\ïl 1 Passend bij uw in-

I ys*»Jli teneur maken wij■ JpN':<s<l I van uw oude deu-

I verrast zijn over
Wrvv^Jßtti de kwaliteit, prijs
KaSSS |en mogelijkheden.

van Wel b.v.
Hoekerweg 4 romi-

Bunde 043-647833 g■

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

Nu wordt reinigen een kinderspel!

.^^ * hogedrukreintgets warm- en koudwatef lm
stof- en waterzuigers lm mmm^Ê^^^" tapijtreimgers JW \§ "

" ondefdetenreinigefs '—"---—^^^^ f*55?^^^!^?^'^'''"
" irloerreirngingsautomalen \^^^^^M^!:-:f:'::-:'::':é^^^
" sett-service apparaten r'-^^ïï:p§li
"toebehoren enremigingsmtódelen Va~aP~'Xi^\ /-J<?£ -~ HUI ■ VERKOOP r^4-l Jt/ffr«L| tJ^W «SERVICE VftJ^^lflS#TOIIC§ ■REPARATIE *^^§ OOK IN UW DIRECTE OMGEVINGSITTARDy vwdoued

Reinigingssystemen
Nuslerweg 90 - 6136 KV Sillafd (Ind. park Noord) - Tel 04490-19980 ..

||^|\^èma^ 1kilo verse prei ,^WjF :^p*^ o**^^^

fe;MeklTessoo ram^5 Verse braadworst "" '" "'II" jT 'J^-gfgSS*^
B@ïfenk!r!!L Biam * 50% rund/50% varkensvlees, I^BT! IWIffll I IVIaW Héél I Akties zijn geldig op maandag 9, dinsdag 10 'Ï0:
®S 7100 gSSper stuk C75 A95 M■*■* ■■■IUCI 29 melkwitbrood 177 en woensdag 11 april 1990. <gg
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Nederland 2
I*3 t\

eu J3 Nieuws voor doven ens|echthorenden.

AVRO
15.30 (TT+««)Service Salon. Geva-
rieerd middagmagazine.

17.00 Post! Correspondentierubriek
voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert. Met: Thundercats, teken-
filmserie. Afl. 2: De Thundercats te-
gen Mumm-Ra. (Herh.)

17.30 Toppop gold. Popprogramma
met muziek van vroeger tot nu. Pre-
sentatie: Bas Westerweel.

18.05 Growing pains. Amerikaanse
serie. Afl. 43 (slot):

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

19.00 Sportpanorama. Sportmagazi-
ne gepresenteerd door Jack van der

Voorn.
19.25 Ciao Italia. Sportquiz waarin het

WK voetbal '90 centraal staat. Pre-
sentatie: Peter Zwerus.

20.00 (TT+«»)Journaal.
20.27 De muzikale wereld van René

Froger. Muziekspecial met deze zan-
ger. Gasten: Montezuma's Revenge,
Grant & Forsyth, The Sisters e.a.

21.25 Televizier. Actualiteitenrubriek.
Presentatie: Ria Bremer en Karel van
de Graaf.

22.15 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl. 65: The mouse that soared. Arme
Kelsey vervolgt een anti-abortus
groep.

23.05 ""Ontdek je plekje. Vandaag:

Hasselt (B).
23.20-23.25 ""Journaal

" Wendy Kilbourne, Gary Cole, Dennis Dun en Arthur Ta-
xier in 'Midnight Caller'. (RTL Veronique - 21.20 uur)

Duitsland 1
0& tagesschau.

wr-, ML - Mona Lisa. Magazine voor
09Vr°uwen. (Herh.).

n*PQ Zpon treit»en. Fit bleiben, Chi-
-10 nn ieil9ymnastiek. Afl. 8.uo Tagesschau.

10.03 Weltspiegel.
10.45 Rückblende. Vor 75 Jahren ge-

boren, Lady Day - Die Jazzsangerin
Billy Holiday.

11.00 Tagesschau.
11.03 ""Wetten, dass ...? Spelpro-

gramma gepresenteerd door Thomas
Gottschalk. (Herh.).

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.

13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 ooDie Sendung mit der Maus.
Kinderprogramma.

14.30 Disneys Gummibarenbande.
Tekenfilmserie. Vandaag: Das Luft-
schiff.

15.00 Tagesschau.
15.03 Boing! Spelprogramma.
15.30 Marcel und der Fliegende

Teppich. Reportage. Afl. uit de serie
Allerhand Leute.

16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-

liaanse serie. Afl. 52.
16.30 Die Trickfilmschau. Teken-

films.
16.45 Hinter der Sonne - neben dem

Mond. Serie. Afl. 1: Die Hexe und der
Regenbogenkater en Der Seetiger.

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Da bin ich wieder. Serie. Afl.:

Julie.
18.00 ""Herzblatt. Showprogramma

met Rudi Carrell.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 Der Fahnder. Politieserie. Afl.:

Verraten und verkauft.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 eeLiebling - Kreuzberg. Duitse

serie. Afl. 25: Anwalte unter sich.
21.00 Harald & Eddi. Komische sket-

ches met Harald Juhnke en Eddi
Arent.

21.30 Selbstmord in Beton. Docu-
mentaire. Der Ruin der Kanarischen
Insein.

22.00 Filmpalast. Filmmagazine.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Villa Air Bel. Documentaire.

Varian Fry in Marseille 1940/41.
00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Voorlnn

a
,CA|-abOnneeS:

«analen zie schema exploitant
P a zwart/wM programma
a ~ stereo geluidsweergave0 - tweetalig bij stereo-app.= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
NedPHan^ l:s'2629'4^5|53en57herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
rje riiöamson presenteert. Duel in
Vanri pte' Nederlandse jeugdreeks.
schan 9: Een afschuwelijke bood-
rnoo«' een ei|andje in de zon; ont-

17 3?tln9en.
Afl ifin'a M°sa. Braziliaanse serie.

1? «te1a!oo Nieuws-
-18 05 II1*Tak- Animatieserie. Afl. 224.

kastje Afl. Pions en het vogel-
Iq Ia «1

daan uaimolen- Kinderserie. Van-
kreeQ de olifant een lan9e siurf

18.2Q i ■32 W/ 9ebeest Kinderserie. Afl.
18.3sn komen W'J vandaan?
BriUo eru9keer van de Antilope.
ComL Jeu9dserie. Afl.: Travelling

l9-00 Lann°dn
hdesp h boven de bomen. Cana-

l9 2ge documentaire.
over7inhfedelingen- Programma-

19,3„ 2'cht en Paardenkoersen.euws-
'wee'kt drïe w'J2en- Quiz waarin
van Ho h

daten m°eten raden wie
Woord ~ <L panelleden een Juist ant--20.40 M9e-eft-
rie. A

"a
4
r,a Vandamme. Franse se-

-2-05 lllSpon- vnjetijdssporten.
re verhaiaSSende vertellingen. Se-

-22.30 e?' vandaag: Lokeend.22 3^ K" nst-2aken.
22 55 Nleuws.He'p klassiek! Serie over klas-

sieke muziek met het muzikale en-
semble I Fiamminghi. M.m.v. Luc
Goethals, Eliane Reyes, Prof. P. La-
gasse, JefGeeraerts en Jan Broeckx.

23.30-23.35 Coda. George Orwell te-
gemoet van Raoul Maria de Puydt.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 110.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

328. Madge is sprakeloos wanneer
haar vader in de deuropening ver-
schijnt. Patty en Shane keren Erins-
borough de rug toe.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Labyrint. Vandaag: Het weer-

zien, over Hm Choen die uit Cambod-
ja vluchtte en na 28 jaarhaar geboor-
teland bezoekt.

20.50-21.55 De eenzame strijd. Ne-
derlandse documentaire van Willy
Lindwer over de Joodse opstand in
het ghetto van Warschau in 1943.

België/RTBF 1
15.30 Ecran des vacances. Kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Cadichon, Comic strip, Draghetto,
Les rescapés de .vol perdu en Yogi
Bear. 17.05 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Le livre de la
jungleen Barney. 17.35 Papa Bonheur.

The Bill Cosby show. Amerikaanse se-
rie. 18.00 Baby boom, serie. Afl.: Bébé
douleur. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.20 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Ecran témoin. La messe est finie, Ita-
liaanse speelfilm uit 1985 van Nanni
Moretti. Een priester gaat terug naar
zijn geboorteplaats en komt erachter

dat er na al die jaren veel veranderd is,
Aansl: Discussie met als thema: Het
katholieke geloof. Presentatie: Francoi-
se Van de Moortel. 23.05 Weerbericht
en laatste nieuws. 23.30-23.35 Bourse,
beursberichten.

" Margriet Hermans in 'De
Drie Wijzen. (Belgiè/TV 1 -
20.00 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorende.

15.00-15.30 Deutsch direkt. Cursus
Duits voor beginners. Les 9.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Tipje van de sluier. Docu-dra-
ma over vrouwenmishandeling bij Su-
rinamers.

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

gramma.
19.10 Landschappen. Tekenen en

schilderen. Les 5.
19.40 Het andere Europa. Voorlich-

tingsprogramma.
19.50 Jong zijn, zelfstandig worden.

Voorlichtingsprogramma.
20.00 ""Journaal.
20.20 Milieubericht.
20.25 Weerwerk. Afl 7: De zaak Van

Dee.
20.50 Ma'loul fête sa destruction.

Documentaire over een voormalig
Palestijns dorp in Galilea.

21.20 Mythe op maandag. De boom.

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 Bonjour les Clips.
14.30 Matinee. Met: Edge ofthe Night.

Tv-feuilleton.
15.10 As the world turns. Tv-feuille

ton.
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.: Fogged Inn.
19.25 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz gepre-

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

dectetive-serie.
22.10 Studio 58. Amerikaanse serie.
23.05 Journaal.
23.15 Joe Daneer. 3-delige Ameri-

kaanse serie met Robert Blake als
Joe Daneer. Afl: The big trade.

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

RADIO
Radio 1: 95,3 en 1 00,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 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)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 Wass ihr soleben nennt ...

Jongeren discussiëren. Presentatie:
Michael Albus. (Herh.).

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Frierendes Herz.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Technik 2000. Technisch ma-

gazine voor jongeren. Presentatie:
Biggi Lechtermann.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Ulrike Angermann.

16.35 Operation Mozart. 12-delige
serie. Afl. 12: Heimweh.

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

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

17.45 Agentin mit Herz. Amerikaanse
serie. Afl.: Spuren aus dem Jenseits.
Aansl.: Bekanntes unbanntes Land,
toeristische tips voor de DDR. Varv
daag: Weimar.

18.30 Agentin mit Herz. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ooDie Gleichung geht nicht

auf. Tv-film van Michel Favart naar de
roman van Pierre Noileau en Thomas
Narcejac. Sorbier, ingenieur van een
wapenfabriek wordt op zijn werk ver-
moord en een container met een
hoog-explosieve stof wordt gestolen.

21.00 Jedem das Seine.Pasen bij het
ZDF.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Personenbeschreibung. Film-

portret van Laurens van der Post.
22.40 ««Live aus München. Hortons

Bistro, amusementsprogramma.
23.40 Die stillen Stars. Serie portret-

ten van Nobelprijs-winnaars. Van-
daag: de chemicus Manfred Eigen.

00.10-00.15 Heute.

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

gramma.

18.00 Telekolleg 11. Cursus dataver-
werking, les 4.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Grenzerfahrung. Chantalle -eine Frauenschicksal zwischen Aids
und Drogen, documentaire.

20.30 Die Montagsreportage. Actue-
le reportage.

21.00 Pssst... (8), spelprogramma ge-
presenteerd door Harald Schmidt.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Frauen Fragen. Harte Mark in

zarten Handen, programma waarin
de financiële zaken van de vrouw
worden besproken.

22.30 Die Fussbroichs. Documentai-
re over een Keulse arbeidersfamilie.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

België/Télé 21
18.30 Follow me, cursus Engels. Les 1
en 2. 19.00 Spreek met ons mee, cur-
sus Nederlands. Les 22 en 23. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Le rê-
ve d'lcare, documentaire serie over de
geschiedenis van de luchtvaart. Afl. 4:
Les géantsdu ciel. 20.55 Art 21:Les ar-
tistes de l'holocauste. (Herh.) 22.00
Nieuws, weerbericht en beursberich-
ten. 22.30 Autosport. Rallye 90 - rallye
Costa Smeralda. Commentaar: Pierre
Robert. 22.45-23.40 L'amour par-déla
le mur, documentaire. (Herh.).

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept sur sept.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des Chiffres et
des Lettres. 18.20 Recreation. 19.00
Aventures et Voyages. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00
Nouveau Monde. 21.00 Thalassa.
22.00 Journal Télévisé et Météo. 22.30
Club TVS. 22.40 Gros Mechant Show.
23.30-00.25 Le Monde du Cinema.

televisie en radio maandag

Nederland 1
"00-13.05 Nieuws voor doven en

KRo enden-
-5-30 Indiscreet. Amerikaanse speel-uit 1988 van Richard Michaels.hSh er Arme Kin9st°n wordt ver-

17nc °P de diPlomaat Phüip Adams..05 Neighbours. Australische se-'e- Daphnes grootvader wint de cof-'ee-snop met pokeren

■40 De oren van je kop. Nederland-se poppenserie.
"50 Liflaflab. Kinderkookcursus.

17« .ntaöe: HettV Heyting.
"°b Mottenballenshow. Oudere

18 9n
S6n vertellen over hun ieu9d-"f Poëzie clip. Gedichten van jon-geren.

■25 Opgeruimd staat netjes. 5-de-
comedyserie. Afl. 5. Terwijl Nick

sm Lena in een goudmijn werken,
nen Bmn° en Fiddler snode Plan"

192n"JournaaL
uit iq Jacob. Franse speelfilm
mr u van Gérard Oury. De anti-se-'TOsche Victor Pivert en een Arabi-ep"eDrev°lutionair verkleden zich alsen Rabbijn en zijn metgezel, nadat

'c 'or getuige is geweest van een
211on f 9 0p de Arabjer-

-22 iq o daaen zonder auto. Finale.
2250 Rand Pun- Actualiteiten,

bew .ertus Aatjes. Een sprookje,
Aafj en voor9elezen door Bertus

23?°VJ°"maal.
s'eri Street le9al- Canadese
betr'ki/"' 8: Mondo condo. Chuck is
enr i b'J een beleggingsproject
lana verstrikt in tegenstrijdige be-

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 21.
08.30 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 4.
16.30 Entdeckung und Erfindung in
der frühen Neuzeit. Die Zerlegung
der Welt.

16.50 Ein Strom wird geboren. Der
Rhein.

17.00 Telekolleg I. Cursus geometrie.
Les 1.

17.30 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 4. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Spass mit Tricks und Tips. Die

Curiosity-show, informatief amuse-
mentsprogramma. (Herh.).

18.53 Philipp.
18.56 Das Sandmanchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Die hangenden Graber von
Hauylas in Peru, documentaire.

20.15 Abenteuer Wissenschaft.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Feuer und Flamme. Notstand

mit dem Wohlstandmüll, milieu-docu-
mentaire.

21.45 Die Entfernung zwischen dir
und mir und ihr. Tv-film van Michael
Kann. De journaliste Marga gaat de
popzangeres Arme interviewen, maar
ze worden gestoord door haar ex-
man Robert.

23.15-23.20 Laatste nieuws.

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. 14.07 Nieuwsradio.
(17.30 Nws.). 19.03 Club Veronica
trend. 20.03 Peper en zout met om
20.35 Het tribunaal, hoorspel.
21.03 Jazz connection. 22.03 Op
de eerste rang. 22.50 In het spoor
van Willibrord. 23.06 Met het oog
op morgen. 0.02 Easy listening.
2.02 Nachtdienst. 6.02-7.00 Auto
in? AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
(8.04-8.15 Aktua). 9.04 Gouden
uren. 11.04 Op volle toeren. 12.04
André van Duin. 13.04 Aktua.
13.15 Zwijgen is (out. 15.04 Met
muziek het hele land door. 16.04
Open huis. 16.57 Metterdaad Hulp-
verlening. 17.04 Ronduit-radio-
krant.lB.o4 Tijdsein. 18.25Kom er
es uit. ,18.50 Grabbelton. 19.04
Jongerenkoren. 19.35 Hemels-
breed. 20.04 De besten van orkes-
ten. 20.20 De confrontatie. 20.45
Begrijpt u wat u leest? 21.00-7.00
Zie radio1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays-Bas. 14.04 Top-
pop radio. 16.04 Toppop disco-
very. 18.03 De avondspsits. 19.04

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

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 Klassiek op maandagmor-
gen: A. Moskous Staats Symfonie
Orkest. B. Pianomuziek. 12.00 Ra-
dio vierklank (13.00 Nws.). 13.50
Over kunst en cultuur. 14.00Klas-
siek op de maandagmiddag: The
dream of Gerontius, oratorium van
Elgar. 15.45 In antwoord .op uw
schrijven-klassiek. 16.45 Zin in mu-
ziek. 17.00 Werken van Saint
Saëns.lB.oo Nws. 18.02 De klas-
sieken. 20.00 Nws. 20.02 De Mati-
nee: Schönberg Ensemble met so-
praan. 22.00 Jazz-op-vier - Aad
Bos. 23.00-24.00 Het zout in de
pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De radiomakers.
10.00Faktor 5, met om 11.00 1940,
terugkijken op een gebeurtenis van
50 jaar geleden. 12.00 Nws. 12.05
De stam van Israël. Afl. 3. 13.00
Nws. 13.10Faktor 5, met om 14.45
Gesproken portret; 15.00 Bericht
uit het Koninkrijk; 16.00 Over de
Rooie. 16.30 Kindermagazine.
17.00Taal. 17.30Slagveld Europa,
de mist trekt op. 17.55 Meded. en

schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10Even muziek. 18.20 Uitz. van
de CD. 18.30 Progr. voor blinden
en slechtzienden. 18.40 Zevende
Dags Adventisten. 18.55 Program-
ma voor buitenlandse werknemers.
20.30 Jazz uit het historisch ar-
chief. 21.00-21.30 Hobbyscoop.

RTL Plus
06.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. (Herh.).
06.25 Hallo Europa. Guten Morgen

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

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

(Herh.).
10.35 Dr. Who. Engelse serie. (Herh.).
11.00 Hilfe, meine Freundin ist ein

Mann. Amerikaanse speelfilm.
(Herh.).

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

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel BUI. Amerikaanse

serie. Afl.: Freddie.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Mask. Amerikaanse tekenfilms-

rie. Afl.: In denKanalen von Venedig.
16.30 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Man. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Ausserirdischen.

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

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Doktors Hospital. Amerikaan-

se serie. Afl.: Die letzte Chance.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Pazifik-Geschwader 214.

Amerikaanse serie. Afl.: Wilde Ge-
schafte.

20.10 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Eine Kopie von Airwolf.

21.05 Twist again in Moskou. Chaos,
Kaviar, KGB, Franse speelfilm uit
1987 van Jean-Marie Poire.

22.45 RTLaktuell.
22.55 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.25 Marmermagazine 'M.
00.00 Catch up. Showgevechten uit

Amerika gepresenteerd door JoeWil-
liams.

00.35 Airwolf. Amerikaanse serie.
(Herh.).

01.2001.25 RTL plus-Aerobics.

SSVC
13.10 Allsorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Knots Landing.
15.15 Concentration.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Is thatafact.
16.10 Bravestarr.
16.35 Spatz.
17.00 Dramara ma.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Rescue.
18.40 News and weather.
18.55 Wish you were here...?
19.20 In on the Act.
19.45 Coronation street.
20.10 The Bill.
20.35 Survivors.
21.05 Capital City.
22.00 News and weather report.
22.30 World in action.
22.55 Film '90.
23.25 Party Political Broadcast.
23.30-00.15 Sportscene.

BBC Europe
06.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Ontbijtshow.
10.00 Nieuws.
10.05 Volgens aankondiging.
11.00 Nieuws.
11.05 Around Westminster.
11.30 Playdays.
11.55 Mother Theresa.
12.00 News.
12.05 Open air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'ciock news.
14.30 Heart of the matter.
15.05 Washes Whiter.
15.55 The land of the eagle.
16.45 The Talkshow.
17.25 Someone like me.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Country File.
19.00 Six o'ciock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.35 Plunder.
21.00 In Sickness and in Health.
21.30 Joint Account.
22.00 Nine o'ciock news.
22.30 Panorama.
23.10 Volgens aankondiging.
23.3 Newsnight.
24.15 The late show.
243.55 Weerbericht.

Eurosport
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 WK
Circus. 09.00 Wielrennen. 10.00 Voet-
bal. 12.00 Motorsport. 13.00 Golf.
16.00 Paardesport. 17.00 IJshockey.
19.00 Motorsport. 20.00 Eurosport.
21.00 Boksen. 22.00 Motorsport.
23.00-01.00 IJshockey.SAT 1

06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Ein schönes
Paar. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love
Boat. Amerikaanse familieserie. Afl. Ein
Herr in den besten Jahren. 09.50 Tele-
tip Reise. Aansl. Horoskop. 10.00
SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop.
10.30 Die drei Musketiere. Frans/Ita-
liaanse avonturenfilm uit 1960 van Ber-
nard Borderie. 12.15 Glücksrad. 13.00
Telebörse. 14.00 Programma-over-
zicht. 14.05 Pixi im Wolkenkuckucks-
heim. Vandaag: Das kleine Madehen.
14.30 Teletip Haushalt. Aansl. Horos-
kop. 14.40 Love Boat. Vandaag: Mam-
mi hat keine Zeit für Liebe. 15.30 Ver-
liebt in eine Hexe. Afl. Die Stunde der
Wahrheït. 15.55 SAT.I Teleshop.
16.05 Daniel Boone. Afl. Adel verpflieh-
tet nicht immer. 17.00 SAT.I Bliek.
17.10 Nachbarn. Vandaag: In letzter
Minute. 17.35Teletip Natur. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Süsses Gift.
Amerikaanse familieserie. Vandaag:
Spiel urn Macht und Rache. 18.45
SAT.I Bliek en aansl. SAT.I Wetter.
19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I Bliek.
20.00 Trapper John M.D. Amerikaanse
ziekenhuisserie van Robert Douglas.
Afl. Ein Experiment. 20.55 SAT. 1 Bliek.
21.00 Mem Schatz ist aus Tirol. Duitse
speelfilm uit 1958 van Hans Quest.
22.40 SAT.I Bliek. 22.50 News & Sto-

ries. 23.15 Spiegel TV. 23.45 «Die
Spielregel. Film uit 1938 van Jean Re-
noir. 01.30 So gesehen. 01.35-01.45
Programma-overzicht.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.15 Mediterranean Cookery.
08.45 The mix. 16.00 Hotline. 17.00On
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.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30At the
movies. 12.00 Remote Control. 12.30
VJ Kristiane Backer. 13.00 Saturday
Night Live. 13.30 Spotlight. 14.00 After-
noon Mix. 17.00 3 from 1 at 5. 17.15Af-
ternoon Mix. 17.30 Coca Cola Report.
17.45 Afternoon Mix. 18.30 Greatest
Hits. 19.30 At the Movies. 20.00 Satur-
day Night live. 20.30 New Visions.
21.00 Spotlight. 21.30 XPO. 22.00 The
Phil Collins Show. 23.00 Coca Cola Re-
port. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Limburg en de
Wereld, Agenda en Muziek. 14.02,
15.02 en 16.02 Kort nieuws. 17.02
Regionaal weerbericht. 17.05 Lim-
burg Actueel, editie Noord en Zuid.
17.25-17.59 Maandagavondmaga-
zine.

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. 11.50Het koe-
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. 18.00Nieuws 18.10
Hitrevue. 20.00 Slowtime. 2100
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. -7.15
Wunschkasten. (7.45 Agenda, 8.30
Overpeinzing). 9.00 Nieuws. 9.10
Musikexpreß. 10.00 Gut aufgelegt.
12.00 Musik bei Tisch. (12.15

Agenda). 13.00 Frischauf. 14.05
Schulfunk: Der Sprache auf der
Spur. 14.20 Musikzeit heute; Ope-
rette & Musical. 15.00 Nachmit-
tagsstudio. 16.05 Spotlight; US-ch-
arts. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF
Aktuell. 18.40-20.05 Jazz.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik 5.30 Guten Morgen.
9.00 Ein Tag wie kein Anderer.
11.00 Treff nach Elf. 12.00 RTL
Themen. 12.15 Casino-Parade.
14.00 Viva. 16.00 Entenjagd. 17.00
RTL Themen. 17.15 Musikduell.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig
00.00-01.00 Traumtanzer.

WDR4
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 undKudamm.
21.00 Musik zum traurnen. 22.30
Nachtexpress.
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i)piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364 ,
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en 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.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
'meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißfon Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Mededelingen
Wil dhr. E. in Maastricht, die Een PICCOLO in het Lim-
mij belde over langharige burgs Dagblad helpt u op
LAPJESKAT, nogmaals bel- weg naar snel succes. Bel:
len op. Tel. 05179-1995. 045-719966.

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Voor VAKBEKWAME bin- STOFFEERDER bekleed
nen- en buitenschilderwerk- Uw trap bereikbaar na 12
zaamheden: 045-210020. uur tel. 045-454431.
Voor al uw OPRITTEN, Piccolo's in het Limburgs
metsel- en timmerwerk. Tel. Dagblad zijn groot in RE-
-045-250238. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Een baan met toekomst
Keurslagerij Josen Pierre van Melick te Hoensbroek zoekt

energieke jongedame
(tussen 17-20 jr.), terondersteuning van het winkelteam.

* 4 of 5-daagse werkweek
* S.V.O. beroepsopleiding(ged. 2 jr., 1 dag p.w.) mogelijk.
* Beloning volgens slagers-C.A.O. en naar gewerkte uren.
* Belangrijkste taken - bediening - persentatie van vlees,

vleeswaren en koksartikelen.
* Assistentie verlenen bij de vervaardiging van vlees en

koksspecialiteiten.
Interesse bel of schrijf Pierre van Melick, Hoofdstr. 78,

6432 GG Hoensbroek. Tel. 045-212651.

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

flinke jonge mensen
voor het schoonmaken van een bakkerij te Brunssum.
Aanvangstijd ong. 15.30 uur, werktijden ong. 3V2 uur.

Betaling geschiedt volgens CAO.
Gelieve te bellen tel. 045-223800.

Gevraagd met spoed
Dames en Herenkapper M/V
wij bieden volledige baan en goede verdiensten.

Br.o.nr. B-4187, LD. Postbus 3100, 6401 PP Heerlen.

Golden Tulip Hotel
Zuid Limburg Epen

vraagt voor spoedige indiensttreding
Medewerker afwas/
schoonmaak M/V

Het betreft een funktie met 5-daagse werkweek
(mcl. weekend) voor circa 30 uur per week.

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de direk-
teur, P. Helleman, Julianastraat 23A, 6285 AH, Epen.

Telefoon 04455-1818

*# * *4\kGoldenTulip Zuid Limburg
Julianastraat 23a, 6285 AH Epen (L). Tel. 04455 1818, telex 56731 ■ ;

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direkt werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
bij een bedrijf in Roermond. Wilt u zelf bepalen hoeveel uur
u per week werkt? Denkt u aan 8 uur? Voelt u meer voor 40
uur? Of wilt u alleen in de weekeinden aan de slag? Alles
kan! Wij bieden een zeer afwisselende baan in dag- en of
ploegendienst, goed salariëring, ploegentoeslag, reiskos-
tenvergoeding, 8% vakantiegeld en doorbetaalde snipper-
en feestdagen. Hebt u interesse? Neemt u dan contact met

ons op of kom langs.
Voor informatie:

045-71 83 66, Ingrid Driessen of Cilly de Wildt
Heerlen, Op de Nobel 1 / Akerstraat

Zoekt u een zelfstandige en verantwoordelijke baan en
woont u in Heerlen of direkte omgeving?

Wij hebben nog plaats voor: -
Rioolreinigingsmonteurs

Functie-eisen:
* Opl. LTS-niveau * Leeftijd ca. 18-30 jr. * In bezit van

groot rijbewijs is gewenst doch niet noodzakelijk.
Solliciaties zowel schriftelijk als telefonisch kunt u richten
aan: Van der Velden Rioleringen, afd. Personeelszaken
t.a.v. Mw. H. Jonkers-van der Velden, Koevaortseweg 2,

5281 SC, Boxtel. Tel. 04116-84355.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
VERKOOPSTER gevr. voor
bakkerij Rob Pieters, voor
38 uur p/wk. Liefst met enige
verkooperv. sollic. na tel.
afspr. 04492-1634.
P.C.M. Pijpleidingen Con-
structies Maastricht, zoekt:
zelfst. PIJPMONTEURS en
bankwerkers. 043-474828.

Fa. WGW Bp'uw. Voor direct
gevr. voor/Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Belgische computerfabri-
kant zoekt voor diverse ra-
yons in Nederland VERTE-
GENWOORDIGERS m/v
Ervaring niet vereist. Bel:
09-32.11-56.42.35.

Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Met spoed gevr. CHAUF-
FEURS of chauffeuses voor
ca. 15 uur per wk. Te bevr.
Taxi Hanneman, Strijt-
hagenweg 125, Kerkrade.
Tel. 045-452666. Uitsluitend
vrijdag tussen 18 en 19 uur.
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.
Gevr. CO2-lassers en con-
structie-bankwerkers.
HOOG loon ’3.400,-. Tel.
04754-86745.
Gevr. ervaren GLAZEN-
WASSER en leerl. glazen-
wasser voor schoonmaak-
bedrijf in Heerlen. Tel. 045-
-417849 na 17.00 uur.
Met spoed gevr. part-time
RU-INSTRUCTEUR. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
045-312558.
PEDICURE gevr. voor totaal
Cosmet. Instituut. Tel.
04490-15805/22192.
KOK en Leerling-kok gevr.
Werktijden in overleg. Tro-
cadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
Akkermans B.V. zoekt
CONTAINERWAGEN-
CHAUFFEUR, i.b.v. chauf-
feursdipl. Regio Nuth/-
Hoensbroek, aanv. op zeer
korte termijn. Dipl. gevaar-
lijke stoffen strekt tot aan-
beveling. Soll. afspr. tel.
045-241550.

POETSVROUW gevr. voor
het poetsen van Club. Tel.
04490-51866.

Vrouwelijke hulp gevraagd
voor RECEPTIE-werk-
zaamheden. Aanmelden na
18 u. Camping Mooi Beme-
len, Gasthuis 102, Bemelen.
CHAUFFEUR gëvr\ vöör
weekenden voor bezorgen
van reclamefolders. Br.o.nr.
B-4171, LD. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Wij zoeken voor onze slage-
rij een gemotiveerd WIN-
KELMEISJE, liefst met er-
varing. Geïnteresseerden
kunnen schriftelijk of telefo-
nisch kontakt opnemen. Fa.
Slagerij Kapell, Tudderen-
derweg 104, Sittard. Tel.
04490-12197.
Gevraagd HULP in de huis-
houding, 4 middagen per
week. Inl. na 18.00 uur tel.
045-212002.
HULP gevraagd voor de vrij-
dagmorgen markt in Hoens-
broek van 06.00 tot 08.30
uur of evt. langer. Inl. na
18.00 uur 045-212002.
MEISJE gevr. Club Bubbles,
Geleen. Hoog gar. loon,
werkt, in overleg. Tel.
04490-42313.
Club-bar zoekt voor Duits-
land (direkt achter Aken)
nette BARDAMES, woning
voorhanden. Tel. 0949
-2403-37001 v.a. 20 uur ,
Popgroep Impressed Colour
zkt. TOETSENIST. Tel.
045-314359 of 719844.
Vrouwelijke KEUKENHULP
gevraagd, v.a. 18 jaar. Hotel
de Tourist, Valkenburg. Tel.
04406-12484 tussen 17.00-
-20.00 u. voor afspr. bellen.
IJSVENTER gevr. i.b.v. rij-
bewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
KAMERHULPEN en keu-
kenhulpen gevraagd. Tel.
04406-12095 b.g.g. 13801.
Goedlopend en gezellig pri-
véhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE, bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
TELEFONISTE gevr. voor
gezellig privéhuis te Kerk-
rade. Tijd in overleg, 045-
-425100/04490-23203
Gevr. jonge dame voor de
AFWASKEUKEN (full-time).
Pers. aanm. Restaurant
Twiny, Promenade 14a,
Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden
KERKRADE-Bleyerheide:
rustig gel. 3 slaapk.-woning
met tuintje en kelder,
’B5O,- p/mnd. Stem: mooi
gel. 3 slaapk.-woning, open
haard, kelder, zolder en ga-
rage, ligbad, gestoff.
’1.200,- p/mnd. Geleen: 3
slaapk.-woning, rustig gel.
en toch bij het centr. ’ 875,-.
Landgraaf: 3 slaapk woning
met garage ’ 900,-. Land-
graaf: halfvrijst. gr. 3-slaapk.
woning met open haard

’ 850,- p/mnd. Heerlen: ge-
stoff. prakt.ruimte in heren-
huis, centr. Heerlen compl.

’ 1.650,- p/mnd. Simpelveld
compl. inger. woonhuis
’950,- p/mnd. Voerendaal:
halvrijst. won. met opstallen
voor het houden van bv.
paarden plusm. 1 ha wei-
land, huurpr.n.o.t.k. Mun-
stergeleen: halfvrijst. gr. 3-
slaapk.won. met ligbad, ge-
stoff. en ged. gemeub.

’ 1.100,- p/mnd. Inl. Bemidd
buro Silvertand 9.00 tot
17.00 u. 045-311286. Het
adres voor al uw verzekerin-
gen^

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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Te h. per 1-5 te HEERLEN
eengezinshoekwoning, v.v.;
3 slpks., ligbad, 2e toilet,
tuin, geh. gestoft., hr.pr.
’9OO,- per mnd. excl. Tel.
045-230601 of 043-216721.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig..
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Automaat
Volvo 440 en Volvo 460

uit voorraad leverbaar.

VOLVO
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.
Hoensbroek, Vermeerstraat

In jongebuurt gel. halfvrijst. premie A woning met zolder,
tuin, berging/mogelijkh. voor gar. Interessant voor koper

met laag belastbaar inkomen over 1987.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.
Voor bemiddelingzoeken

wij met
Spoed

woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-

Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Prirtthagenstr. 36,
6161"EK Geleen.

Tel. 04490-48191.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

Wij bemiddelen graag voor
U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’ 90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.
Te k. halfvrijst. woonh. nabij
centr. MAASTRICHT. Direct
te aanvaarden. In perf. staat,
pr. ’ 140.000,-. 043-615507

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Door onze samenwerking
met Duitse Makelaar zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
WIJMAN & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Gevraagd ouder WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op-
knappen geen bezwaar.
Tel. 045-727173.
Te k. gevr. woning 2-3 ka-
mers liefst omgeving
MAASTRICHT/Vaals, ook
geschikt als 2e woning.
Koopsom tot ca. ’ 125.000,-
8r.0.n.r B-4172, LD., Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
ÜBACH O. WORMS, Slo-
terstraat 82, goed onder-
houden eengezinswoning
met cv., grote tuin, 2 slpks.
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
ÜBACH o. WORMS perc.
bouwgr. 543 m.2, front 12
mtr. kooppr. ’52.500,- k.k.
Bopao.g. Tel. 045-324133.

BRUNSSUM, Jupiterstr. 37,
mooi gelegen woning met
voor- en achtertuin, 3 slpks.,
deels dubbel glas, mooie
keuken, ’ 105.000,- k.k. Bij
100% fin. netto maandlast
ca. ’ 675,- p.mnd. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Te k. KERKRADE-WEST
zeer ruim woonhuis, met ga-,
rage, kelders, gr. woonk., gr.
keuken, veranda, 4 slpks.,
badk. met 2e toilet en zolder
Bijz. gr. tuin. Vr.pr.
’175.000,- k.k. Tel. 045-
-210519.

Kamers
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
NIEUWENHAGEN gemeub.
zitsl.k. gemeen, keuk. etc.
Inl. 04492-2871.

Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badkamer
en keuken. Tel. 04490-
-49271 of 04743-1579.
Ruime ETAGEWONING, wk
2 slpk., wc, keuk., douche,
hal, cv., kabel-TV, evt. gar.,
park.pl. en huursub. Tel.
045-310706 na 18.00 uur.

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

I GOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.

\ Q ■

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen
’l3,- per m 2

terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Grenen BALKEN b.v. sx7cm, ’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.
Te k. rollen DAKLEER va.

’ 25,-; watervaste platen
2.44 x 1.22 x 18.Tel. 04490-
-15338.
Te k. BETONSTRAATKLIN-
KERS 0ng.150 m2. Partij
golfplaten. Vaesrade 99a,
Nuth.AH.vandaag 10-16 u.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd', geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.'
Befonfabriek Gebrs. Creu-
'gers, Economiestr.. 46,
Hoensbroek. Tel.' 045-
-213877. (achter Herschi).

Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave. '__

Patoe
Klokken en Horloge

Reparatie Atelier
Alex. Battalaan 52A, Bourgognestraat 10C.

Tel. 043-213014, Maastricht.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Hobby/D.hjz.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te k. FITNESSBANK, mcl.
butterfly, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-251716.

Winkel & Kantoor
Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw

FERRANIS
Het adres voor het HUREN van kantoormeubelen en

kantine-inrichtingen.
Huren Ferranis in plaats van kopen biedt u vele

aantrekkelijke voordelen.
Wilt u meer weten, bel voor een vrijblijvende afspraak.

Tel.: 04458 - 1895 (na 18.00 uur)
Fax : 04458- 1895

Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw
Te koop aangeboden

Harmeling Interieur

Woodshop
- Schoenenwanden- leg en hang-rekken- halogeenverlichting

enz. enz.
Ook losse verkoop
Tel. 045-459230

Fax ’ 1.595,-
-vanaf excl. BTW

Sokla 8.V.,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379

Transacties
Ter overname aangeboden
CAFÉ te Voerendaal, voor
ml. tijdens kantooruren:
045-243900.
Te k. div. garage GEREED-
SCHAPPEN o.a. hefbrug,
lasapparaten, schuurmach.,
compress. etc. 045-222235
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Faber
stormsterke

vlaggen
en

vlaggemasten
Nu besteld: nog voor
koninginnedag in huis.
Vraag gratis brochure.

FABER AMSTERDAM BV
Singel 23

Tel. 020-261161
Fax. 020-380681

Te k. 35 HERAS-HEKKEN
met betonnen voet. Tel.
045-222235

Landbouw en Veeteelt

??nEZEpE7i,BANK' Te k. 10 ton zelfbouw KlE-
lei. ima^/io. pER met tandem zeer mooi
Te k. jonge HENNEN tegeni Mengele 40m3 opraap-do-
de leg, tevens mestkuikens seerwagen; 30m3 pöttinger
regelmatig leverbaar. Vaes- opraapwagen; 5-tons Krone
rade 43, Nuth. Tel. 045- mestverspreider. F. Jeuris-
-241284. sen. Tel. 04499-2851.

Auto's

Extra uitgebouwde auto's
Ford XR2 i

1989, zwart, 7.500"km. ’ 28.800,-.

Ford Escort 1600 i
1989, rood (3drs.) 14.269km (met vele extra's), ’ 24.750,-.

Mitsubishi-Galant GLS i 2.0
1988, zilvermetallic

Jos Bogman
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030.

ANWB^Gekeurde
Occasions /

Alfa Romeo en diverse andere merken

Automobielbedrijf
E.A. Kozole B.V.
Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan)
Schaesberg Telefoon 045-321088

Alles schoon!!
Met KARCHER reinigingssystemen:

koud- en warmwater hogedrukreinigërs, alleszuigers,
tapijtborstelzuigers, vloerreinigers en reinigingsmiddelen.

Het complete KARCHER programma vindt u bij

Y^BP b v
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951.

Kadett rijders opgelet!
Wij zijn opzoek naar uw auto

Kom nu langs, voor een fantastische aanbieding.

"7 OF=>B_^

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

voor nieuw of gebruikt

7 QPELQ

UJHiiïfïïiJ
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Volvo 440 Jubilee
in de kleuren wit, donkergrijs, blauw en rood.

Uit voorraad leverbaar.

Voor ’ 27.950,-.

VOLVO
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.
Mazda 626 HB PS 2.0 aut., LPG '88; Mazda 323 HB 1.5
aut. '88; Nissan Sunny SLX 1.6 aut. '87; Mazda 626 Sedan
2.0 '82-'B3-'B4-'88; Mazda 626 Sedan 1.8 '88; Mazda 626
Sedan 1.6 2x '87; Mazda 626- HB 2.0 '84; Mazda 626
Coupé 1.6 '83-'B6; Mazda 323 HB 1.3 '79-'B5-'B6-'88;
Mazda 323 HB 1.5 '86; Mazda 323 Sedan 1.3 '85; Mazda
323 Sedan 1.5 '86-'B7; Mitsubishi Galant 1.6 '82-'B6; Opel
Rekord 2.0 S '82; Oei Kadett SC 1.2 S '87; Fiat Uno 60S
zilver 1.1 '87; Fiat Panda 750 '86; Fiat Ritmo 1.3 '83; BMW, 318i'87; Toyota Corolla GL 1.3 '86; VW Golf C 40KW 1.3
'85; VW Jetta C 1.3 a.nw. '87; Lada 1200 E '83; Opel

IKadert 1.2 station '86; Mazda 323 1.7 D '87.
Mazda-Kroon-Garantie i

Autobedr. Leymborgh B.V.
Bornerweg 2 - 8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Mazda 626 sedan LX 1.8 '88; Mazda 626 sedan GLX 2.0
'82, '83, '84; Mazda 626 sedan GLX 1.6 2x '87; Mazda 626
HB GLX 1.8 '84, '88; Mazda 626 2.0 GLX HB aut. PS '88;

Mazda 626 Coupé GLX 1.6 '83, '86, '87;
Mazda 323 sedan GLX 1.5 '87; Mazda 323 sedan LX

" 1.3 '86; Mazda 323 HB LX 1.6 inj. '87; Mazda 323 HB LX
| 1.3 '82, '86, '87, '88; Mazda 323 Station GLX 1.7 Diesel '87;
"VW Jetta CL 1.3 '87; Fiat Uno 60 Silver 1.1 '87; Fiat Ritmo

60 1.3 '83; Fiat Panda 34 750 '86; BMW 318i'87; Mitsubi-
shi Galant GL 1.6 '86, '82; Opel Rekord S 2.0 LPG '82;

Opel Kadett SC 1.2 '87; Opel City aut. '77; Opel City 1.2 '76
Mazda kroon garantie \

Autobedrijf Leymborgh b.v.
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

c^a| fl | j^rfjl J|
Nissan Bluebird 2.0LX 4-drs. petrol 1986
Nissan Micra 1.0 DX rood 1987
Nissan Micra 1.0Trend rood/grijs 1987
Nissan Micra 1.0 GL 5-drs. zilver 1987
Nissan Micra 1.0 DX blauwmet 1988
Nissan Micra 1.0 DX blauwmet 1986

" Nissan Stanza 1.6SGL groen 1985
Nissan Sunny 1.7 dieselblauwmet 1983
Nissan Sunny 1605 SLX wit 1987
Austin Metro 1.0 L beigemet 1982
Lada2loswit 1984
Mazda 6262.0 Sedan groenmet 1987
Opel Kadett 1.2N, 5-drs. 5-bak donkerblauw 1987
Renault 21 GTS sport blauwmet 1989
Seat Ibiza GL 1.2 wit 1987

" Subaru Mini Jumbo SDX 5-drs. rood 1987
Suzuki Alto GA wit 1989
Toyota Starlet 1.3DX automaticzilver 1985
VWGolfGTirookzilver 1986

Jurgen Autocentrum
1 Heerlen

Hoek Schelsberg/Huisbergerstr. Tel. 045-723500.

f

Eindelijk volwassen (18) Proficiat
Opa met je 65ste verjaar*

Fixing-Gel Agnes-Wilfried-TorstenVandaag ook op LD-TV! a

RENAULT
Top-occasion

Diverse merken
met 1 jaar garantie.

Kerres b.v.
Dom. Mijnstr. 25, Kerkrade.

Tel. 045-452424.
Te koop gevraagt alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
Te k. LADA Niva mcl. sunr.,
bullbar, sportv., APK-'9l, in'
pr.st. ’ 2.750,-. 045-716526
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar, 045-416239.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Te k. Toyota COROLLA DX
hatchback '87, rood, vr.pr.
’14.900,-. Tel. 045-318972
na 17.00 uur.
Ford FIËSTA 1,1-L, bwj.'B4,
met.lak, fijne auto, ’ 7.450,-
Tel. 04490-23830.
Van part. zeer mooie Alfa
SPIDER 2000 Cabrio, bwj.
'78, Alfa rood. 045-255474.
AUDI 80 L 4-drs. bwj. '80,
APK '91, i.z.g.st. ’2.450,-.
045-720951.
AUDI 100, jan. '88, 45.000
km. beigemet. airco, zeer
mooi, voll. gar. Autobedrijf,
van Leeuwen, Strijhagen-
weg 129, Kerkrade. Tel.
045-453355.
Rode AUDI 100 5 S, 1983,
nw. mod., mooi en luxe,
’10.750,-. Inr. mog. 043-
-476675
AUDI 80 Jahreswagen, 1
Zul. 7/89, 90PS, US-kat.,
12.000 km, SSD, met., rad.
CR, DM 20.965,- ohne
MWST. Zabka Audi-Handler
5110 Alsdorf/Aachen. Tel.
0949-2404-550858 oder
550837.
AUDI 100 2,3 E Jahreswa-
gen, 1 Zul. 6/89, 136 PS,
US-kat., 16.000 km, SSD,
ZV, met., Rad. CR,
DM25.965,- ohne MWST.
Zabka, Audi-Handler, 5110
Alsdorf/Aachen. Tel. 0949-
-2404-550858 oder 550837.
Te k. Austin METRO v/d
Plas '82 luxe uitv. APK 3-4-
-'9l, vr.pr. ’3.900,-, 043-
-610971.
Te k. BEDFORD bus, diesel,
bwj.'Bl, vr.pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-222235.
Te k. in nw/st. verk. BMW
323i, nw. model, 150 PK,
bwj. 3-'B5, 71.000 km., Re-
caro inter., afst.bed. alarm,
w.w.-glas, verl., lm.-velgen,
elec. spiegels, centr. lock
enz. Tel. 04409-3403.
BMW 315, '82, ’6.500,-,
prima in orde, inruil motor
mogelijk. Rekers Motoren,
Ganzeweide 177, Heerlen.
Tel. 045-215375.
BMW 320, 6-cyl. bwj. 1980,
kl. rood. Kerkvonderen 33,
Buchten. 04498-56423.
BMW 730, aut., APK 2-'9l,
weinig km, geen roest,
100% in orde, BBS-velgen,

'vele extra's, vr.pr. ’ 4.250,-.
043-436983.
BMW 318 ibwj. '80, uitge-
bouwd, sportwielen. Hee-
renweg 83, Heerlen.
Koopje! BMW 323 i, bwj. '80,
m. lichte schade aan motor-
kap en spatbord, div.
access., vr.pr. ’4.250,-.
Tel. 045-461266.
BMW 323i, bwj.'B3, zeer
veel extra's, '88 motor, ong.
60.000 km gelopen ,'rekenig
aanwezig, ’19.250,-. Tel.
04490-26923.
BMW 316i, nw.mod., bwj.'BB
diamant zwart, 4-drs., z.
gunst.pr. Inruil bepreekbaar.
04490-23318.
CHEVROLET Citation bwj.
'80, pr. ’850,-. Tel. 045-
-215928.
Te k. CITROEN GSA bwj.
'81, zeer mooi, ’1.550,-.
Pastorijstr. 12, Nuth.
CITROEN BK Palmares, jan
'89, 18.000km. wit, nieuw, 6
mnd. voll. gar. Autobedrijf
van Leeuwen, Strijthagen-
weg 129, Kerkrade.' Tel.
045-453355.
CITROEN BK 14 RE 5-bak,
nw. mod. '87, i.st.v.nw.,
zeldz. m., 1e eig., ’9.950,-,
pas gekeurd. 043-254462.
Te k. Daihatsu CHARMANT
bwj. '88, kl. grijsmet., km.st.
plm. 25.000, ’ 15.500,-,i.st.
v.nw. Tel. 04490-10022.
Te koop Datsun CHERRY,
okt. '80, APK jan. '91, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 04490-17170
HONDA Civic, aut., '80,
’1.750,-; Ford Taunus
combi, '81, ’2.500,-; Opel
Ascona '81, ’1.250,-; Ford
Taunus aut., '79, ’750,-;
Alfa Giullietta 1.8, '80,

’ 1.250,-; Peugeot 305 SR,
combi, '81, ’1.750,-; Lada
2105, '83, ’2.250,-; VW
Golf GL$,. '77, ’1.000,-.
Trichterweg 109, Brunssum,
045-229080

Opel Rekord 2.0 LS 1925
drs.; Rover 216 SE ni«l
staat bwj. 1985; Metro <g<
sport 3-drs. 1988; Mini MT
fair 1987; Austin Maf.1300 LS 1986; Austin M^
tro 1600 Mayfair 5-drs-.,
speed 1986; Triumph Jclaim 4-drs. 1983; &!
318iautomatic en stuur =3
vo 1982; Ford Escort I°JGL 5-drs. 1982; Rover 8g
fastback demo-auto 1-L
Austin Metro 3-drs. 1^Opel Rekord 2.0 1981; H
vo 66 GL automatic als T
Volvo 343 DL auton^1977. Rover dealer HA».
Industriestraat 31, &%
Tel. 04490-15195.
keuringsstation. Tev^verhuur spuitymoffelcabifU
INKOOP goede auto's, <*jj]
geld. Joosten, Scharnerv»
3, Maastricht. 043-6349^Te k. GEVRAAGD auto' s 1
bedrijfsauto's, schade o'
fect geen bezwaar,
sloop. Tel. 045-720200^
Te koop onder gar. en se
ce, div. gebr. automobi^^VW Golf 1300i, 1989; \
Golf 1300, Mahattan 'S
VW Golf turbo diesel yS
Audi 80 LS 1800 S, ü
Samba Carbiolet 1983,
Marabella 1987; Oper\fódett GSi, div. extra's, 1%Opel Corsa, 1984; OpeJ/J
conal6S, 1984; Opel %
ta 2.0 GTE, 1982; %
Manta 2.0 GSi, div. ex^f1984; BMW 320 6 %
1981; BMW3IB 4cyl. '?.,
cc, 1980; Ford Siërra ''S
1985; Ford Fiesta 1.6 D, "j
Ford Escort 1300 lasefyj
drs., 1984; Ford Escort %
Laser, 1986; VW Golf fa1981; MG cabriolet I^_
Inr.fin. gar. Autoha^
FRANKEN V.0.F., GarT_
weide 59, Heerlen.
045-216475 ___^
Te k. leuke Fiat PANDA^type Prima, mcl. ra «i
sportvlgn., spoiler enz-, ~zwart, bwj. '83, v,m
’3.750,-. Smaragdstr-,
Muchemig, Heerlen
12.00 uur.
Te k. Fiat PANDA 34,
deauxrood, bwj. juni „f
64.000 km., in nw.st'

’ 4.900,-. 045-31130___^
Te k. FIAT Xl 9Bert^lgeh. gerest., vr.pr. ’ &"'
Haarlemstr. 14, Heerlg!^
Te k. voor liefhebber P^j
tige Ford GRANADA *_.
geh. uitgeb., veel e*l,_t.,
mcl. trekh., kl. blauw"1' -
APK 3-'9l, zien is k°F si-
Vr.pr. ’ 4.750,-. Ernst IA
mirstr. 2, Kakert Landgj^j
Ford ESCORT Laser 1^'83, APK sunr., z-3j.
f 5.750,-. Te1"045:4540P^Ford ESCORT GL, n4s'
rood, APK, ’1.100,-- u
726967 __—--$
Te koop Ford ESCOPj.gi,
bwj. '79, APK tot 4-4- ~zeer mooi, ’ 950,-. Te
045-256561. ——-^FORD Escort 1600 CL, &_
vo, 5-drs. kl. wit, bw/j- n!U
vr.pr. ’17.500,-. mr. "
FORD Siërra 1600 CL jj
drs. sedan, bwj. 19S
grysmet. pr.n.o.t.k. mr.
043-436920. —-—"^i
FORD Escort 1100 L-^ij;
'84; Ford Fiësta 13 =■>
Ford Fiësta 1100 '80. *'42, Heerlen. ___-—-<$
Ford FIËSTA bwj. '82lrafT
va. ’ 4.000,- 3 mnd. 9£ytic. Autobedr. W. Schon"
04404-1317. _—-r<gi)i
Te k. Ford Fiësta, bwj- -rgl-
inr. mog. pr. ’2.800,--
-045-419260. ——<ft
Te k. 1600 Golf MOjO^
versn.bak, t.e.a.b., Tel-
-463487. _—-^
Honda CIVIC, dec'Bo,
metallic, schade auto-
-045-740552. _____-^
Lancia DELTA 1500, '-^.L
bwj. '82, pr. ’2.500,--
-045-224816. _____--^J.
MAZDA 323 1300, 3'èif'vt"wit, bwj. 1985, plus %'_
pr. ’ 5.750,-7043-436^
Te k. MERCEDES z8°i0<t*
nw. type, bwj.'Bl, a > o \s^
km.st. 130.000, kl. com'j,..,
sportwielen, trekh., sa ,__s,
centr. vergr., gekl- y,gl,
radio-cass., APK »i^,-,
zeer mooie auto, ’ IJ' JTel. 045-323178______^ffl
Te k. MITSUBISHI Ce'ApK
bwj. '80, lm. velgen, -rgi.
april '91, ’2.150,--
-04493-1995. ___-^rT^-
Te k. Datsun CHERBj f«l'
'81, met APK, z.g.a-nvv-
-045-251485. ______-^»
MANTA-A 2.0 inj. ''L.ef9'
nw.st. Inr. mog. p°'9'r|e|>
str. 47, Molenbe______p^j,
Te koop Opel KADERT -g(j,
okt. '81, APK Vö'
’1.200,-, 100%./ Tel' 1
419749. —-<no*
Opel ASCONA 2.0 D,»obO
nw. band., trekh., oao_,o,':
echte km., APK, ’2^ j
045-726967 .___—-^,
Te koop Opel KADETT^ .
'76, APK. Tel. 045_315_J^

Voor Piccolo's
zie verder pagina ?
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| Auto's
Ifoi 'D„opel REKORD 21. S: s*l-84, 5-bak, APK '91 ,■

r?r nmj*' hPrst- 1e£*" ’7.950,-. Bosschir-I1?<L 211' Maastricht, nai^jJOuur.

?Pe'KADETT Diesel '83, pr.
CHgg___Tel. 045-321183.

koop Opel ASCONA 16/-b'77, APKI-4-'9l,pr.

IClgO^Jgl. 045-351686.
b!i k, DP-pel ASCONA 1.65,

kl. groenmetgL/jjOO,-. 04405-1413.gOTGOEDKOOP Opel

045-316940.gPel ASCONA 1.9 bwj. nov.

| re°' vr.pr. ’2.600,-. Hee-

§M ASCONA 1.6 S, bwj./tóht ze|dzaam mooi.f^jgCL-jel, 04406-14186Opel kaDETT D 1 2S bw-?2'9on83' APK '91' va-' cauo,. m gar Autobedr.?^-3cJ]otfe_eM)44o4-1317
g»?TA2^sTb^

mnnrt 9k- on 9- uitb., 3Etë^ /3500- Auto-J^W. Schoffelen, 04404-

-jfgTIONCAR Opel Kadett
Wni <%< bwi'Bo, APK'9I

32|76^-250,-, tel. 045-

K^^^bwJ-79, vr.
str 54 mso'-' ?ur9 Slangen-I*

Wf°MMODORE 25s t.
/2 95n % L5;9-St- vr Pr-jÜ^^^dku"enstr- 11'ilï^Pf1 CORSA 12 SGL,

"87 ;■ ,kL zwal, nw. mod.
SDlinto z' m- auto is als

’ 950nW:',Pas 9ekeurd,
} ~-^9^jnL_o43-254462.
JÏhO'8E5K°RD 2° GLS'( een rw ' zeer mooi' LPG'enz V-, /9r" electr- sP'e9e|.|^ 11-250.-. Tel. 04490-

-i!§è^ANTAGTE,3drs.,
'sunr% fPortW'el-, Pioneer,
> 043-476675j '71^ OPfL Kadett C, bwj.
/2nnn "'t mrt-91, vr.pr.! yff°Cilgl- 045-210413

-205i„n-'blauwe PEUGEOTi 39 o^.S^jr. oud, km.st.
iTe'l n=\'02-9-st-. ’11950,-.
i; 045-228357.

' 6
stk- PEUGEOT 205 XL, i.z.

■Pr n n^?' >'87' div- extra's'f I3ni?-tk- V.W. Poelmanstr.\ 045-424736.
autom PEUQEOT 604 SL/l^aat, bwj. 1980. Vr.pr.'b.qf°;-Tel. 04490-15464

; <9JJ_4S-241435.
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Nw. mod. Toyota STARLET
12 V DX '86, 1e eigen.,
04490-15431.
VW GOLF 1100 bwj.'7B,
APK april'9l, acces.,

’ 1.450,-. 045-720951.
Mooie VW POLO, bwj. '80,
APK, pr. ’ 1.750,-. Tel. 045-
-422610.
Tek. GOLF GTi 16V div. ex-
tra's, 62.000 km, 6-'B7, pr.
’27.500,-. 045-414450.
Te k. VW JETTA , bwj. '87,
diesel, in nw.st. vaste pr.

’ 16.000,-Tel. 045-452179.
VW DERBY, type S, m.'B2,
APK '91, blauw-met.,
’3.750,-. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
Te k. VW GOLF bwj. '77,
APK 4-'9O, i.pr.st. Strijtha-
genweg 72, Kerkrade.
Te k. VW Golf CABRIO GLS
bwj. '79, kl. zilver, sportvel-
gen, leer interieur, auto verk.
in nw.st. ’ 15.000,- mr. mog.
045-258905 b.g.g. 045-
-221808.
Te k. VW TRANSPORTER,
LPG, in prima st. nwe. kopp.
plaat, nwe. uitl. vr.pr.
’2.800,-. Q4499-3885, na
18.00 uur.
Tek. VW KEVER type 1302
S, bwj. 8-77, APK-RWD
1-491, i.z.g.st. vr.pr.
’4.000,-. 04450-1925.
GOLF Jahreswagen kat., 55
PS, 10.000 km., mit garantie
DM 12.597,- zonder BTW.
ZABKA VW-Handler, 5110
Alsdorf/Aachen. Tel. 09.49-
-2404-550858 of 550837.
VW GOLF 18i, automaat,
bwj. 1989, blauwmet. 3-drs.
km.st. 2.700, met stuurbekr.
plus kat. plus sportv. pr.n.o.
t.k. mr. mog. 043-436920.
GOLF diesel eind '79, APK
4-'9l, i.st.v.nw. Tel. 045-
-228283.
Te k. VW TRANSPORTER
diesel, bwj. '83, met nieuwe
motor. Tel. 04755-2114.
VW GOLF C, 5-drs. dcc. '84
i/vit zeer mooi, voll. gar.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijthagenweg 129, Kerkra-
de. Tel. 045-453355.
VW GOLF diesel zeer mooi
79.000 km gelopen antra-
cietgrijsmetallic 1986. Tel.
na 19.00 uur 04492-3971.
GOLF CL Jahreswagen, 1
Zul. 5/89, 70 PS, US-kat.,
met., SSD, 4-türig, Rad, CR,
DM15.746,- ohne MWST.
Zabka VW-Handler, 5110
Alsdorf/Aachen. Tel. 0949-
-2404-550858 oder 550837.
JETTA CL autom. Jahres-
wagen, EZ 7/89, 18.000km,
90 PS, US-kat., Servolen-
kung, 4-türig met., Rad., CR
SSD, DM 18.948,-, ohne
MWST. Zabka VW-Handler,
5110 Alsdorf/Aachen. Tel
0949-2404-550858 oder
550837.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Opel Kadett 1200 Sta-
tioncar 5-drs. '85; Corsa '83;
Kadett 1200 '86; Ford Siërra
1600 5-drs. '87, nieuw mo-
del; Ford Scorpio 2.0 GLI
'85; Mazda 323 '82
’4.500,-; VW Golf CL 1300
'86; Ford Siërra 2.0 '84; Ford
Siërra 2.0 GL 5-drs. station-
car '86; Lada 2107 '84'
’4.000,-; Opel Kadett Sta-
tioncar 1300 '80 ’3.000,-;
Opel Kadett Sedan '87 auto-
matic; Opel Kadett Sedan
'87; Ford Taunus 1600 '82

’ 3.500,-; Toyota Corolla,
zeer mooi '80 ’ 3.000.-. Au-
to's met Bovaggarantie. In-
ruil en financiering. APK-
keuringsstation. Stan
WEBER Autobedrijf, Baan-
str. 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.
VOLVO 440 GLT, bwj. mei
'89, kl. rood. Tel. 045-
-224978.
Te k. VOLVO 360 GL, 2 Itr.
Sedan, bwj. '85 antraciet
met. APK 3-'9l; Volvo 360
GLE 2 Itr. inj. Sedan bwj. '83
antraciet met. APK 8-'9O.
Tel. 04498-51954.
Te koop VOLVO 244, vr.pr.

’ 2.250,-. Broekstr. 62,
Schinveld.

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: 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; Opel Ascona 16S 4-
drs. '83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'B4; 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 Ka-
dett 13 S bert. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. '79; Ford Escort 13
GL aut. '78; Innocenti 90 L
1e eig. '80; 2x Citroen GSA
5-bak '82 en '83; Renault 18
TS 1e eig. '81; Fiat 128 1300
CL '78; BMW 1502 i.z.g.st.
’1.500,-; Manta GTE i.z.g.
st. voor liefhebber; Caravan
Munsterland t. 535; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Ford Siërra 1.8 CL '87 1e
eig. ’14.500,-; Siërra 2.0
CL Sedan '87 1e eig.
’18.000,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. ’ 14.000,-;Siërra
'83/'B5 va. ’7.750,-; Scor-
pio 2.5 CLD '87 1e eig.
’20.750,-; Escort 1.6 GL
'87 1e eig. ’17.500,-; Es-
cort 14 RS '87 1e eig.
’16.500,-; Escort 1.6 GL
'81/'B5 va. ’ 5.250,-; Fiësta
1.1 '83 ’5.750,-; Granada
2.8 I Combi aut. '81

’ 4.750,-; VW Golf C Avan-
ce '87 1e eig. ’ 16.900,-;
Golf CLD '84 ’10.750,-;
Jetta D '85 1e eig.

’ 12.500,-; Passat D Combi
'84 1e eig. ’ 10.500,-; Pas-
sat Rimini '84 1e eig.

’ 8.000,-; Passat Combi
aut. '82 1e eig. ’6.750,-;
Opel Omega 2.0 I '871eeig.

’ 19.500,-; Ascona 1.8 I '85
’11.500,-; Ascona '82/'B5
’5.750,-; Kadett Combi 1.2
'85 ’ 11.500,-; Kadett Com-
bi 1.6 '85 ’11.750,-; Com-
modore '80 ’2.250,-; Re-
kord 2.3 D '84 ’ 7.250,-; Au-
di 80 1.8 S '88 1e eig.
’27.500,-; 80 CC '86 1e
eig. 45.000 km ’16.000,-;
100 CS '85 ’16.500,-; 100
CS '80/'B2 ’ 2.750,-; 80 GT
Coupé '81 ’9.750,-; Saab
900 I '85 ’13.500,-; Mazda
929 Coupé 2.0 I '85
’14.750,-; 323 GLX '87 1e
eig. ’ 14.750,-; Toyota Co-
rolla Combi DX D '86

’ 9.250,-; Mercedes 280
SEL '82 ’21.000,-; Honda
2.0 '87 1e eig. ’15.500,-;
Jazz '85 1e eig. ’7.250,-;
Prelude EX '85 1e eig.
’16.500,-; Citroen CX GTI
Turbo'B6 1e eig. ’19.750,-;
BK 14 RE '86 ’9.750,-; BK
19 TRD '84 ’8.250,-; Visa
'86 1e eig. ’7.500,-; 2CV6
'85 ’4.750,-; Peugeot 505
SX t. '87 1e eig. ’11.750,-;
205 Accent '84/'B6 va.
’9.000,-; 305 GR '84 1e
eig. ’ 6.000,-; Renault 25
GTS '86 ’ 14.250,-; 9 GTL
'83 ’3.900,-; BMW 316 4-
drs. '84/'B6 1e eig. va.
’14.500,-; 316 '82
’6.500,-; 323 I '81
’8.250,-; 320 aut. '81
’7.250,-; 525 '80/'B2 va.

’ 3.750,-; 728 '80 ’ 3.750,-;
Lada 2104Combi '86 1e eig.
’6.750,-; 2105 '85 30.000
km ’3.750,-; Volvo 245
GLD Combi '83 ’15.500,-;
245 GL Combi '82
’10.250,-; 240 GL '81
’4.750,-; 340 aut. '84

’ 7.750,-; 340 GL '82/'B4 va.

’ 4.500,-; Fiat Uno 55 S '83/
'86 va. ’ 5.750,-; Panda 45
'84 ’ 4.250,-; Mits. Lancer D
'86 1e eig. ’9.250,-; Galant
t. D '84 ’7.500,-; Cherry
Sport '86 ’ 10.750,-; Che-
vrolet Malibu Combi '81

’ 3.750,-. Tal van goedkope
inruilauto's, v. Sint MAAR-
TENSDIJK, Trichterweg 109
Brunssum. 045-229080.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te koop weg. vertr. buiten-
land Ford ESCORT bwj '81;
Toyota Corolla bwj. '79. Tev.
vaatwasmachine. V. Meer-
tenstr. 20, Kerkrade.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. AUDI 100 D '84; Opel
Kadett Sedan autom. '86;
Volvo 360 '85; Nissan Micra
'86; Toyota Starlet '82; VW
Passat D '81; BMW 320i'86;
BMW 316 '85; BMW 320 au-
tom. '82; VW Golf D '87; VW
Golf 1300 '87; Suzuki Alto 4-
drs. '86; Suzuki Alto '82;
Suzuki Alto autom. '85;
Suzuki Swift 13 GL '87.
Autobedrijf Reubsaet, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
APK keuring, alle auto rep.
Te k. Opel KADETT 1.6 die-
sel, bwj. '87; Opel Ascona
2.0 bwj. '78; Opel Omega
stationcar met veel access.,
bwj. '89; Ford Siërra bwj. '87
Tel. 045-255443.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '87 en '88:
Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '86; Mazda 626 HB 2.0
LX LPG '878; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '83; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX '86
'87; Mazda 626 Coupe 2.0
GLX LPG '88; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0LX Diesel '86.
* Mazda 323 HB 1.6 i GT
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
2x '86; Mazda 323 HB 1.3,
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.1 LX '87; Mazda 323 HB
1.3 Sport '87 2X; Mazda 323
HB 1.5 GLX autom. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '86; Madza 323 HB 1.3
DX '83. * Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 1.3
GLX '85, '86 en '87; Mazda
323 Sedan 1.3 LX 2x '86;
Mazda 323 Sedan 1.7 GLX
Diesel '88. Mazda 323 Esta-
te 1.7 GLX diesel '88. * Opel
Kadett HB 1.3 2x '87; Opel
Kadett '85, '86 en '87; Opel
Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * BMW
315 '81; Honda Civic 1.2 '82;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6Laser '85; Ford Escort
1.3 CL '86; Lada Stationcar
2104 1.5 L '86; Peugeot 405
SRI 1.9 9-10-'B7; VW Golf
1.6 CL '85; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona '79; VW Polo
'77. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
AUTOGARANT off. Subaru-
dealer biedt aan gedurende
de lente-show: BMW 324
Diesel rood bwj. '86; BMW
520i6 cyl. blauwmet. bwj.
'83; Citroen 1.4 BK rood bwj.
'88 en 1.9 BK Diesel m. uit-
bouw, wit bwj. '84; Ford Es-
cort 1.4 Bravo zilvermet.
bwj. '87; Escort 1.3 Bravo
rood bwj. '86; Escort 1.1 L s-
versn. blauw, bwj. '84; Sier-
ra 2.0 Laser zwart, bwj. '86;
Sierra 1.6 Laser 5-drs. m.
LPG, bronsmet. bwj. '86;
Daihatsu Charade TS grijs-
met. bwj. '87; Hyundai Pony
1.5 GLS aut. blauwmet. bwj.
'86; Lada 1.2 S als nieuw,
rood, bwj. '86; Mazda 323
GL 4-drs. blauwmet. bwj.
'87 en 323 stationwagen zil-
vermet., bwj. '85; Nissan Mi-
cra 1.0 bronsmet. bwj. '87;
Opel Rekord m. LPG, wit,
bwj. '86; Kadett 1.2 S 5-drs.
bruinmet, bwj. '85; Kadett
1.3 SR bwj. '80; Corsa 1.3 S
5-versn. beige, bwj. '86; As-
cona 1.8 E 5-drs. bronsmet.
bwj. '85; Ascona 1.6LS rood
bwj. '83; Rekord aut. bwj.
'78; Peugeot 205 GR s-
versn. bruinmet. bwj. '86;
Renault 5 TL beige bwj. '86;
Renault 5TS blauwmet. bwj.
'84; Subaru 1.6 GL Coupé
grijsmet. bwj. '87; Justy 1.0
DL 5-versn. wit, bwj. '87;Mini Jumbo 5-drs. SDX bwj.
'85 en '83; Suzuki Alto witbwj. '82; Toyota Corolla 1.3
SXL liftback wit, bwj. '87;
Celica 1.6 wit, bwj. '84; VWGolf 1.3 5-drs. m. striping,
wit, bwj. '85; Volvo 340 m.
LPG 1.4 blauwmet. bwj. '86.
Autogarant, Schelsberg
128, Heerlen (Tussen Hen-
driks en Bristol). Tel. 045-
-725588.
Fiat UNO 60 S, 5-drs. nov.
'87, 33.000 km. blauwmet.
als nw. voll. gar. Autobedrijf
van Leeuwen, Strijthagen-
weg 129, Kerkrade. Tel.
045-453355.
Te koop MERCEDES Bus
207 Diesel, i.z.g.st. pr.

’ 3.850,-. Broekstr. 62,
Schinveld.

Volvo 340 DL '85 rood;
BMW 316 '82 blauw; Nissan
Cherry 1.3 GL '85 blauw;
Seat Ronda 1.6 GLX '84
blauw; Lada 1200 S '86 wit;
VW Golf '84 wit; Fiat Uno 60
'87 blauw; Audi 100 '88 bei-
ge; Citroen AX 10E '87 wit;
Citroen Axel 11 '86 rood; Ci-
troen BK '85 wit; Citroen AX
11 TRE '87 wit; Citroen BK
14E '87 rood; Citroen BK 14

RE gas '87 rood; Citroen BK
'88 wit; Citroen BK 14 RE
'88 wit; Citroen BK Palmares
'89 wit. Autobedrijf van
LEEUWEN, Strijthagenweg
129, Kerkrade. 045-453355.
Te k. BMW 323 i, bijz. mooi,
geh. uitgeb., pr.n.o.t.k. Tel.
045-424907.
Weg. aanschaf nw. auto te
k. zeer mooie BMW 316,
bwj. '85, kl. rood, als nieuw
orig. uitbouwset M-serie.,
04490-23203
Fiat PANDA, '85, topcond.
iedere keuring toegest.

’ 5.800,-. Tel. 045-453591.
Te k. Ford TAUNUS 1600,
bwj. 78, met reserveonderd.
v. pr. ’ 500,-. 045-323295.
Te k. Opel MANTA, geh. uit-
geb. APK '91, bwj. 77. Tel.
045-411479.
Te k. Opel KADETT HB, bwj
'80, pr. ’2.200,-. Tel. 043-
-617521.

Te koop VW GOLF Caddy D
2 jr. oud, 42.000 km, part.
gebr. Achter den Winkel 201
Schaesberg (Landgraaf)
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. Opel SENATOR 2.8 S,
bwj. '79, aircond., sunroof,
pullman-bekl., sportv. vr.pr.

’ 2.750,-. Schaesberger-.
weg 172, Heerlen.
Te k. VOLVO 343 L, bwj. '82
schadevrij, eerste lak,

’ 4.500,-. Deze auto moet U
beslist zien. In nieuw st.
045-721660.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Gesloten Mercedes bestelwagens

Mercedes 207D wit, verh. en verl 1984
Mercedes 207 D wit, standaard 1985

Mercedes 407D wit, nieuwe motor 1983
Jurgen autocentrum - Kerkrade

Langheckweg 36, Tel. 045-452570.

Auto onderdelen en accessoires
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. 4 ALU-VELGEN met
goede banden, voor Mini, pr.

’ 150,-. Tel. 045-413773.
Te k. CILINDERKOP 323i,
bwj. '82. Tel. 045-317396.

Motoren
Te k. SUZUKI RM 80, bwj.
'86, KTM 500 cross, bwj. '87
Tel. 045-317396.

{Bromfietsen
Te koop HONDA MB, i.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 04454-2735.
Te k. HONDA MT 5, kl.
zwart-rood, pr. n.o.t.k. Lem-,
mender 54, Brunssum.
YAMAHA DTSO MX, bwj.'Bs,
Paris-Dakar uitv., i.z.g.st.
Tel. 045-726056
Te k. MT 5, pr.n.o.t.k. Tel.
045-458251.

Te koop VESPA Ciao bwj.
'89, z.g.a.n. Vr.pr. ’ 1.000,-.
Tel. 045-726692.
RENFIETS Kolnaga, is
nieuw, geh. verchroomd, gr.
maat, meer dan de helft on-
der de prijs, voor ’ 700,-.
Spoordijkstr. 78, Hoens-
broek. 045-214964
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sport & Spel

Opheffings - uitverkoop
Trainingspakken Cruyff ’ 139,90 nu ’ 77,-.

Maat 128 t/m XXL Adidas ’ 149,95 nu ’ 89,-.
Fitnesspakjes ’ 89,- nu ’ 39,-.
Fitnesspakjes ’ 79,- nu ’ 39,-.
Fitnesspakjes ’ 69,- nu ’ 39,-.

Voetbalbroekjes Rucanor ’ 15,95 nu ’ 9,50.
Maat 2 t/m 8 Adidas ’ 39,95 nu ’ 25,-.

Masita ’ 29,95 nu ’ 19,-.
Voetbalshirts Waanzinnig Afgeprijsd.

Alle maten en merken.
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Opheffings-uitverkoop
Regenjacks AGU ’ 59,75, ’ 44,75 NU 2 voor ’ 50,-

Regenpakken ’ 69,95 NU ’ 45,-

Alles moet weg!!
Smasch Speciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade.

Vakantie en Rekreatle
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens,kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.

SINT-MAARTENSZEE
bungalow, zwemparadijs, 1
mei-weekend vanaf ’ 295,-.
Tel. 02246-3109.
NIEUWVLIET-Bad, bunga-
low aan zee vrij tot 7-7 en
va. 21-7. Tel. 070-3273049., . 1 .

Caravans/Kamperen
FRANKIA CARAVANS EN MOTORHOMES.

Duitse topkwaliteit met 30 jaarervaring, nu beslissen en
nog in 't voorjaar rijden.

SPECIALE BEURSAANBIEDING
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van Mitsubishi

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).
U kunt deze collectie Frankia Caravans en Motorhomes

zien tijdens de 5e Camping en Caravanbeurs van 23 t/m 25
maart in de Geulhal te Valkenburg. Maar natuurlijk ook bij

Fritz Berger Import
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762 - 1465.

Industrieweg Ba, NIEUWEGEIN. Tel. 03402 - 6 13 14.
Te k. gevr. allé merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.

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

DE FRITZ BERGER ACCESSOIRES KATALOGUS 1990
(168 blz. 4000 en 1 artikel) ligt voor U klaar.

U kunt deze GRATIS afhalen bij FRITZ BERGER IMPORT,
Rijksweg 21 Kessel. 04762-1465. 's maandags gesloten.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen. 045-722566. Luxe
comfortabele 2-pers.

campers, in 3 uitv.
Inruil en financ. mogel.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
DETHLEFFS caravans. Til-
lemans recreatie, Haefland
19, Brunssum. Steeds goe-
de inruilcaravans.
4 Pers. CARAVAN m.
schuifwand, voortent, ijskast
chem. toilet, spoiler enz.,

’ 2.000,-. Eykhagenln. 7,
Landgraaf. Tel. 045-312002
Te k. VOUWWAGEN
Walker Sunny bwj. '86, z.g.a
n., met veel toebeh.,

’ 3.500,-. Tel. 045-310789.
Te k. Lord MUNSTERLAND
400 luxus, bwj. '85, m. z.
mooi wasr. treinzit. tv ant.
afz.k. luifel enz. 4 a 5 pers.

’ 10.250,-. Tel. 045^461669
Te k. pracht. VW CAMPER,
type Joker, in nw.st., met
nw. voortent, bwj.'Bo, 4
slaappl., compl. ingericht,
nw.pr. ’ 55.000,- nu voor
’13.500,-. (geel kent.). Tel.
045-715255
STACARAVAN bwj. '81, 7 x
3m, 1 slpk., nwe. voortent,
mcl. vervoer ’6.900,-, m.
gar. 04404-1317.
Te koop Adria Comfort 350D
veel kastruimte, koelkast,
kachel/ringverw., voor rond-
zit/2-pers. bed, achter zit./1-
pers. bed. Compl. met win-
terv.tent, res.wiel, met beu-
gel, gasinstall., spiegels. 3
vakanties gebr. Overdakt
gestalt. Pr. ’7.000,- Bez.
na afspr. na 18.00 uur 045-
-219673.

(Huis)dieren
Te k. jongeKIPPEN en leg^
nestkuikens. Henk Ploemen
Broekhuizenstr. 538, Rim-
burg. Tel. 045-320229, 's
maandags gesloten.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour.
Tel. 04450-4312.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop WELSH-TERRIER,
3 1/2 jr. oud, reu. Tel. 04492-
-1124.
Te k. PUPS, kruising Bou-
vier-Mech. herder, ontw.
045-221832, na 18.00 uur
Te koop mooie SHETLAND-
PONY, merrie, 4 jr., kl. vos,
zeer lief. Tel. 045-442858.
Te k. sprekende groene
PAPEGAAI, ’ 750,-, mr,
voor kweek mogelijk. Tel.
045-7192254.
Abricot POEDELTJES 7
wkn getat. en geënt. Kaal-
weg 4, Landgraaf.
Te k. 2 paards VEEWAGEN
Hanomag F4O, bwj. 78, pr.
f 750,-, (gebr. iets olie). Tel.
045-413773.
Te k. kaninchen TECKEL.
Juliastraat 8 Eygelshoven.
VISNET te k. wedstrijdm. nw
’2.500,-, vr.pr. ’1.500,-.
Kist Vlonder. Voer Koeteren
4 a 5 hengels spl.nw. w.o.
Tilstar Classics 12m. ook
nw. Lupinestr. 98, Kerkrade.
Tel. 045-416134 na 18 uur. ,
Wegens verh. goed tehuis
gezocht voor lieve POES.
Inl. 045-212613.
Gedipl. TRIMMEN en ver-
zorgen van Uw hond. Betty
de Jong. Tel. 045-231377
bellen na 18.00 uur.
Te koop gekl. BULL-TER-
RIER, reu, 1 jr. Tel.. 045-
-425431.
Te k. BOUVIER-pups met
stamboom. Pr. ’500,-. Tel.
04754-85547.—- _

In en om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
Voor goede TUINPLANTEN
en goed voor Uw portemon-
nee naar Kursten, Ruysstr.
89, Helden. 04760-72812.
SPOORBIELZEN 2.5 mtr.
vanaf 20,-; evt. op maat en/
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Geïmpr. PALEN b.v. 60 cm
x 7cm doorsn. ’ 1,90 per
stuk. 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIEBE-
GELEIDING in Heerlen,
Hoensbroek en Sittard, ver-
zorgd door vakbekwame
docenten. Bijles v.a. ’ 12,80
p. uur. Inl. Educatief Cen-
trum De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.

Huwelijk/Kennismaking

Dansen voor 1 iets ouder publiek
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.

Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zondag
Dansen met live orkest

Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’ 15,-
Bar-dancing de Fontein,

Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek.
HEER 65-plusser zoekt een
spontane levenslustige part-
ner, romantisch ingesteld,
goed niveau, om fijne relatie
mee op te bouwen. Br. met
foto en adres op crew. re-
tour. Br.o.nr. B-4148 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

MAN, 48 jr.,'zkt. nette vrien-
din, 45-53 jr., v. vaste relatie
Tel. 045-427853
Ik zoek DAMES jong of oud
die mee willen gaan op va-
kanties of avondje uit. Na-
tuurlijk tegen hoge vergoe-
ding. Bel verder voor info
04490-23203

Mode Totaal

Trainingspakken
donderdag, vrijdag, zaterdag.

10% korting

«port

Saroleastraat 57, Heerlen.

UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
genscommuniepakjes, 045-
-272216/272516.

Exclusieve BRUIDSJURK te
koop, maat 38, tel. 045-
-229793 na 18 uur

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

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

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

/—\ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J.AdamS

Voor al uw dakwerkzaamheden
Tel. 045-726716

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.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uw kussens in alle gewenste
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische

afspraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs met
stalen en kussens in stof en leder.

* Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.
Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-;
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. weg. aansch. nw., ei-
ken WOONKAMER interieur
zeer goed onderh., te bez.
na tel, afspr. 045-454268.
Pracht eiken BANKSTEL,
’850,-; massief eiken sa-
lontafel ’ 225,- 045-323830
Te k. PVC LAMELLEN wit,
br. I.oom en h. 2.45 m(2
keer); br. I.lom en h.
1.75m; br. 2.00 m en h.
1.75m. Te bevr.o4s-325523

Radio e.d.
27 MHC. RICHTANTENNE,
Moonr., Avanti, z.g. Vaesra-
de 99a, Nuth. Alleen van-
daag 10-16 uur.

Computers
HP Laser-printer-ll P.
’2.999,- excl. BTW uit
voorraad. Het adres voor
advies en service. LEUF-
KENS-Dubois, Heerlen. Sit-
tarderweg 58a. 045-726444
Tek. NMS 8245 MSX 2 500,
mon. 100, pr. NMS 1431
375, SNDM 125, keyb. 250,
mod. 100. Tel. 045-453047

Zonnebanken Zonnehemels
i r

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Te koop VHS-VIDEO, Pa-
nasonic, met afstandsbe-
dien. en kleuren TV Philips,
pr. ’ 850,-. Tel. 045-461266
VIDEO'S gevr., ook TV's
v.a. 1982 en stereotorens,
tel. 04406-12875.

Te k. groot beeld PHILIPS
KTV met afstandbed., 29
zenders pr. ’400,-. Tel.
04490-41287.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaartv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18

MENSEN MET EEN BETERE SMAAK KOPEN HUN MEUBELS
BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT!!! T^Z^^^^^u»
Kom gauw, onze zojuist ontvangen schitterende NIEUWE COLLECTIE bewonderen!!! onder een dak);

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

~ _
y "-n^-"""^ _\s~ >s. v "\ sc^lcrPePr^}zen voorbinnen- en buitenland;

[meubel BOl^____j "\y *---^ een schitterende en smaakvollepresentatie;

yr*f~\ f] y £T—'—pp j\ ft A![ 5. een prettige bedieningen vakkundigadvies
-jt^ |ll F ■ f jj'jjy D" *4 HC\ ) \ (binnenhuisarchitecten aanwezig);
r J 111 J. -_L PjPft Fj^w__ nj lil I —lJ J' u' j r^rT\ 6. een groot assortiment vanbekende
'r*H*^~ e __>j_i____^V;7lii»^ -f^»—:—-H lll.'"_■;..i !L_JL 'J. I 3' 'i merkartikelen o.a. Auping, Bench, Rolf Beny

t^^,—^^"^H^la^^^. iJ^J^^ (BJVI.P.), Castelijn, Gelderland, Hennie de Jong,
"~~": ——___ -*^ üljl. ' ,rl_ j_, rg__?|^ *qh - ■^Blk'^li» 'TVtdrt „.^a»; Young International, Metaform, Pastoe en Leolux

T%/_r-l^i-_r—«_^.-_._ _^ ___' __. . __ _, __. __ _ _ Teven» beschikken wij over 100 GRATIS PARKEER-MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. j^s^isEr""*
10, Maastricht, tel. 043-215585 Het bc.te bereide, via de:soonterbrag.richttog.bor.ta. »</»,«,» «w»i*«*r«»i*«»

eïVeld I*l7 v<>lfien. Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, danrechts afslaan (dus niet de slinger af
|etoentruTn).Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. Meubelboulevard.
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Twee maten kleiner
Eerbjk gezegd plaatst ook Bert
Overbroek wel wat vraagtekens
bij het opgewonden gekraai van
mevrouw Pinckney. „Maar," be-
zweert hij, „de oefeningen die ze
heeft bedacht zijn werkelijk per-
fect. Ergens in het boek zegt ze
dat je binnen korte tijd kleding
kunt dragen dietwee maten klei-
ner is. Dat is zo. Alleen: je valt
niet zozeer af in kilogrammen als
wel in centimeters. Alles wordt
strakker, je lijf, jevel... Alles."
Overbroek; 32 jaar en afgestu-
deerd aan de Haagse Academie
voor Lichamelijke Opvoeding,

xmag de eer voor zich opeisen
'Callanetics' voor Nederland te
hebben ontdekt. Hij zag de oefe-
ningen in een instructieboek,
probeerde ze zelfuit en voelde en

zag „meteen de voordelen boven
zoiets als aerobic."
„Ik dacht: daar gebeurt wat. Het
gaat veel dieper, het is niet ma-
cho, je hoeft er niet bij te sprin-
gen, je komt er niet door in
ademnood, je moet meer naden-
ken bij wat je doet... Het is alle-
maal heel easy en toch geconcen-
treerd. Daar hou ik wel van."

Vrouwen blijkbaar ook. Hoewel
Callanetics nog maar net in Ne-
derland is geïntroduceerd, geven
Overbroek en zijn compagnon
JohnNillesen (30 en eveneens af-
komstig van de Academie voor
Lichamelijke Oefening) er per
week nu al twintig uur les in. De
helft van hun sportschool in Lei-
den is ervoor ingeruimd en het
laat zich aanzien dat het daarbij
niet zal blijven. Nillesen: „We
zrjn pas geleden op de televisie
geweest bij Tineke. De telefoon
heeft de volgende dag niet stilge-
staan."

Wonderbaarlijk
Maar het is me dan ook wél wat.
„U staat", jubeltCallan Pinckney
in haar boek „op het punt uzelf
een van de mooiste geschenken
ter wereld te geven: een gewel-
dig, stevigen fit lichaam. Dit ligt
nog maar een paar uur in het ver-
schiet, mits u het plan volgt dat
op de bladzijden hierna gedetail-
leerd staat weergegeven en niet
bang bent voor de wonderbaar-
lijke veranderingen die in uw li-
chaam plaats vinden."
Volgen onder meer vrolijke fo-
to's van de 75-jarige Margaret,
die al gymmend op de comman-
do's van Callan een tiener-lijfje
onderhoudt. Ongelooflijk, zon-
der meer. De ogen vallen je bij-
kans uit de kassen. Maar wat
mag het geheim van 'de messias
van de strakke billen' dan wel
wezen? Wie een ochtendje gaat
kijken in sportschool 'Vilet Lijn'
van Bert Overbroek en JohnNil-
lesen kan zich toch moeilijk aan
de indruk onttrekken dat hij die

oefeningen eerder heeft gezien.
Sterker nog: op de middelbare
schoolvoerde hij ze zelf uit onder
leiding van de ritmisch met een
stok stampende gymleraar J. J.
de Back uit Amsterdam. Toen al
niet de jongste.
Overbroek: „Kijk, daar zeg je
wat. Die stok... die komt er bh'
ons dus niet aan te pas. En het
Ujkt wel of die oefeningen het-
zelfde zijn, maar dat is maar ten
dele waar. Callanetics gaat veel
verder. Veel dieper vooral."
Met als gevolg - en dat is dan de
kroon op het werk - dat het op
een mooi moment lijkt alsof er
'touwtjes aan je billen' zitten.
Tenminste, dat belooft Callan
Pinckney. „Geen enkel smoesje
houdt stand als het er om gaat
door steviger dijen en minder
vormloze billen dat wonderlijke,
jeugdige gevoel uit uw kinderja-
ren weer terug te krijgen. Weet u
nog hoe het toen was? Als u het
zich niet meer herinnert, zal ik
het eens proberen. Als u loopt is
het alsof er touwtjes aan uw bil-
len zitten die ze op en neer laten
wippen."
Welaan, dat is dus het streven
van twintig vrouwen die op een

zonnige dinsdagochtend de door
mevrouw Pinckney voorge-
schreven riten zo goed en zo
kwaad mogelijk proberen uit te
voeren. Ze wentelen zich onder
leiding van Bert Overbroek rek-
kend én krommend over een op
devloer gelegd matrasje, gadege-
slagen door onder andere de re-
ceptioniste van de sportschool,
die steeds maar weer verzucht
dat ze het zelf ook zo 'heerlijk'
vindt wat daar aan de andere
kant van het glas geschiedt, en
dat de spijkerbroek dieze draagt
haar al zeker een maat te groot is.
„Krjk maar", zegt ze losjes en
trekt de tailleband van haar Le-
vi's 501 met een geroutineerde
duim zeker vijf centimeter van
haar navel.

Bestaansminimum
De migratie levert alleenstaan-
den uit de overzeese rijksdelen
niet de verwachte luxe op, wel

autonomie en zelfstandigheid.
De voorwaarden die veelal wor-
den gesteld aan terugkeer zijn
daarom een eigen woning en vol-
doende inkomen om een eigen
huishouden te kunnen voeren,
zaken die echter in geen van de
twee thuislanden te realiseren
zyn, waardoor terugkeer naar
Curacao of Aruba in veel geval-
len niet ondernomen wordt. Vol-
gens de twee onderzoeksters be-
tekent de komst naar Nederland
uiteindelijk de overgang van de
ene naar de andere armoede.
Op Curacao en Aruba is de so-
ciaal-economische situatie van
alleenstaande vrouwen uit de la-

gere sociale milieus troosteloos.
„Hoge werkloosheid en de lage
lonen en uitkeringen, diever on-
der het bestaansminimum lig-
gen, maken de meeste vrouwen
afhankelijk van bijdragenvan fa-
milieleden, partners of de va-
der(s) van hun kinderen," luidt
een van de conclusies van de
twee onderzoeksters. Alleen-
staande vrouwen wonen vaak in
brj ouders of familie.
Vanwege de heersende woning-
nood op zowel Curacao als Aru-
ba, is er weinig kans ooit een
eigen woning toegewezen te krij-
gen. Verder bestaat onder alleen-
staande vrouwen veel werkloos-

heid. Deze factoren leiden vol-
gens de onderzoeksters tot een
pessimistische kijk op het leven
en vormen een vruchtbare bo-
dem voor migratie naar Neder-
land. In mindere mate is het ver-
breken van een relatie de drijf-
veer voor migratie, evenals het
gemis van reeds in Nederland
wonende familieleden en ge-
zondheidsfactoren.
De idealen, die alleenstaande
vrouwen zich bij migratie naar
Nederland stellen, zijn derhalve
gemakkelijk aan te geven: de
wens een zelfstandig bestaan op
te bouwen, een eigen woning te
betrekken, een goede opleiding

in Nederland te volgen om bete-
re perspectieven op arbeid *
verkrijgen en de kinderen bete
te doen scholen." Voor veel Antilliaanse

vrouwen betekent migra-
tie naar Nederland een
bittere teleurstelling. Ze
proberen zich echter door
vast te houden aan de
traditionele cultuur toch
als Antilliaansen te
handhaven.

Minder eten
Het levende bewijs van het gelijk
van mevrouw Pinckney, ben je
geneigd te zeggen. Maar, fluistert
ze: „Ik ben ook wel wat minder
gaan eten hoor." Het sprookje
ontluisterd? Nee, want minder
eten is een onderdeel van Calla-
netics. Dat gaat helemaal vanzelf

trouwens. Je vel spant zich al
gymmend om je lijfen reeds snel
kom je tot de ontdekking dat je
niet meer zon behoefte hebt aan
moorkoppen, saucijzenbroodjes
en berehappen. Zegt Callan
Pinckney.

In Amerika en Engelandkauwen
haar volgelingen het na. Het is
bijna niet voor te stellen, maar na
de introductie van het (tekst uit
de folder) 'nieuwerevolutionaire
gym-plan' in het Verenigd Ko-
ninkrijk, gingen in één week
500.000 boeken over de toon-
bank. Een koopwoede die onge-
twijfeld ook werd aangewakkerd
door de gade van de Engelse
prins Andrew, de hertogin van
Vork, ook wel bekend als Sarah
Ferguson. 'The Duchess' zag er
van de ene op de anderedag plot-
selingeen stuk opwindender uit.
En gevraagd naar haar geheim,
stak ze niet onder stoelen en ban-
ken dat ze die metamorfose
haars inziens te danken had aan
de doorCalan Pinckney bedach-
te oefeningen.
Bert Overbroek: „Het lijkt sterk,
maar we hebben hier ook al mee-
gemaakt dat cursisten die nog

maar een maand Callanetics
volgden, een maat kleinere jurk
konden dragen. Alleen gaan ze
dat rondvertellen en dan krijgen
we vrouwen aan de telefoon die
danroepen dat ze over drie we-
ken naar Curacao gaan en dat ze
dan een bikini willen dragen en
ofwij er dan even voor kunnen
zorgen... Jakijk, zo werkt dat na-
tuurlijk niet. Je moet het wel van
persoon tot persoon bekijken."

Maar het boek belooft toch zon-
der te blozen iedere lezer dat
twee uur oefenen 'al aardig wat
aan het figuurverandert'? En dat
je met een uur Callanetics het-
zelfde resultaat bereikt als met
zeven uur 'het geeft niet wat an-
ders'? Overbroek bedachtzaam:
„Eh... ja, dat is wel zo, maar ik
denk dat dat wat overdreven is.
Wij, John en ik, zijn in het doen
van voorspellingen iets voorzich-
tiger. Maar dat je er vlugger dan
bh' andere soorten gymnastiek
profijt van hebt, dat staat vast. Ik
heb hier op mijn school al heel
wat voorbeelden van gezien."

rob van den dobbelsteen

vrouw

Rage heeft Amerika en Engeland al veroverd

Callanetics: wéér nieuwe
loot aan de fitness-boom

Het is niet te geloven, maar het staat er toch echt: „Callanetics doet het vet van de
billen en heupen smelten als sneeuw voor de zon, maakt uw buik platter en uw hals
langer, verstevigt uw kin, verhoogt en verstevigt uw achterwerk en borsten, maakt
de binnenkantvan dijbenen en benen slanker, verstevigt de onderarmen en geeft u
het perfecte figuur dat u van nature hebt." En wie dacht dat de koek daarmee op is,
raadplege nog maar eens de omslagvan het boek dat bezig is Amerika en Engeland
te veroveren. „Tien jaar jongerin tien uur" loeien derond een aantrekkelijke bilpar-
trj gedrapeerde letters.En „Met Callanetics ben je maar een paar uur verwijderd van
een perfect figuur."

Vet dat smelt als sneeuw voor de
zon. Wie zou dat niet eens willen
beleven? Of zoals Callan Pinck-
ney het in haar boek schrijft: „Op
een nacht zult u zich omdraaien
in bed en zal het voelen alsof uw
leat een speeltje onder de dekens
heeft laten liggen dat nu tegen
uw heup aandrukt. Dat is uw
heupbeen. Uw buik is zo stevig
en plat geworden dat uw heup-
beenderen nu te zien zijn." En
dat allemaal na een paar uur
gymmen 'op zn Callanetics'. Een
mirakel?
Welnee, beweert Callan in haar
boek: „ledereen is daadwerkelijk
in staat zijn ofhaar lichaam om te
vormen tot een toonbeeld van
schoonheid." Waarna ter onder-
steuning van die stelling de in
het boek afgedrukte zwart-wit
foto's kunnen worden bewon-
derd van Marcie, Gertrude,Luce
en nog veel meer vrouwen wier
rrjstebuikjes al na de eerste les
zh'n verdwenen als eh... als
sneeuw voor de zon, zullen we
maar zeggen. „En let op", waar-
schuwt Callan, „niet één foto in
het boek is geretoucheerd. Wat u
ziet is de waarheid, de naakte
waarheid."

%John
Nillesen
tijdens een
les in de
Leidse
sportschool

Migratie levert niet op wat men ervan verwacht

Uitzichtsloos bestaan voor
veel Antilliaanse vrouwen

UTRECHT - Curacaose en Aru-
baanse vrouwen, die naar Neder-
land zijn getrokken, komen vaak
in een uitzichtsloze situatie te-
recht. Vooral alleenstaande
vrouwen met kinderen raken in
Nederland in een groot isole-
ment.
Hoewel een aantal idealen, die
deze vrouwen over de Neder-
landse samenleving hadden, in-
derdaad worden vervuld, levert
de migratie per saldo een mini-
mum op aan materiële en imma-
teriële verwachtingen. Drie-
kwart van de alleenstaande Cu-
racaose en Arubaanse vrouwen
verlangt daarom terug naar hun
geboorteland.

Dat zijn de voornaamste conclu-
sies uit een onderzoek, dat drs.
Anke van Dijke en drs. Linda
Terpstra, die verbonden zijn aan
de Rijksuniversiteit van Utrecht,
de afgelopen jaren hebben ver-
richt. Het onderzoek had niet al-
leen in Nederland plaats, maar
ook op Curacao en Aruba, waar
de situatie van vrouwen, en in
het bijzondervan de alleenstaan-
den met kinderen, werd bestu-
deerd.
Volgens de onderzoeksters zijn
in Nederland sociaal isolement
en eenzaamheid onder meer het
gevolg van uitsluitingsprocessen
binnen de samenleving. Vrou-
wen uit Curacao en Aruba wor-
den in steeds sterkere mate ge-
confronteerd met discriminatie
en ervaren sociale grenzen aan
de contacten met Nederlanders
en de Nederlandse leefwijze.

Nieuw
onderzoek
naar begin

bevruchting
NIJMEGEN - Aan de Katholie--
ke Universiteit in Nijmegen j
wordt dit jaar begonnen met cc»
voor Nederland nieuw onder-
zoek naar het prille begin van del
bevruchting en de voortplantingbij mensen. Dat maakte dr H.M-1Vemer vrijdagmiddag in Nijme-
gen bij de aanvaarding van zUD|leeropdracht Ifollikelrrjping e.n
ovulatie' bekend. Dr Vemer *sinds vorig jaar bijzonder hoog'|
leraar aan het Nijmeegse Insti-j
tuut voor Gynaecologie en Ob-
stetrie.
Vemer gaat onderzoeken in hoe-
verre het hormoon gonadotrofi'.
Ne invloed heeft op de eirijpi^en eisprong in de eierstok zelf-
Dat doet hij door geselecteerde
groepen vrouwen die een rea-
geerbuisbevruchting krijgen te
onderzoeken op de inhoud vai>
de follikel en de kwaliteit van &
eicel.
De uitkomst van het onderzoek
is van belang om onvruchtbare
vrouwen nog beter te kunne"
helpen. Daarnaast kan aan &
hand van het onderzoek, zo ver-
wacht Vemer, selectieve anticon-
ceptie toegepast worden doof
kunstmatig een stofte ontwikke-
len die de eicel ontoegankelijk
maakt voor zaadcellen. Die ken-
nis zal volgens Vemer vooral va"
belang zijn voor de gezinsplan-
ning in overbevolkte gebieden-
Vemer verwacht in zhn onder-
zoek ook een stof tekunnen ont-
wikkelen die zorgt dat zaadcel-
len van de man onmiddellijk
gaan samenklonteren, waardoor
er geen bevruchting kan plaats-
vinden. Het is bekend dat dit één
van de voorkomende probleme"
is bij onvruchtbare mannen, ver-
oorzaakt door een nog onbeken-
de hormoonwerking.
Door zon antistof kunstmatig te
ontwikkelen zou ook bij manne"
selectieve anticonceptie toege"
past kunnen worden. De leerop-
dracht van dr Vemer wordt gen'
nancierd door de Dr Saai van
Zwanenbergstichting, die zie"
ten doel stelt wetenschappeÜP
onderzoek gericht op de vervaar'
digingvan nieuwemedicijnen te
stimuleren.

Gespreksgroep
postnatale
depressie

HEERLEN - De werkgroep
PND-Limburg start op dinsdaê
24 april met een reeks gespreks-
avonden voor vrouwen met de-
pressieve gevoelens na een
valling. Depressieve gevoelen6
kunnen zich uiten door: gespan'
nenheid, moe zijn, slechte con-
centratie, huilbuien en angsten-
Uit onderzoek is gebleken da:
één op de tien vrouwen hier last
van heeft. De tien gespreksavon-
den vinden plaats in Heerlen oP
de dinsdagavond van 20 tot 22.3,u
uur. Telefonische informatie btf-
Antoniette Bugge S 043-61039*
ofResie Beelen S 04409-1738.

Bijstand
Eenmaal in Nederland aangeko'
men, is het in principe mogeU)^
financieel rond te komen zonde
de materiële ondersteuning v*r
anderen. De vooruitgang op n'

nancieel gebiedkent echter tw^
gezichten: enerzijds is men er in'
derdaad op vooruit gegaan, af!'
derzijds wordt dit sterk gerela^'
veerd door de toename in n°o<:ezakelijke uitgaven. De meest
vrouwen houden nauweüj'f
geld over en zitten vaak alsnel
de schulden. i

De praktijk van het alleenstaand
moederschap blijkt in Nederland
bovendien zwaarder te zijn dan
op Aruba of Curacao. Er wone'
vrijwel nooit familieleden in ö
buurt, die ondersteuning kun'
nen bieden. De Nederlandse sa-
menleving is zodanig gestruct
reerd, dat deze alleenstaand
moeders grote kans lopen geiS
leerd teraken.
Een vrouw vormt in Nederlan
met haar kinderen een eensg
zinshuishouden. Dat beteken ?
dat ze per definitie kinderoP
vang, gezelschap, onderste
ning, e.d. buitenshuis moet org .
niseren. Vanwege de grote a
standen valt er evenwel over n
algemeen weinig te organisere ■Tevens worden de vrouwen bv ttenshuis geconfronteerd &'vooroordeel en discriminatie
belemmert hun etno-centrisn\
de integratie in de samenleving
Arubaanse en Curacaose alleÉ■staande moeders hebben daaro
in hun eigen buurt vrijwel ge
sociale contacten. Het ontbreK
van betaalbare voorziening
ten behoeve van kinderopvang
maakt het voor veel vrouwen o
mogelijk een opleiding te voll[
of'werk te aanvaarden, wat "
sociale isolement van deze vr°,
wen met kinderen versterkt.
leenstaandse Curacaose en Ar
baanse vrouwen zijn aldus
grote lijnen uitgesloten va
maatschappelijke participati 'zowel sociaal-economischals s
ciaal-cultureel.

(ADVERTENTIE)

Een doorbraak in de
behandeling van cellulitis

Een wetenschappelijk ontwikkeld en revolutionair
massageprocédé ter specifiekebehandelingvanH hardnekkige schoonheidsproblemenzoals cellulitis.

«■MfIHII EKjBpWEe» Door de uitzonderlijke werking van de Cellu Mó
£jwl|Pf jH herstellen de onderhuidse ontstekingen.De
ÜBjRMTfK celstofwisseling en de vochthuishouding worden

genormaliseerd, het onderhuids weefsel wordt
geregenereerd. Cellulitis verdwijnt. De huidwordt
weer gladen elastisch.
Als eerste instituut in de Benelux heeftBeauty Instituut
Sieben gedurende een (jolf jaardiverse
aandoeningen intensief met deCellu M6behandeld.
De resultaten zijn indrukwekkend.
De Cellu M6betekent een nieuwe stapvooruit in de
professionele schoonheidsverzorging.
Naast debehandelingvan cellulitiswordt deCellu Mó
succesvol toegepast bij: striae, littekenweefsel,

< *v verslapping en veroudering van de huid (onderkin,
rimpels), figuurcorrecties. De Cellu Mó reinigt en
stimuleert, verstevigt en modelleert.

'■' "

lEL,

U bentvan harte welkom voor een persoonlijkadvies.

beauty instituut sieben
Parklaan 5 - Scha*sb«rg - TeMoon 045-318382

Weinig of geen haar? Het hoeft beslist niet meer!
Voor verantwoorde en perfecte haarwerken en haartoevoeging

voor dames'en heren

0k $enk &meetó ®__*___JT Dorpsstraat 157, Brunssum
mk\ )2k V 045-273255

HHUtL" OP AFSPRAAK IN PRIVÉSFEER
Antwoordnummer 1013 - 6440 WB Brunssum - Ziekenfondsleverancier
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Raymond Meijs is weer terug
EIJSDEN/MAASTRICHT - Raymond Meijs, die vijf
jaar geleden wereldkampioen bij de junioren werd,
maar nadien bij de amateurs nooit de echte doorbraak
realiseerde, heeft zich weer in de kijker gereden. Za-
terdag was deValkenburger heer en meester in De Hel
van het Mergelland. Een dag later won hij ook de Ron-
de van Wolder.

0 Zie verder pogino 22

Ajax en PSV
in de markt
voor Liesdek

Van onze verslaggever

- Marcel Liesdekzül fr VanuitYanuit dathi J bezig is aan
SinUÜ^6 seizoen biJ Fortuna«ara De 30-jarige verdediger,eet, vvellswaar contractueel nog
lw*aar Baandert voor de boeg
zal t' verwacht dat Fortuna niet
£pn fenwerken als een dezer da-psnde belangstelling van zowelals Ajax concreet wordt.

vS^°gtoe beweegt de interessean die clubs, althans naar mij
*rtSch de geruchtensfeer",egt Marcel Liesdek. „Ik hoor het
ront- van diverse kanten. Waar
maar "S Tm°e^ VUUrY UUr zijn' ze§ ik
Fort Llesdek verwacht dat
hi„VUna een eventuele transfer, *L m de weg zal staan. „Ik heb

dat ik aan mijn laatste
voor Fortuna bezign- Ook al heb ik nog eenjaar te

h an- De club kan nu nog viere-
g enhalf tot zes ton voor mij vra-
fieh' ■ geld kan Fortuna goed
tee h ken' want dat er Semves-
■tee moet worden is niet alleengen Sparta gebleken."

Berger zet
dronken fans

uit kleedkamer
J^JERDAM - Naast de kater
B " de 4-1 nederlaag hield Han
e 6

ger een stevige pleister en
j gekneusde vinger over aan
,V0 Ultwedstrijd tegen Sparta.
(jr r. aanvang probeerden drie
gan Sparta-fans zich toe-
te ,g tot de Fortuna-kleedkamer
rwer?chaffen. Han Berger som-
dei. de lastP°sten hun heil el-
haalH zoeken- „Toen ze na her-
manh- waars4iuwingen bleven
deu gen' heb ik ze buiten de
ïzJ3Qze^>" was het korte relaasan de coach.

♦ Zie verder pagina 15

Vandalen
ingehouden

dag-!;.^AAG - De politie heeft zon-
f^smiddag bij de voetbalwedstrijd
t\aar„en Haag-Feyenoord vijfHage-
aatl

's 'n de leeftijd van 16 tot 25 jaar
den/V uden.Drie supporters wer-
gehn^a aAoop van de wedstrijd aan-
gla_ "den wegens het gooien van
v ar> p

aar de Politie én het vernielen
<le w e^ ruh van een woning. Voor
t\ve edstrijd arresteerde de politie
Var, st

mensen wegens het gooien
o °rd en naar een bus met Feyen-
sten "SuPPorters en het gooien van
VolE* na:?r het publiek.
bolitj sL de woordvoerder van de
korter ebben de Den Haag-sup-

Zlcn over net algemeen ge-
Wst eerd gedragen. Rond de
Veh werden door de politie
Me i o^nderd agenten ingezet, van* in ME-uitrusting.

SVV promoveert
tniSeRDAM ~ SVV is zondag-

visie g
r!promoveerd naar de ere-van Vn:"^ Schiedamse formatieDi^l a!r Johnvan DÜk en trai-Hük^i 7;dvocaat werd door een1 (1"1) tegen Excelsior on-aar voor de concurrentie.

* Zie verder poging 17

Roddel, achterklap en intrige sleutelwoorden bij PSV

Hiddink moet opstappen
Van onze sportredactie

VOLENDAM - Nog maar een jaar geleden leek PSV een hechte, profes-sionele organisatie, waar de ambitie vanaf droop. De weinig verheffendecongsi s die de laatste maanden intern plaatsvinden geven echter de in-druk dat de schatrijke club is veranderd in een dorpshuis waar roddel,tnh^T

* fn lntrigede sleutelwoorden zijn. Hét laatste hoogtepunt van"T Aellngen ln Eindhoven is het op handen zijnde vertrek van Guus
"t Ho 1-i^ ge °pen zaterdag besloot het bestuur van PSV het contractmet de 42-jange trainer niet te verlengen. Daarmee komt PSV terug opeen in januarivan dit jaarafgesloten mondeling akkoord tussen beide par-tijen om nog twee seizoenen met elkaar door te gaan
In Amsterdam zal men zich intus-
sen van pret en leedvermaak hard
op de knieën slaan. Het netto-resul-
taat van het gekonkel in Eindhoven
is dat de ploeg met de week minder
lijkt te gaan voetballen. Gisteren te-
gen Volendam was geen moment
merkbaar dat er een elftal aan het
werk was dat aan kop staat van de
eredivisie en er ook alles aan wil
doen om die positie te behouden.
Omdat Volendam even slecht ac-
teerde kregen de 8000 aanwezigen
een smakeloze vertoning voorge-
schoteld die eindigde in een even
smakeloze stand (0-0). Ajax mag
zich als gevolg daarvan voor de eer-
ste maal dit voetbaljaar lijstaanvoer-
der noemen. En alsbij PSV niet snel
orde op zaken wordt gesteld, zou
het seizoen zonder Europa Cup,
zonder titel wel eens desastreus
kunnen eindigen.
Juist om die „rust en duidelijk-

heid", aldus PSV-voorzitter Jac-
ques Ruts, terug te brengen binnen
deploeg, besloot het bestuur afgelo-
pen zaterdag na dit seizoen niet
door te gaan met Hiddink.Als reden
voor de scheiding noemde Ruts gis-
teren het feit dat Hiddink tijdens de
besprekingen met „aanvullende
eisen op tafel was gekomen". Zon-
neklaar is echter dat de directe aan-
leiding voor het besluit ligt in het in-
terview dat het weekblad Nieuwe
Revu afgelopen week met de, al drie
jaar lang succesvolle, coach had. In
een 'communiqué' van zaterdag-
avond maakte de PSV-leiding be-
kend dat Hiddink een boete van
maar liefst 10.000 gulden was opge-
legd in verband met zijn uitlatingen
in het weekblad.

Kritiek
Hiddink levert in dat vraaggesprek

felle kritiek op Gerald Vanenburg.
Het feit dat Vanenburg daags voor
de wedstrijd tegen Feyenoord, ach-
ter de rug van zijn trainer om, bij
manager Kees Ploegsma had ge-
pleit voor een opstelling waarin
Wim Kieft moest ontbreken, noemt
Hiddink achterbaks. De trainer
voelde zich 'geflikt', 'door de giftige
ratten besnuffeld' en Vanenburg
had een 'erecode' op grove wijze ge-
schonden. En passant spuide Hid-
dink tevens wat (milde) kritiek op
het bestuur van PSV, waarvan hij
meer vertrouwen eist.

Het kader bij PSV riep gisteren om
het hardst dat de beide partijen als
„vrienden uit elkaar gaan" (Ploegs-
ma) en dat het besluit is genomen
„met pijn in het hart" (Ruts). Van
een vriendelijke sfeer lijkt in Eind-
hoven in het geheel geen sprake
meer. Zo verklaarde Vanenburg, die
(opnieuw) een van de belangrijke
scharnieren is waar alles om draait,
zaterdag dat er „bij PSV een on-
werkbare situatie is ontstaan",
waarin „niet meer met elkaar wordt
gepraat".

Tweede man Hans Dorjee stapt, in
het kielzog van Hiddink, aan het
einde van het seizoen eveneens op.
De assistent kreeg overigens zater-

dagavond van PSV te horen dat zijn
in het vooruitzicht gestelde con-
tractverlenging „onverkort als
rechtsgeldig" werd beschouwd. Na
een nachtje slapen liet Dorjee het
bestuur gisterochtend echter weten
'solidair' met Hiddink te zijn.

Foto-finish moet uitspraak doen in Parijs -Roubaix

Planckaert sterk en snel
door wiel verheesen

ROUBAIX -De spanning in Parij s-Roubaix was
zelfs na de opwindende eindsprint tussen vijf lei-
ders nog te snijden. Voor wie was immers de
hoofdprijs? De jury moest een beroep doen op
het foto-finishapparaat, dat feilloos de volgorde
van aankomst registreerde: eerste Eddy Planc-
kaert, tweede Steve Bauer.
Voor het vierde achtereenvolgende jaarhad een Vlaming
de helletocht op zijn naam geschreven en voor de derde
keer was het een renner uit de ploeg van Peter Post. Al-
leen Dirk Dernol, twee jaar geleden, kon zich tussen de
zegevierende Panasonics nestelen: Vanderaerden in
1987, Wampers in 1989 en Planckaert in de editie van gis-
teren.

Minstens zo blij als de broer van assistent-ploegleider
Walter Planckaert was de baas zelf. Peter Post: „Een
overwinning in een grote koers is altijd fantastisch, maar
Parijs-Roubaix is toch iets aparts. Ik geef toe, dat het
succes ons van een enorme druk heeft bevrijd. In Milaan-
Sanremo ging het mis. In deRonde van Vlaanderen ble-
ven wij met John Talen steken op de derde plaats en in
Gent-Wevelgem konden wij zelfs met vier man in de kop-
groep de zaak niet afmaken. Nu is het dan toch gelukt."

Eddy Planckaert was in de helletochtvan gisterenniet al-
leen de beste sprinter. Hij was ook de strijdvaardigste in
het door stenen, tegenslag en stof geteisterde veld. Zijn
aanvalsdrift was zelfs zó groot, dat chef d'equipe Post
hem op iets minder dan honderd kilometer voor het ein-
de totrust moest manen. „Het is nog veel te ver; spaar je
krachten", kreeg Planckaert te horen. Hij deed wat van
hem gevraagd werd, maar uit de spits van de uiteengesla-
gen karavaan liet hij zich desondanks niet meer verdrin-
gen.

Zijn ploeggenoten Wampers, Talen, Freuler en Ludwig
beschermden hem in de beslissende vlucht, waaruit be-
halve de latere winnaar en zijn Canadese opponent ook
Edwig van Hooydonck overbleef. Pas in de laatste hon-
derden meters werd het trio uitgebreid tot een kwintet,
omdat zowel Wampers als Gayant nog aansloot. In de
groep der verslagenen was tijdens een vroegere fase een
furieuze Laurent Fignon door de Panasonics van Post,
met John Talen voorop, aan banden gelegd.

" Eddy Planckaert met 'de kei' na zijn overwin-
ning.

BVV Den Bosch profiteert van slap spel Kerkradenaren

Roda blijft in onmacht steken
door bert groothand

KERKRADE - Roda JC heeft de
tweede strijd met de onderschatting
verloren. Nadat men de motivatie
optimaal wist te houden, werd twee
weken geleden degradatiekandi-
daat Haarlem moeiteloos opgerold.
Gisteren bleefRoda tegen een ande-
re ploeg uit de onderste regionen
zwaar in gebreke. Ondanks ontken-
ningen van trainer Reker over on-
derschatting van BW Den Bosch
leek het er toch verdacht veel op dat
de Roda-spelers dachten een ge-
makkelijk middagje te zullen heb-
ben. Den Bosch profiteerde dank-
baar met een moeiteloze 3-0 over-
winning.
Toch kan niet gesteld worden dat de
thuisclub er bewust met de pet naar
gooide. Het overgrote deel van de
ploeg werkte 'als een paard', of mis-
schien kan beter gezegd worden 'als
een kip zonder kop. Want ondanks
de beste bedoelingen vertoefden de
spelers van de thuisclub gedurende
de openingsfase in gedachten dui-
delijk elders. Anders kan het af en
toe groteske gebrek aan organisatie
niet verklaard worden. Gevoegd bij
het feit dat een groot aantal spelers
(Hanssen, Groenendijk, Van der
Luer, Blattler, Fraser, Hofman, Dili-
berto) individueel ver onder de
maat bleef en het falen is verklaard.

" Henk Fraser (rechts) in
grimmig duel met Rene van
Eek. . Foto: DRIES LINSSEN

Cantelberg
dreigt met
opstappen
door ivo op den camp

HELSINKI - Guus Cantelberg
heeft het hoofdbestuur van het
Nederlands Handbal Verbond in
een moeihjk parket gebracht. De
herenbondscoach, van wie het
contract met het NHV over drie
weken afloopt, heeft eisen op ta-
fel gelegdonder welkevoorwaar-
denhij bereid is zijn verbintenis
met twee jaar te verlengen. Al-
leen als hij op full-time basis bij
het verbond kan werken en in de
aanloop naar deWK-kwalificatie

over twee jaar in Oostenrijk op-
nieuw kan beschikken over spe-
lers die geheel of ten dele voor
het handbal van hun werkgevers
vrijgekocht worden, is Cantel-
berg bereid zijn contract te ver-
lengen. „Het NHV zal een keuze
moeten maken. Als ze niet aan
mijn eisen tegemoet komen, kap
ik ermee", aldus de bondscoach.
In de huidige constructie binnen
het NHV is het onmogelijk dat
Cantelberg op full-time basis aan
de slag gaat, omdat de huidige
technisch coördinator en dames-
bondscoach Ton van Linder al
voor honderd procent bezoldigd
is. Voor een tweede volledig be-
taalde kracht aan de top van het
technisch apparaat voelt het
NHV om financiële redenen wei-
nig.
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Kansloos
„We zijnveel te slap begonnen," was
de bittere reactie van Reker. „Slape-
rig, een houding van 'het komt alle-
maal wel. Het resultaat is dat je
kansloos verliest. Uit de laatste drie
thuiswedstrijden hebben we maar
twee punten gehaald. Onbegrijpe-
lijk. Als je ziet hoe er de afgelopen
week getraind is, de stukkenvlogen
eraf." De kwalificatie kansloos was
bepaald niet overdreven. Nadat
Roda uit de eerste lenteslaap was
ontwaakt, werd er gezwoegd dat het
een aard had, maar kreeg men geen
enkele reële kans. De ploeg speelde
zeer ongeïnspireerd en onnauwkeu-
rig, waardoor het zwakke Den
Bosch rustig de mogelijkhedenkon
afwachten.

Nadat Den Bosch al een paar keer
had aangetoond dat in het centrum
van de defensie Fraser niet altijd bij
de les was en Hanssen wel erg aan-
vallende neigingen vertoonde, was
het in de 36e minuut raak. Van der
Wiel kwam alleen voor Bolesta, die
in een uiterste krachtsinspanning
redde. De rebound kwam echter
voor de voeten van De Meijer die
raak schoot: 0-1. Eén minuut voor
rust werd het nog erger toen Groe-
nendijk op het middenveld balver-
lies leed en Van de Wiel de marge
kon vergroten tot 0-2.
Na rust zou het allemaal nog wel
rechtgezet worden, zo dacht men.
Hanssen bleef nadrukkelijk laatste
verdediger spelen en Fraser schoof
door naar voren. Op een tweetal
schoten van Hanssen en een paar
zwakke pogingen van Groenendijk
na gebeurde er niets. Het enige wa-
penfeit van belang was een corner
van Van derLuer dievia de binnen-
kant van de paal het doel weer uit-
vloog. De corners van Roda waren
typerend voor het verschrikkelijke
kwaliteitsloze spel van de kant van
deKerkradenaren. Reker: „We heb-
ben zeventien hoekschoppen gekre-
gen, waarvan er zestien rechtstreeks
in de handen van Den Bosch-doel-
man Van Grinsven verdwenen. Dat
zegt genoeg over hoe goed we wa-
ren." Of hetallemaal nog niet erg ge-
noeg was, scoorde Den Bosch ook
nog eens 0-3. Op een verre bal stapte
Hanssen te laat in op Ad van der
Wiel. Van Duren kon moeiteloos
doorlopen, Bolesta wachtte te lang
met uitkomen en de marge was op-
gevoerd tot drie doelpunten.

Voor Reker, wiens naam genoemd
wordt als mogelijke kandidaat voor
een postitie bij PSV, reden om op te
merken: „Ik bij PSV? Niets is on-
mogelijk, maar als we zo doorgaan
zit ik volgend seizoen eerder bij Em-
men."

Roda JC - BW Den Bosch 0-3 (0-2). 37.
De Meijer 0-1, 44. Van de Wiel 0-2, 60.
Van Duren 0-3. Scheidsrechter: Luinge.
Toeschouwers: 5000. Rode kaart: Ba-
rendse (Den Bosch, twee keer geel).
Gele kaart: Fraser (Roda JC), Willems
en Goossens (allen Den Bosch).
Roda JC: Bolesta; Verhagen, Fraser,
Hanssen en Trost; Broeders (30. Blatt-
ler), Van de Luer en Groenedijk; Hof-
man, Van Lóen en Diliberto (55. Van der
Waart).
BW Den Bosch: Van Grinsven; Bults,
Van derLinden, Van Eek en Goossens;
Gösgens (85. Laponder), Barendse en
Willems; Van Duren, Van de Wiel (69.
De Gier) en De Meijer.

> Zie verder pagina 22
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sport

scorebord
eredivisie

Willem II -Vitesse ( 7.700) 1-1
Sparta - Fortuna Sittard ( 4.000) 4-1
Volendam-PSV ( 8.000) 0-0
Twente - Utrecht ( 4.000) 3-1
Groningen - Ajax (15.500) 0-1
Den Haag - Feyenoord (14.000) 2-0
Roda JC-BWDen Bosch ( 5.000) 0-3
Ajax 29 17 8 4 42 56-19
PSV 29 17 7 5 41 85-31
RodaJC 29 13 10 6 36 46-33
Vitesse 29 13 9 7 35 45-28
Twente 29 12 10 7 34 37-36
Fortuna Sittard 29 10 13 6 33 30-26
RKC 28 12 8 8 32 39-34
Volendam 29 12 8 9 32 38-33
Groningen 30 9 13 8 31 40-36
Den Haag 28 11 6 11 28 52-53
Sparta 29 11 5 13 27 43-49
Utrecht 29 8 9 12 25 25-40
MVV 28 7 10 11 24 34-51
Feyenoord 29 6 12 11 24 37-42
NEC 29 5 12 12 22 29-51
Willem II 29 6 9 14 21 33-43
BWDen Bosch 29 4 13 12 21 23-38
Haarlem 29 3 6 20 12 19-68
Dinsdag, 20.00 uur
MVV - Volendam

Woensdag, 19.30 uur
PSV-RKC
Zaterdag, 19.30 uur
BW Den Bosch - NEC
Willem II - Roda JC
Vitesse - RKC "Utrecht - MW
Fortuna Sittard - Twente
Feyenoord - Sparta (17.00 uur)

Maandag, 14.30 uur
NEC - Willem II
Ajax - BW Den Bosch
Den Haag - Groningen
Sparta - Haarlem
Twente - Feyenoord
MW - Fortuna Sittard
PSV - Utrecht
RKC - Volendam
Roda JC - Vitesse.

eerste divisie
Heerenveen -Helmond Sport (2.200) 3-2
VVV-Eindhoven (3.846) 1-1
Wageningen -Go Ahead Eagles (3.000) 1-1
De Graafschap - Heracles (2.200) 1-0
RBC-NAC (4.000) 1-1
Telstar-AZ (1.100) 0-0
Excelsior-SW (6.000) 1-1
DS'79 - Cambuur ( .365) 0-1
Veendam - PEC Zwolle (2.200) 2-1

SW 32 23 6 3 52 61-20
NAC 30 14 10 6 38 47-30
VW 32 11 14 7 36 45-35
Veendam 31 12 9 10 33 41-42
Heracles 31 13 7 11 33 34-39
De Graafschap 31 11 10 10 32 44-39
Eindhoven 31 11 10 10 32 52-51
RBC 31 10 12 9 32 36-36
GoAhead Eagles 31 12 7 12 31 40-41
AZ 31 11 8 12 30 43-39
PEC Zwolle 32 8 14 10 30 30-30
Cambuur 32 9 12 11 30 39-44
Wageningen 31 8 13 10 29 38-40
Helmond Sport 31 10 9 12 29 44-47
Heerenveen 32 11 7 14 29 39-46
Emmen 30 8 11 11 27 42-44
Excelsior 31 6 13 12 25 33-46
Telstar 31 8 9 14 25 43-58
DS'79 31 5 9 17 19 37-61

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

ZESDE PERIODE
SW 3 2 10 5 5-2
De Graafschap 3 2 10 5 4-2
Veendam 2 2 0 0 4 5-2
PEC Zwolle 3 2 0 14 4-2
Wageningen 3 12 0 4 4-2
GoAhead Eagles 3 12 0 4 4-3
Emmen 2 110 3 2-1
Heerenveen 3 1113 5-5
RBC 3 1113 3-3
Cambuur 3 1113 3-3
VW 3 0 3 0 3 2-2
Excelsior 3 1113 3-4
Eindhoven 2 0 2 0 2 2-2
Heracles 3 0 2 12 2-3
Telstar 3 0 2 12 2-4
NAC 3 0 2 12 2-4
Helmond Sport 3 0 12 12-4
AZ 3 0 12 12-4
DS'79 3 0 0 3 0 1-5

Dinsdag, 19.30 uur
NAC - Emmen

Vrijdag, 19.30 uur
SW - DS '79

Zaterdag, 19.30 uur
Heracles - RBC
Go Ahead Eagles - De Graafschap
Helmond Sport - Wageningen
Einhdoven - Heerenveen
Emmen - VW
Cambuur - Veendam ,
AZ - Excelsior fNAC - Telstar

Maandag, 14.30 uur
Heerenveen - Emmen
Wageningen - Eindhoven
De Graafschap - Helmond Sport
RBC - Go Ahead Eagles
Telstar - Heracles
Excelsior - NAC
DS'79 - AZ
Veendam - SW
PEC Zwolle - Cambuur

scoreverloop

Willem II - Vitesse 1-1 (0-0). 86. Van den
Brom 0-1; 90. Feskens 1-1. Scheidsrechter:
Uilenberg.
Willem II: Jansen; Veldman, Mallien,
Wolffs en Dijkstra; Feskens, Van de Ven en
Van Geel; Broeken, Loggie en De Roode.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
Bos en Vermeulen; Laamers, Van den
Brom en Eijer; Visser, Van Arum en Kool-
hof.
Volendam - PSV 0-0. Scheidsrechter: Bak-
ker.
Volendam: Schilder; Kromheer, Stelten-
pool, Rene Binken, Samuel en Bakker;
Steur en Pastoor; Vermes,Kooistra (71. Kei-
zer) en Berghuis.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Valckx, VanAerle en Heintze; Ellerman (64. Scheepers),
Boerebach, Chovanec en Linskens; Kieft en
Povlsen.
Twente - Utrecht 3-1 (2-0). 16. Gaasbeek 1-0;40. Nielsen 2-0; 58. Schmidt 3-0; 86. Moore
3-1. Scheidsrechter: Blom.
Twente: De Koning; Elzinga, Rutten enKarnebeek; Gaasbeek, Steffensen en Ter
Avest; Kamerling (53. De Boer), Schmidt
(80. Dikken), Nielsen en Hulstra.
Utrecht: Van Ede; Verrips, Heesen (41. Al-
flen), De Koek, Roest en Steinmann; De
Kruyff en Van Hanegem; Boogers, Moore
en Smolarek.
Groningen - Ajax 0-1 (0-0). 53. Vink 0-1.
Scheidsrechter: Van Swieten.
Groningen: Lodewijks; Elzinga, Veenhof,
Boekweg en Wilson; Weering, Roossien,
Beltman (80. Reinders) en Van de Duin;
Eykelkamp en Holband.
Ajax: Menzo; Winter, Vink, Blind en Ver-kuyl; Jonk, Bergkamp en Frank de Boer;
Van 't Schip, Pettersson en Roy (70. Wil-
lems).
Den Haag - Feyenoord 2-0 (1-0). 27. Van derLaan 1-0; 55. Lindenaar 2-0. Scheidsrechter:Reygwart.
Den Haag: De Jongh; Abbenhuis (46. Lin-
denaar), Tsjin-Asjoe, Gentile en Van Oos-
ten; Lems, Danen en Grünholz (79. Torken);
Danen, Otto en Schellevis.
Feyenoord: Hiele; Brochard, Nortan,Plomp en Heus; Van der Plas (62. Krom-
mendijk), Brands, Metgod en Scholten; Gri-
ga en Blinker.

Roda JC - BW Den Bosch 0-3 (0-2). 37. De
Meijer 0-1; 44. Van de Wiel 0-2; 60. Van Du-ren 0-3. Scheidsrechter: Luinge.
Roda JC: Bolesta; Verhagen, Fraser, Hans-
sen en Trost; Broeders (30. Blattler), Van de
Luer en Groenedijk; Hofman, Van Loen en
Diliberto (55. Van der Waart).
BW Den Bosch: Van Grinsven; Bults, Van
derLinden, Van Eek en Goossens; Gösgens
(85. Laponder), Barendse en Willems; Van
Duren, Van deWiel (69. De Gier) en De Meij-
er.

topscorers

EREDIVISIE
1. Romario (PSV) 23; 2. Kieft (PSV) 19; 3.
Van der Laan (Den Haag) 16; 4. Van Loen
(Roda JC) en Houtman (Sparta) 14; 6. Van
den Brom (Vitesse) 13; 7. Hoekstra (RKC)
en Polley (Sparta) 12; 9. Van Geel (Willem
II), Eykelkamp (Groningen) en Nielsen
(Twente) 11; 12. Van Arum (Vitesse), Loggie
(Willem II), Hilgers (Vitesse) en Berghuis
Volendam) 10.

EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SVV) 21; 2. Leeuwerik (De
Graafschap) en Johan Molenaar (RBC) 15; 4.
De Jonge (Emmen) 13; 5. Stewart (VW),
Huizingh (Veendam), Velten (Heracles) en
Schaap (Emmen) 11; 9. Roos (AZ), Kraus
(Helmond Sport), Metz (Emmen), Roelof-
sen (PEC), Luhukay (SW), Maas (Eindho-
ven) en Van Dijk (Heerenveen) 9.

kaarten

Rood: Barendse (BW Den Bosch, 2x geel).
Geel: Willems en Goossens (BW Den
Bosch), Fraser (Roda JC), Van Oosten (Den
Haag), F. de Boer (Ajax), Weering en Boek-
weg (Groningen), Boessen en Farrington
(Fortuna Sittard), De Roode (Willem II),
Heintze (PSV), Steinmann en Roest
(Utrecht); Korsten en Roox (VW), Meijer
en Alkemade (Eindhoven), Tukker (Heeren-
veen), Pattinama (Heracles), Schreuder
(Wageningen), Hulshof en Voskamp (Go
Ahead Eagles), Braaf (DS '79), Voets, M. Mo-
lenaar en Van der Laan (RBC), Esajas (Tel-
star), Leenheer (Excelsior), L'Ami (SW).

buitenland
ENGELAND
Chelsea - Luton 1-0
Coventry - Derby 1-0
Everton - Queen's Park Rangers '1-0
Millwall -Manchester City 1-1
Nottingham Forest - Tottenham 1-3
Sheffield Wednesday - Southampton 0-1
Stand: Liverpool 31-62; Aston Villa 32-59;
Everton 33-54; Arsenal 31-53; Tottenham 33-
-51; Chelsea 33-51; Norwich 33-47; Coventry
33-47; Queen's PR 32-46; Southampton 33-
-46; Nottingham Forest 33-44; Wimbledon
31-43; Derby 32-40; Crystal Palace 32-40;
Sheffield Wednesday 34-40; Manchester
United 32-38; Manchester City 32-35; Luton
33-33; Charlton 32-30; Millwall 33-26.

FA-Cup, halvefinales
Birmingham: Crystal Palace - Liverpool

4-3n.v. (0-1,3-3)
Manchester: Manchester United - Oldham

3-3n.v. (1-1,2-2)
Deze wedstrijd wordt woensdag overge-
speeld.
Finale: 12 mei, Wembley: Crystal Palace -Oldham of Manchester United.

DUITSLAND
Frankfurt - Bremen 1-0
Stuttgart - Leverkusen 0-0
Uerdingen - München 2-2
Karlsruhe - Homburg 0-2
Köln - Mönchengladbach 3-0
Mannheim - Nürnberg 1-1
Hamburg - Dortmund 1-1
Stand: München 28-40; Leverkusen 28-37;
Köln 28-36; Frankfurt 28-35; Dortmund 27-
-31; Stuttgart 28-30; Bremen 28-28; St. Pauli
28-28; Nümbere 27-26; Mannheim 28-26.

BELGIE
AAGent - Anderlecht 1-2
KV Mechelen - CercleBrugge 3-0
Standard Luik - Beerschot 1-1
Charleroi -Club Luik 2-0
Beveren - Waregem 1-0
Lierse SK - Antwerp 2-1
Club Brugge - Racing Mechelen 4-0
Germinal Ekeren -Lokeren 2-2
Kortrijk - St. Truiden 2-1
Stand: Club Brugge 29-48; Anderlecht 29-
-46; KV Mechelen 29-45; Antwerp 29-36;
Standard 29-34; AA Gent 29-32; Cercle
Brugge 29-27; Kortrijk 29-27;
ITALIË
Ascoli - Udinese 1-0
Atalanta - Napoli 0-0
Bari -Lazio Roma 0-0
Bologna - AC Milan 0-0
Verona-Genua 1-1
InterMilan -Cesena 1-1
Juventus - Cremonese 4-0
ASRoma - Fiorentina 0-0
Sampdoria - Lecce 1-0
Stand: AC Milan 31-45; Napoli 31-44; Inter
Milan 31-41; Juventus 31-40; Sampdoria 31-
-40; AS Roma 31-37; Atalanta 31-33; Bologna
31-33; Bari 31-29; Lazio 31-28; Genua 31-26;
Fiorentina 31-24; Cesena 31-24; Lecce 31-24;
Udinese 31-23; Cremonese 31-23; Verona 31-
-23; Ascoli 31-21.

FRANKRIJK
Bordeaux - Auxerre 0-1
Cannes - Marseille 2-2
Monaco-Lyon 1-0
Sochaux - Metz 0-0
Paris St. Germain -Mulhouse 1-0
Caen - Toulouse 0-1
St. Etienne - Nice 0-0
Toulon - Montpellier 3-0
Lille -Racing Paris 2-1
Brest - Nantes 3-2
Stand: Bordeaux 32-45; Marseille 31-44;
Monaco 32-38; Paris SG 32-35; Sochaux 32-
-35; Auxerre 32-33; Lyon 32-33; Nantes 32-32;
Toulouse 32-32; Brest 32-31;

SPANJE
Real Sociedad - Atletico Madrid 0-0
Real Madrid - Celta Vigo 3-0
Barcelona - Valencia 2-1
Rayo Vallecano - SportingGijon 1-2
Osasuna - Athletic Bilbao 1-1
Tenerife - Logrones 3-1
Oviedo - Sevilla 0-3
Valladolid - Zaragoza 2-1
Mallorca - Cadiz 5-1
Castellon - Malaga 1-1
Stand: Real Madrid 33-55; Atletico Madrid
33-45; Barcelona 33-44; Valencia 33-44; Real
Sociedad 33-39; Sevilla 33-39; Osasuna 33-
-38; Logrones 33-36; Oviedo 33-34; Mallorca
33-34; Athletic Bilbao 33-33; Zaragoza 33-31;
Sporting Gijon 33-28; Castellon 33-27; Valla-
dolid 33-26; Tenerife 33-25; Malaga 33-23;
Cadiz 33-22; Celta 33-20; Rayo Vallecano 33-
-17.

toto/lotto
Lotto 14
Winnende getallen: 4-8-10-16-29-40. Reser-
vegetal: 37. Deelnemers: 528.431; prijzen-
geld:'!.l2B.B7o,oo.
Cijferspel 14
490435. Extra prijzen: 760032. Deelnemers:
261.744; prijzengeld: 157.046.
Toto 14
Juistekolom: 2-3-1-1-1-3-3-3-1-3-3-1.Deelne-
mers: 26.775; prijzengeld: 93.289,00.
Toto-gelijk 14
Winnende wedstrijden: 14-18-21-22-28. Toe-
gevoegd: 7. Deelnemers: 2400; prijzengeld:
4960,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 3-12-26-31-42-49. Reser-
vegetal: 15.
Spiel 77
37227 16
Belgische lotto
Winnende getallen: 17-24-25-32-37-38. Re-
servegetal: 41.
Joker
8983 67 2
(Onder voorbehoud).

Boksgoud voor
Vanderlijde en
Zwezerijnen

SAINT NAZAIRE - Het Inter-
france bokstoernooi in St. Na-
zaire, waaraan 138 boksers uit
negentien' landen deelnamen,
is een succes geworden voor de
Nederlandse afvaardiging.
Halfzwaargewicht Peter Zwe-
zerijnen en super-zwaarge-
wichtArnold Vanderlijde zege-
vierden in de finales en behaal-
den daardoor het goud. De der-
de Nederlandse vertegenwoor-
digerEugene Sedney, die in de
halve eindstrijdenvan het half-
zwaargewicht verloor, kwam
in het bezit van brons.

Het eerste optreden in een
groot internationaal toernooi
als super-zwaargewicht van

tweevoudig Europees kam-
pioen zwaargewicht Arnold
Vanderlijde was indrukwek-
kend. De lange rechtsvoor-1
staande Limburger behoefde
de twee partijen waarin hij uit-

kwam, niet over de volle drie
ronden te gaan. In de halve fi-
nales van vrijdagavond won
Vanderlijde door ingrijpenvan
de scheidsrechter in de tweede
ronde van de Armeniër Dikran

Derderian. Zaterdagavond was
de jonge Clément Salles geen
tegenstander voor de Neder-
lander. In de derde ronde zag
de Fransman het hopeloze van
zijn verzet in en staakte ont-
moedigd de strijd.

Nationaal kampioen Peter,
Zwezerijnen toonde zich in de
finale tegen de Fransman
Aouissi de sterkste op punten.

Het verschil was echter mi-
niem. Drie juryleden gaven de
winst aan de Nederlandse
kampioen, twee aan de Frans-
man.

Jaspers en Rusman
een klasse apart

GRONSVELD - Unitas-atleet Ma*
Jasperskan terugblikken op een
slaagd 15km debuut. De HTS-im0';
maticus won de jaarlijkse H^l
loop van de Maasrunners in 46.*
minuten. Jaspers kwam na 4 km *j
leen op kop en beperkte zich toto'
handhaven van een veilige mal»
met de beide achtervolgers L"
Maas en Wil Goessens.

Wilma Rusman won bij de da»1*
verrassend makkelijk. De UnitaS-a
lete had meer dan twee niinut'
voorsprong op Pat Hameleers v3|
Swift. Wilma Rusman loopt op »
april de marathon van Wenen.

Oranje degradeert na gelijkspel tegen Japan naar C-poule

Doek valt voor ijshockeyploeg
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

LYON - „Een zwarte dag voor
het Nederlands ijshockey". Zo
omschreef Frans van Erp,
voorzitter van de nationale ijs-
hockeybond, de degradatie
van Oranje naar de C-poule.
De nationale ploeg had aan
een kleine overwinning op Ja-
pan genoeg om het abonne-
ment in de B-poule te kunnen
verlengen. De formatie van de
veel geplaagde bondscoach
Larry van Wieren kwam in het
afsluitende WK-duel echter
niet verder dan een bloedeloze
remise (4-4). De missie van
Van Wieren is mislukt en zijn
ambitieuze plannen moeten
voorlopig weer de ijskast in.
Het doelsaldo (Nederland -29,
Japan -28) gaf uiteindelijk de
doorslag wat betreft de degra-
datie.

Van Wieren krijgt van zijn werkge-
ver evenwel nog een nieuwe kans
om zijn doel te verwezenlijken. „We
blijven achter Van Wieren staf
staan", verklaarde Van Erp. „Zijn
beleid heeft onze onvoorwaardelij-
ke steun. Ook zijn coaching tijdens
de acht wedstrijden staat niet ter
discussie.Die stap terug doet ons al-
lemaal pijn, maar als sportbond
moetje deze tegenslag accepteren."

Het gedwongen stapje terug, iets
dat Oranje eerder in 1982 en 1987
overkwam, zal uiteraard conse-
quenties hebben. Zo zal Van Wieren
een drastische verjonging moeten
doorvoeren. In Frankrijk vielen im-

mers vooral de oudere spelers door
de mand. Bovendien was van vecht-
lust en prestatiedrang nauwelijks
enige sprake.

Tony Collard, om zijn persoon was
het team samengesteld, meer met
zijn gedachten bij de mogelijke
transfer naar Klagenfurt dan bij de
wedstrijd. Homburg, die de voor-
keur genoot boven Eaters-verdedi-
ger Leo van de Thillart, werd van
het ijs gespeeld. Doelman JanBruij-

sten was samen met zijn verdedi-
ging schuldig aan de grote nederla-
gen en Mollen enLouwers speelden
onder de maat. Bovendien rommel-
de het intern. Spelers beschuldig-
den elkaar van luiheid en gebrek
aan motivatie, hetgeen de homoge-
niteit zeker niet ten goede kwam.

Oranje zal hard moeten werken en
sleutelen om het verloren terrein
weer goed te maken. Desalniette-

min blijft Van Wieren ook Olympi-
sche aspiraties koesteren. „Voor het
Nederlandse ijshockey zou deelne-
ming aan de Winterspelen een ge-
weldige stimulans betekenen. De
kans dat we er in 1992 in Albertville
bij zijn, is kleiner dan ooit. Ik heb nu
mijn hoop op de Spelen van Lille-
hammer in 1994 gevestigd."
Het 4-4 gelijkspel (2-2, 2-0, 0-2) tegen'
Japan paste eigenlijk precies in de
nederlagenreeks die eraan vooraf
ging. Beide teams begonnen ner-

veus aan het beslissende duel-
een halve minuut opende Japan ~
Ishii. De Nederlandse defensie, m
aan het hoofd de 17-jarige doelnv|
Marcel Nijland, was nog slecht gj
formeerd. Nederland sloeg vrij s
terug en Van Humen scoorde '

Tony Collard tekende in de tien
minuut handig voor 2-1, waarna f
pan door een blundervan Hillew
op gelijke hoogte kwam. Oranje
gon in de tweede periode vo&n- ,
rend. Binnen de minuut stond'
3-2. Eaters-aanvoerder Risto rn°l f
tilde Oranje zelfs naar 4-2. J/P t
diende Oranje echter nog goed .
repliek èn sleepte uiteindelijk n
een 4-4 gelijkspel uit het vuur.
Tijdens het lIHF-congres in &eL
wordt een beslissing genomen ° J
het kwalificatieschema voor ,„#
Winterspelen van 1992. Neder!» ;

maakt via achterdeur wellicht |
kans eenreis naar de Franse w"njiet'sportplaats af te dwingen. n

uJJlverleden is het wel vaker gebe p
dat de kampioen van de C-ë\ ■#
(1991) met de nummer drie °\. êt
van de B-groep twee wedstrt) „
speelt, met als inzet de twaalf* j.
laatste plaats tijdens het Olynt\
sche toernooi.

Uitslagen B-groep: Nederland - Ja^^l
DDR - Oostenrijk 2-3; Frankrijk - Pol.e"dZwitserland - Italië 5-4; Zwitseria' *
Frankrijk 4-1; Italië - Polen 9-2. Eindsi» %
Zwitserland 7-12; Italië 7-11; Ooste' }i,
7-10; Frankrijk 7-9; DDR 7-6; Polen 7-°> jt.-
pan 7-1 (13-41) Nederland 7-1 (14-43)- *~seriand promoveert, Nederland ° O
deert.C-groep: Roemenië - Zuid-Korf I
Denemarken - Bulgarije 7-2, Zuid-K" 7 .),
Noord-Korea 4-3, Roemenië - Belg^nl
Joegoslavië - China 3-3, Denemarken - pf
garije 4-2. Eindstand: Joegoslavië 8-1»' _.};
nemarken 8-14; China 8-9; Roemenie ye
Noord-Korea 8-8; Bulgarije 8-8; Honê J

8-5; België 8-2; Zuid-Korea 8-2. Joeg°s' de-
promoveert, België en Zuid-Korea deg i
ren.

" HiranoKatsunori, de doelman van Japan, blokkeert een schot van Tony Collard,

Salmi spot met
marathonwetten

sport kort

MAASSLUIS - Mohamed Salmi is
een zeer gelovig man. De 26-jarige
Mohamedaan uit Algerije zegevier-
de in de 21e editie van de Westland-
marathon ondanks en misschien
wel dankzij de Ramadan, de Moha-
medaanse vasten, De marathonlo-'
per uit Blida die het merendeelvan'
zijn leven echter in Frankrijk door-
brengt, had zaterdagmorgen, zoals
zijn overtuiging dat voorschrijft tij-
dens de Ramadan kort voor zonsop-
gang voor de laatste maal gegeten
en gedronken. Tijdens de 42 kilome-
ter en 195 meterlangetocht door het
winderige Westland dronk Salmi
geen druppel en at hij geen kruimel.
Slechts af en toe haalde hij een
spons over zijn gezichtom zich op te
frissen.
„Natuurlijk was het zwaar", bracht
de kleine Algerijn na een tocht van 2
uur 14 minuten en 48 seconden,
toch nog opmerkelijk fris uit. „Mijn
geloof schrijft mij voor dat ik moet
vasten. Dat doe ik dan ook. Mijn
overtuiging heeft mij echter ook ge-
sterkt om deze beproeving te door-
staan."
Jan van Rijthoven, deeerste Neder-
lander die als vierde over de eind-

streep kwam, verzekerde zich in
2.17.00 van de nationale marathon-
titel, die in Maassluis ook op het
spel stond. Mieke Hombergen, die
als tweede vrouw achter de Bul-
gaarse Romjana Panovska (2.39.01)
in 2.44.52 finishte, werd de nieuwe
Nederlandse kampioene marathon.
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" Mohamed Salmi, de glorieu-
ze winnaar in Maassluis.

" BARNEVELD - De Valkenburg-
se karateka Bianca Lotz is tijdens
het Schaffelaar-toernooi in Barne-
veld zeer succesvol geweest. Zij
werd twee keer winnaar: op het on-:
derdeel kata (schijngevecht) en bij'
hetkumite. Behalve haar vielen ook
haar Do Weng-clubgenoten N. in de
Braek derde bij het kata dames als-
ook R. Martens tweede en H. Rij-
kers derde bij het kata heren, in de
prijzen.

Zeelenberg
weer derde

LAGUNA SECA - Wilco Zeelen-
berg heeft zondag in Laguna Seca
tijdens de wereldtitelstrijd motorra-
ces op de weg zijn fraaie derde
plaats van de openingswedstrijden
van twee weken geleden in Japan
geprolongeerd. Moest de Honda-
coureur, derevelatie tot nu toe in dit
seizoen, op het circuit van Suzuka
de Italiaan Luca Cadalora en de
Spanjaard Carlos Cardus voor laten
gaan, in Californië waren de Yama-
ha-rijders John Kocinski (VSt) en
opnieuw Cadalora te sterk. In de
stand om de wereldtitel na twee ra-
ces leidt Cadalora met zeven punten
voorsprong op Zeelenberg en Car-
dus.

Navratilova
maat te groot
voor Capriati

HILTON HEAD - Martina Na-
vratilova bleek in definale va
het met bijna een miljoen do
lar gedoteerde toernooi in »'
ton Head nog een maatje
groot voor 'tenniskuiken' J®
nifer Capriati. De 33-jarige N*
vratilova was met 6-2 6-4 duid^lijk te sterk voor de negentie
jaar jongere Capriati. Het vtf
de 150ste toernooizege van N
vratilova in haar lange lo°P
baan.

Toch mocht Capriati, die tie^
dagen eerder haar veertien
verjaardag vierde, niet onteV^f.den zijn. In haap derde Pr°toernooi bereikte ze voor
tweede keer de eindstrijd-
11 maart verloor Capriati D

haar debuut in Boca Raton.?■
finale van de Argentijnse
briela Sabatini. Voor het tre
fen met Navratilova had
priati nog gezegd niet bang
zijn: „Integendeel. Ik verhefme er juist op. Ik heb er altJ
van gedroomd eens in de in

fl
,

tegenover Navratilova te sta** j
Maar datdat ogenblik al zo sn .{zou aanbreken had ik n°
kunnen denken." _^*

Armemarie Cox wil
als Australische
naar de Spelen

SURFERS PARADISE - Vijf
maanden leven in Australië heeft
kanovaarster Armemarie Cox
even zoveel Australische titels
opgeleverd. Nederlands beste
vaarster emigreerde eind vorig
jaar en heeft besloten Austra-
lisch staatsburger te worden, zo-
dat ze voor dat land op Olympi-
sche goudjacht kan.

„Het was een moeilijke beslis-
sing", zegt de 24-jarige Cox, die
in 1988 met haar toenmalige part-
ner Annemiek Derckx tijdens de
Olympische Spelen van Seoel
een bronzen medaille veroverde.
„Ik voel me best schuldig. Ne-
derland is altijd goed voor me ge-
weest, vooral de NSF."

Haar vriend Steve Wood, om wie
ze emigreerde, werd benoemd'
tot assistent-coach aan het
Australische Instituut voor
sport. Hij is haar trainer, zodat
het besluit eigenlijk logisch is.
„Het niveau van de vrouwen is
laag", zegt Cox. „Ik hoop het hier
flink op te trekken. Bij de natio-
nale titelstrijd waren ruim dertig

vrouwen uit Queensland (de
staat waarze woont), meer danin
voorgaande jarenbij elkaar."
Cox presteerde uitstekend bij de
kampioenschappen. Ze werd
eerste in de Kl-nummers over
500 en 1000 meter, in de K2500
en 5.000 en K 4500. „Het leken
wel de Nederlandse kampioen-
schappen", zegt ze licht spot-'
tend. De medailles is ze inmid-
dels kwijt. „Ik heb ze uitgedeeld
aan kinderen langs de waterkant.
Die vinden ze prachtig, omdat ze
zo mooi blinken. Medailles zeg-
gen me weinig. De Olympische?
Die bewaart mijn moeder in
Roermond."

Cox woont in Surfers Paradise,
in de buurt van Brisbane, aan de
Australische oostkust. Het is al-
tijd goed weer en de faciliteiten
voor sport onuitputtelijk. „Ik
woon vijf meter van het water,
mijnboot ligt op het terras. Het is
ongelooflijk hoeveel kanalen en
rivieren hier zijn. En de zee na-
tuurlijk. Ik train bij wijze van
spreken elke dag op anderwater.
ledereen sport hier. 's Morgens
om vijfuur sta ik op. Je denkt de
enige te zijn als je dan gaat lopen
op het strand, maar het is altijd
druk."

Aanvankelijk trainde de vrou-

wenploeg drie keer dag. „Te ye 'veel meer dan ik in Nederla
deed", aldus Cox. „Ik ben v^plan twee keer per dag te ëa
trainen, want ik heb ook e
baan als part-time fysiotherap
te gekregen. Ik heb alle exarne^opnieuwmoeten doen en leg " ,
nenkort nog een test in de Eng
se taal af."

Ze is druk bezig met het verkrU
gen van de Australische nat101?
liteit, zodat ze tijdens internati
nale wedstrijden voor dat la
kan varen. De NederlandseKa»
Bond betreurt haarvertrek ma*
heeft er begrip voor, de intern
tionale kanofederatie moet/1"»

goedkeuring verlenen voor ha,_
„overgang". Als dat gebeurt,
Olympisch goud in 1992 haa
doel. „In Barcelona wil ik u
blinken. Daarna is het afgelope'
met kanovaren. Ik kan bijnani
wachten met andere dingen
beginnen. Surfen en zogenaam
de Iron Man-races, waarin ê'
zwommen wordt in zee en ë
rend over het strand. Misschie'
ga ik wel triathlons doen."

(ADVERTENTIE)
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PSV prijst zich uit de markt

Ajax koploper
i enhaag -oP vijfwedstrij-
ComJ?°r het einde van de
iMw u dreigt Nederlands
■toern -ld in het komende
>ker 01 om de Europese bc-

' Aiav V°°r landskampioenen.
!<W len seizoen uitgesloten
jünie Europese Voetbal-
en ' nam door een overwin-iWr,i=P

+
Groninëen d-0), de

Q Pplaats over van PSV, dat
PUnti"\ y°lendam (°-°) een

" nt "et liggen.

' Aïgejfril6^ nog thuiswedstrijden te-
P„en Bosch ' Den Haag en Roda

*fEO r^? 1 nog naar Willem II en
en p' SV ontvangt RKC, UtrechtderiK^ eJ?oord en sPeelt uitwedstrij-n dij Fortuna Sittard en Haarlem.
È kon ook zonder Larsson en
doen weer volledig een beroep
tetl V°P Z1' jnverdedigende kwalitei-

Ibleof i*01* de zesde keer in successie
de tv £ nul op het bord- Het maakte
Gron- r van verdediger Vink in
öino gen uiterst waardevol. Gro-hanjen overigens gaf met zijn ge-
t)artiilCr.Pte elftal AJax op niveau
sPelh' , Gr°ningers bepaalden hetd' maar konden zonder
Koori °lde Riekerink, Ten Caat,
geen man' Van Dijk en Koevermans
sPelp^Pening vinden bij het sterk
Vink kwartet Menzo, Blind,«"k en Verkuyl

ït t Was Sewoon te zwak voor
(GaaoVVente dat na drie treffers
*erk k ' Nielsen en Schmidt) het
HïooroVoor gezien hield, waardoor
U, n

e nog kon tegenscoren. Willem
de nj„gt deëradatiekandidaat, speel-
Werd ls. minder dan Vitesse, maar
'°ch v minuten voor het eindevoor het blok gezet door een

treffer van Van den Brom. Het wan-
hoopsoffensiefvan de Tilburgers le-
verde in de blessureseconden nog
de rechtvaardige gelijkmaker van
Feskens op.

Het schokeffect van Bengtsson lijkt.
uitgewerkt bij Feyenoord, dat zich
in het Zuiderpark tegen FC Den
Haag verdedigend opstelde. Omdat
Den Haag in zijn voetbal veel wils-
kracht en lef stopt en voornamelijk
vooruit denkt, was de voorsprong
van 2-0 (Van derLaan en Lindenaar)
heel normaal tegen het magere
Feyenoord. Pas daarna volgde er se-
rieus Rotterdams weerwerk, maar
van voornamelijk verdedigers kan
desnoods druk, maar weinig aanval-
lend voetbal verwacht worden. Den
Haag bleef gevaarlijk in zijn uitval-
len, maar ontdekte dat de tegenpar-
tij toch één echte international be-
zit, doelman Joop Hiele.

" Marciano Vink ontwijkt de sliding van Eijkelkamp

Fouten
„Daar was absoluut geensprake van
tegen Sparta", had ook Berger ge-
constateerd. „Ik had op een gegeven
moment het gevoel dat ditelftal nog
nooit samengespeeld had. De meest
elementaire zaken ging fout". Wat
pijnlijkerwas, waren de fouten in de
achterste lijn. Doorgaans het be-
trouwbaarste deel van Fortuna Sit-
tard en de oorzaak van dehogeklas-
sering met uitzicht op Europees
voetbal. „Het leek wel of wij voor de
statistieken speelden en Sparta
voor een plaats die recht geeft opEuropees voetbal", zei Berger.

Twintig minuten was de ontmoe-
ting oud of Marcel van Helmond
kon inrukken. „De trainer had me
vorige week al gewaarschuwd. Toen
was ik nog net te goed om gewisseld
te worden. Nu niet. Ik zat geen mo-
ment in de wedstrijd. Vanaf het be-
gin ging het al mis. En als je dan 'n
speler langs de lijn bezig ziet aan

zijn warming-up dan weet je dat je
geen enkele fout meer mag maken.
Op dat moment ga je denkenen dan
is het over. Ik zal de komende dagen
hard aan mezelf moeten werken."
De wetenschap dat Van' Helmond
wat dat betreft niet alleen aan de
slag moet, was een schrale troost.

Prince Polly dacht geen moment
na. De Ghanees met de glimlach tik-
te eerst nog tegen depaal maar even
later vond hij twee keer het net. Op
momenten dat er achterinbij Fortu-
na alles fout ging wat er maar fout
kon gaan. Zelfs bij Ruud Hesp. De
machteloosheid die in de pauze ver-
baal geuit werd, zette geen zoden
aan de dijk. Een ultieme poging van
'n coach die het naderende onheil
nog tracht te keren. Maar niets kon
Fortuna's desoriëntatie nog onge-
daan maken. Niet de wissels en niet
het gevloek. De onmacht uitte zich
later nog in de volledig overbodige
gele kaarten voor Willy Boessen en
Mark Farrington. Voor Boessen
houdt die kaart automatisch een
schorsing in.

Sparta scoorde nog twee keer
(Houtman mocht het laatste tikje
gevenaan een schot van Vurens dat
de weg naar het doel ook zo wel had
gevonden; Sandel kopte enkele mi-
nuten voor tijd nummer vier voorbij
Hesp). John Clayton scoorde even-
wel de mooiste treffer. Een prima
combinatie tussen Farrington enClayton werd door het Schotse deel
van de combinatie vanuit de draai
diagonaal ingeschoten.

Sportecho op
Westduitse markt

- Het Oostduitse
,egin rf ■ sPortecho zal vanaf

6.1 ,ook °P grote schaal inb*ad _TUltsland te koop- zijn. Het

*6n inAa de opening van de gren-
fi% va"°st-Duitsland en de invoe-

sen5en meerpartijenstelsel, al
Verande

n
d

Van inhoud en opmaak

Barcelona
?ea^?5ID - °fficieel heeft
voor htr,ld nog een Punt nodiS
de te ■ ,kamPioenschap, maar
Wel,, mnklijke vierde psteren
Veel ?en bescheiden feestje.
daarVrr°bjke gezichten warenJ^rbij niet te bewonderen na de

veelbesproken 2-0 nederlaag af-gelopen donderdag in de bekerfi-
nale tegen Barcelona.
In het met 80.000 toeschouwers
gevulde Santiago Bernarbeu-sta-dion moesten de spelers van
Real en tegenstander Celta de
Vigo in de eerste helft voor twin-
tig minuten naar de kleedkamer
terug vanwege de aanhoudende
hagelbuien, die het veld onbe-
speelbaar maakten. Degradatie-
kandidaat Celta werd uiteinde-
lijk met 3-0 verslagen. Sanchis,
Michel (strafschop) en invaller
Solana scoorden voor Real.

Ironisch genoeg was het aartsri-
vaal Barcelona dat voor Real Ma-
drid het kampioenschap zo goed
als veiligstelde. Onder de bezie-
lende leiding van Ronald Koe-
man maakteBarcelona tegen Va-
lencia de in de eerste helft opge-
lopen achterstand (trefferPenev)
goed. Valverde scoorde twee
keer. Valverde, die eigenlijk in-
valler is omdat Cruijff blijft wei-
geren international Milla een

vaste plaats te geven, scoorde vo-
rige week tegen Gijon ook beide
doelpunten.

Club Brugge
" BRUSSEL - Club Brugge
heeft op de 29e speeldag van de
Belgische voetbalcompetitie zijn
voorsprong op Anderlecht en
KV Mechelen behouden. De
Brugse koploper versloeg de
nummer laatst, Racing Meche-
len, overtuigend: 4-0. Anderlecht
(2-1 bij AA Gent) en KV Meche-
len (3-0 tegen Cercle Brugge)
maakten bij de achtervolging
geen fout.

Anderlecht had zaterdagavond
in Gent niet over geluk teklagen.
De Brusselse ploeg moest aan-
treden zonder de geblesseerde
Keshi, Van Tiggelen en Muson-
da, maar kwam niettemin, en te-
gen de verhouding in, met 2-0
voor door treffers van Nilis en
Van derLinden. De laatste profi-
teerde simpel van een blunder
van de voormalige Anderlecht-

verdediger De Groote. Op dat
moment stond Nilis al onder de
douche. Hij werd na ruim een
uur uit het veld gestuurd wegens
natrappen.

Op de zege van het goed en vlot
combinerende KV Mechelen te-
gen een mak Cercle Brugge viel
niets af te dingen. Uitblinker Wil-
mots en Bruno Versavel zorgden'
al in de eerste helft voor de be-
slissing. Ohana, de zwakste Me-
chelse schakel, bepaalde in de
55e minuut de eindstand op 3-0.

Club Brugge was voor rust in het
Olympia-stadion, waar Ander-
lecht-trainer Aad de Mos per-
soonlijk spionagewerk verricht-
te, nauwelijks sterker te noemen
danRacing Mechelen. De bezoe-
kers toonden zich 45 minuten
lang gelijkwaardig, maar moes-
ten wel een tegentreffer accepte-
ren. Foeke Booy tekende daar-
voor, in stelling gebracht door
uitblinker Farina. In de tweede
helft hadden de bezoekers geen
verweer meer. Ceulemans, Fari-

na en Christiaens verhoogden de
marge tot 4-0.

Brit wint Masters
Faldo op
herhaling

AUGUSTA - Ni'ck Faldo heeft ook
dit jaar het begeerde 'green jacket'
als winnan van 'The Masters' "in
Augusta (Georgia) mogen aantrek-
ken. Nadat hij op de derde dag van
het prestigieuze Masters golftoer-
nooi nog drie slagen achter leider
Raymund Floyd stond, wist hij deze
achterstand tijdens de finaledag on-
gedaan te maken. Floyd, de zeve-
nenveertigjarige ex-captain van het
Amerikaanse Ryder Cup-team
speelde gisteren voor het eerst ge-
lijk aan de baan, terwijl hij de voor-
gaande dagen steeds onder par wist
binnen te komen. Faldo kende een
prima tweede toernooihelft met
rondes van 66 en 69 slagen. Evenals
verleden jaar, toen Faldo in een
play-off uitkwam en won tegen
Scott Hoch, bezat de sportman van
het jaar van Engeland ook nu de
sterkere zenuwen.
Uitslag: 1.Faldo (GBr) 278 (71-72-66-69) sla-
gen (na barrage), 2. Floyd (VSt) 278 (70-68-
-68-72), 3. Huston (VSt) 283.

Uitspraak rechter moet Napoli koppositie opleveren

Incident rond Alemao
Van onze sportredactie 'vS^i" Napob' heeft de hulp

Albe t
bekende voetbalrechtergelift üßarbé ingeroepen om op

Mila " ogte te komen met AC
tic i? ln de Italiaanse competi-
tep„ eide topclubs speelden gis-
aanri "i"** °"° geli->k' waardoor er
inciri G niets veranderde. Een
Kfa ent rondom Alemao kan
epro? echter aan een gedeeldeccrste plaats helpen.

vaC^len minutenvoor het einde
Ber wedstrijd tegen Atalante
WilH werd de Braziliaan, die
een ,e.mgooien, getroffen door
stek* r\6t publiek gegooideaan-ttiPtfr' e Napolitanen begrepen
Werd Welke fraaie kans hen
schiiL oden en voerden een
jeSnsPelrond de bloeden-hoor? envelder °P- Tot wan-werS A\an de Atalanta-spelers
en nL. umao meteen vervangenJuri^ et Zlekenhuis vervoerd,
ties if d

T
entie in dit s°ort kwes-

clubL! n, talië duidebjk: de uit--1U& wint met 2-0.

sport

Zelfs doelman Ruud Hesp deelde in de malaise tegen Sparta

Baaldag voor Fortuna
door fred sochacki

ROTTERDAM - Als de storm de overkappingen op Spangen
niet had weggeblazen, had de scheldtirade van Han Berger gis-
teren tijdens de rust van Sparta-Fortuna Sittard daar wel zorgvoor gedragen. De decibels waarmee de coach zijn spelers aanhet verstand bracht dat ze op de verkeerde manier bezig wa-ren, deed iedereen enkele ruimtes verderop nog verstommen.„Wanneer houden jullie nu eindelijk eens op met die onzin",was zon beetje de enige opmerking die de stekels van het anti-vloek-comité niet overeind kreeg. Desondanks was de aanslagop zijn stembanden door Berger een vergeefse. Zijn spelers
vervolgden met speels gemak 'die onzin' uit de eerste"helft enverloren dik verdiend met 4-1.

Later, een tikkeltje schor, berustte
HanBerger. Ook hij moet in de dug-
out tot de ontdekking zijn gekomen
dat een ploeg, die nog nooit in de sa-
menstelling speelde die hem aan
het begin van het seizoen voor ogen
heeft gestaan, een complete off-day
kan hebben. Fortuna Sittard leeft
bovenzijn stand en voetbalt week in
week uit op detoppen van de tenen.
Berger c.s. konden wachten op het
moment dat het fout zou gaan. De
uitwedstrijd gisteren tegen Sparta
was zon moment. Zaak is het de
schade zo snel mogelijk te herstel-
len en voor de belangrijke ontmoe-
tingen rond Pasen (FC Twente thuis
en MW uit) de ploeg te prepareren.
Althans ervoor te zorgen dat er in
elk geval weer een ploeg staat.

iQ-rcelLiesdek zetPeter Houtman de voet dwars.
Foto: COR VOS

Sparta -Fortuna 4-1 (2-0). 20. Polley 1-0;
41. Polley 2-0; 54. Houtman 3-0; 71. Clay-
ton 3-1; 83. Sandel 4-1. Scheidsrechter:Kok. Toeschouwers: 4000. Gele kaart:
Farrington en Boessen (beiden Fortu-

Sparta: De Goeij, Schuurhuizen,
Sas, Spork, Snoei (61. Gerard de Nooij-
er), Sandel, Roembiak (68. Dennis de;
Nooijer), Van der Gijp, Houtman, Pol-
ley, Vurens.
Fortuna: Hesp, Maessen, Liesdekc Bar-
mentloo, Boessen, Mordang (67. Frijns),
Reijners, Brusselers, Farrington, Van
Helmond (23. Sneekes), Clayton.

Aanhoudingen
in Groningen

GRONINGEN - De gemeente-
politie van Groningen heeft rond
de voetbalwedstrijd FC Gronin-
gen - Ajax zes voetbalsuppor-
sters aangehouden. De suppor-
ters hadden zich op weg van en
naar het voetbalstadion schuldig
gemaakt aan openlijke geweld-
pleging en mishandeling. Dat
heeft een woordvoerder van de
politie zondagmiddag meege-
deeld. Bij de onregelmatigheden
waren drieFC Groningen en drie
Ajax- supporters betrokken.
Verder verliep alles rustig tij-
dens en rond de wedstrijd.

" JENA - Ook in de DDR neemt
het voetbalvandalisme toe. Za-
terdag moest de politie in actie
komen bij ongeregeldheden na
afloop van de wedstrijd Carl Zeis
Jena - FC Berlin. De laatste club
is de voorzetting van Dynamo,
dat gelieerd was met de veilig-
heidsdienst Stasi. De politie
moest honden inzetten om de
vechtende supportersgroepen,
die elkaar met stenen/stokkenen molotov-cocktails belaagden,
te scheiden. Zeven agenten raak-
ten gewond, van wie een ernstig.
Volgens het persbureau ADN
kwamen de relschoppers, de
meesten met een bivakmuts ge-
tooid, met Westberlijnse bussen
naar Jena. Een tiental voetbal-
vandalen werd gearresteerd.

Bayern
" HAMBURG - Bayern Mün-
chen heeft ondanks de moeilijke
uitwedstrijd tegen Uerdingen
zijn voorsprong van drie punten
op achtervolger Leverkusen we-
ten te handhaven.Weliswaar ver-
speelde de ploeg van Heynckes
een punt (2-2), maar de nummer
twee van de ranglijst kwam bij
Vfß Stuttgart ook niet verder,
0-0.

Bayern München was vier dagen
na de slag met AC Milan - neder-
laag van 0-1 door een strafschop
van Van Basten - duidelijk beter
dan Uerdingen. De thuisclub
dankte het gelijke spel aan Wolf-
gang Funkel, die drie minuten
voor het eindsignaal 2-2 maakte.
Bij de titelverdediger maakte
middenvelder Thon, terug na
lang geblesseerd te zijn geweest,
een verdienstelijke rentree als
basisspeler.

Beste man aan de kant van
Bayern was echter Dörfner, die
zijn ploeg na rust op voorsprong
zette. De Schotse international
Mclnally had dat in de eerste
helft ook al eens gedaan. De eer-
ste gelijkmaker van Uerdingen,
nog strijdend tegen degradatie,
kwam op naam van Reich.

Eindhoven: Van der Sleen, Alkemade,
Teuben, Kraaij, Van Gestel, Böckling,
R. Maas, Versleeuwen, P. Maas, Vroo-
mans (46. Borrenbergs), Meijer.

VVV speelt
weer gelijk

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO - Voor de veertiende keer
moest VW dit seizoen genoegen
nemen met een gelijkspel, maar
blijft wel in derace voor de na-com-
petitie. Hoewel VVV over het ge-
heel genomen de betere scorings-
kansen kregen, mag het zich met
deze 1-1-puntendeling niet bekla-
gen omdat Eindhoven een van de
twee toegekende penalty's niet wist
te verzilveren.

Te gemakkelijk slaagde Eindhoven
erin om in de eerste helft het tempo
uit de Venlose aanvalspatronen te
filteren. Behalve met enkele spelde-
prikken van Mark Korsten en Mar-
cel Peters werd Eindhoven-doel-
man Albert van der Sleen nauwe-
lijks op de proef gesteld. Meteen na
de hervatting tapten de gasten uit
een heel ander vaatje. Doelman
John Roox moest twee maal zijn

vakmanschap demonstreren bij in-
zetten van invaller Borrenbergs en
Pascal Maas. Marcel Peters wist
zelfs op de doellijn een Eindhovens
doelpunt te voorkomen.

In dezeEindhovense 'drangperiode'
kwam WV aan de leiding. Jaij
Driessen bedacht zich na een van de
weinige Venlose tegenstoten geen
moment en schoot onhoudbaar in.
Die treffer bracht leven in de brou-
werij. Amper vier minuten na de
openingstreffer kreeg Eindhoven
een strafschop toegekend toen Joop
Böckling zich wat al te theatraal liet
vallen. John Versleeuwen schoot

vanaf de stip rakelings naast, iets
dat zijn ploegmaat Peter Alkemade
twintig minuten voor tijd niet deed
na een onfortuinlijke handsbal van
Roger Polman.

De Heerlenaar had even tevoren de
strijd kunnen beslissen nadat Jos
Rutten van dichtbij tegen de lat had
gekopt. De rebound kon Polman
niet de gewenste richting geven. In
de slotminuten was Toine van Mier-
lo nog dicht bij de winnende treffer.
Hij zag zijn lobje door links-back
Jan van Gestel voor de gapende
doelmond achterhaald.

VW-Eindhoven 1-1 (0-0). 53. Driessen
1-0; 70. Alkemade 1-1 (strafschop). Toe-
schouwers: 3846. Scheidsrechter: Over-
kleeft. Gele kaarten: Meijer en Alkema-
de (Eindhoven), Korsten en Roox
(VW).

VW: Roox, Verberne, Polman, Rutten,
Korsten, Peters, Driessen, Van Aerts,
Bovee (75. Graef), Van Mierlo, Van'
Straalen.

" Eindhoven-doelman Van der Sleen grijpt naast de kopbal van Marcel Peters (links).
Foto: PAULKUIT

Profarbiters
in Italië

ROME - De kans is groot dat de
wedstrijden in de twee hoogste
klassen van het Italiaanse voetbal
vanaf het seizoen 1993/94 geleid
worden door profscheidsrechters.
Op een vergadering van de voetbal-
bond werd vrijdag unaniem inge-
stemd met een plan van voorzitter
Matarrese, die een studiegroep wil
laten uitzoeken of het werken met
beroepsscheidsrechters haalbaar is.
De studie moet tegen het einde van
dit jaarvoltooid zijn. Matarrese ver-
telde dat hij het idee besproken
heeft met Sepp Blatter, algemeen
secretaris van de wereldbond FIFA.
Scheidsrechters zijn tot nog toe
amateurs met een andere, betaalde
baan.
Omdat het voetbal steeds zwaardere
eisen stelt, is de discussie over pro-
farbiters op gang gekomen. In Ne-
derland is de laatste tijd ook gepraat
over het eventuele profbestaan van
scheidsrechters.

Mr. Mentink houdt kruit nog droog

Libregts met vakantie
Van onze sportredactie

ROTTERDAM - Mr. Hans
Mentink, de advocaat van de
op non-actief gestelde bonds-
coach Thijs Libregts, zal van-
daag bij de kantonrechter te
Utrecht een eis tot schadeloos-
stelling indienen tegen de
KNVB. De Rotterdamse advo-
caat had tot gisteravond nog
geen enkele reactie van de
voetbalbond ontvangen, waar-
uit zou kunnen worden opge-
maakt dat de KNVB naar een
financiële schikking streeft.
Mr. Mentink wil de hoogte van de
schadeclaim pas tijdens de zitting
bekend maken. „Nu er zoveel men-
sen over m'n schouder meekijken,
wil ik m'n kruit nog even droog hou-
den", zei hij gisteravond. „Ik moet
er rekening méé houden dat de
KNVB de zaak op het laatste mo-
ment toch nog in der minne wil
schikken". Nadat mr Mentink zijn
vordering bij de kantonrechter
heeft ingediend, krijgt deKNVB de
gelegenheid om een verweerschrift
in te dienen. Daarna volgt er een
mondelinge behandeling. Met de
hele procedure kan volgens < mr.
Mentink anderhalf a twee maanden
gemoeid zijn.

Thijs Libregts verblijft op het ogen-,,

blik op Aruba. Na zijn terugkeer zal
mr. Mentink hem adviseren om zijn
werkzaamheden als technisch-di-
recteur voort te zetten. „Als-ie dat
niet doet, speelt-ie de KNVB in de
kaart", aldus Mentink.
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bulletin

/ res. klassen\
Res. le Klasse
Blerick 2-Rapid 2 0-0
EHC 2-W'mina 2 5-2
VW'03 2-Almania 2 1-1
Caesar 2-IVO 2 2-2
Panningen 2-Venray 2 1-0
SVN 2-Sittard 2 0-0
IVO 2-VW'03 1-1
Stand:
EHC 2 20-30
Sittard 2 19-27
VW '03 2 19-24
SVN 2 19-22
Blerick 2 19-19
Almania 2 20-19
Venray 2 20-17
Rapid 2 20-17
Panningen 2 20-17
Caesar 2 19-14
IVO 2 18-13
W'mina '08 2 19-13
Res. 2e Klasse A
Leonidas 2-RKVVL 2 0-2
Scharn 2-Heer 2 1-1
SCG 2-Meerssen 2 2-0
Haslou 2-Schimmert 2 1-1
MKC 2-Standaard 2 3-0
Eijsden 2-WW 2 2-1
Stand:
RKWL2 20-34
MKC 2 20-28
Meerssen 2 20-27
Scharn 2 20-21
Standaard 2 20-19
SCG 2 20-18
Leonidas 2 20-17
Schimmert 2 20-17
Heer 2 20-17
Eijsden 2 20-16
Haslou 2 20-15
WW2 20-11
Res. 2e Klasse B
Heksenb. 2-Bekkerv. 2 1-4
Simpelveld 2-Miranda 2 2-0
Waubach 2-RKBSV 2 0-0
Heerlen 2-Gr. Ster 2 1-0
Chevremont 2-Kolonia 2 2-0
Minor 2-RKONS 2 1-2
Stand:
Chevremont 2 20-32
RKONS 2 20-29
Kolonia 2 20-29
Waubach 2 i 20-27
Bekkerveld 2 20-21
Heerlen 2 20-20
Minor 2 20-19
Gr. Ster 2 20-17
RKBSV 2 20-13
Heksenberg 2 20-12
Simpelveld 2 20-12
Miranda 2 20- 9
Res. 2e Klasse C
Geleen 2-Megacles 2 2-2
Eindse B. 2-De Ster 2 3-5
L'heuvel 2-Merefeldia 2 1-4
W'mina 3-FC Oda 2 2-3
Veritas 2-SVM 2 0-0
Susteren 2-Kluis 2 4-2
Stand:
FC Oda 2 20-29
Merefeldia 2 20-25
De Ster 2 20-22
SVM 2 20-22
L'heuvel 2 20-22
Susteren 2 20-21
Megacles 2 20-19
Veritas 2 19-17
W'mina '08 3 20-17
Kluis 2 20-16
Eindse B. 2 19-15
Geleen 2 20-13
Res. 2e Klasse D
Venray 3-Venlose B. 2 1-0
Ysselsteyn 2-Helden 2 3-2
Sparta '18 2-Volharding 2 3-2
Wittenhorst 2-Belfeldia 2 8-0
SC Irene 2-Blerick 3 3-0
RKMSV 2-Tiglieja 2 2-1
Stand:
Wittenhorst 2 19-29
RKMSV 2 19-27
Sparta'18 2 19-26
Venlosche B. 2 20-25
Volharding 2 19-21
Helden 2 19-21
Venray 3 19-18
SC Irene 2 19-16
Blerick 3 20-15
Belfeldia 2 19-13
Tiglieja 2 19-10
Ysselsteyn 2 19-9

le Klasse A
Maastr. B.-Biesland 3-1
VNB-Geulsche B. 2-1
Bemelen-RKUVC 0-0
Amicitas-Geertr. B. 4-1
Amelie-DBSV 1-3
Willem I 2-Oranje B. 0-2
Stand:
Amicitas 19-30
Oranje B. 19-28
Willem I 19-25
Geertr. B. 19-21
Biesland 19-21
RKUVC 19-21
DBSV 19-21
Amelie 19-19
Maastr. B. * 19-17
VNB 19-12
Geulsche B. 19- 9
Bemelen 19- 2
* Twee punten in mindering
le Klasse B
Wijlre-Struchter B. 3-1
Zwart W.-Wahlwiller 1-1
SCKR-Vmkenslag 2 1-0
Daalhof-WDZ 4-0
Voerend. 2-Weltania 2 0-2
Huls-Lemirsia 0-0
Stand:
Lemirsia 18-28
Daalhof 19-27
SCKR 19-25
Vinkenslag 2 19-22
ZwartWit 18-21
Huls 19-20
Wahlwiller 19-18
WDZ 19-16
Struchter B. 18-12
Wijlre 19-12
Voerend. 2 19-12
Weltania 2 18-11
le Klasse C
Haanrade-Eik'veld 3-1
RKTSV-Heerlen 3 11-0
Kak. B.-Hrln. Sp. 2 1-0
Passart-Wijnandia 1-0
Sylvia-Schinveld 0-3
N. Einde-Schinnen 6-1
Stand:
Passart 18-26
N. Einde 19-26
Schinnen 19-23 ,
Hrln. Sp. 2 19-22
Eikveld 19-21
RKTSV 19-20
Schinveld * 18-19
KakertseB. 19-19
Wijnandia 19-17
Sylvia 19-16
Haanrade 19-13
Heerlen 3 19-2» Twee punten in mindering
le Klasse D
Amstenr.-Sanderb. 2 4-1
Spaubeek-Stadbroek 0-1
Doenrade-Heidebloem 1-9
Egge-Sweikh. B. 1-3
BVC-Neerbeek 2-1
De Leeuw-Armada 2 3-0
Stand:
Stadbroek 19-34
Heidebloem 18-25
De Leeuw 18-24
BVC 18-22
Neerbeek 18-21
Sweikh. B. 17-20
Amstenrade 19-17
Armada 2 19-15
Egge 19-15
Spaubeek 19-11
Sanderbout2 17- 9
Doenrade 19- 7
le Klasse E
Juliana K-PSV 2 3-2
OVCS-MHD 1-1
Dieteren-EMS 0-2
SHH-Slekker B. 1-0
Susterse B.-Sittard 3 2-1
Vesta-O'berg 1-1
Stand:
EMS 19-26

MHD 18-25
JulianaK 17-20
Vesta 19-19
O'berg 19-19
Slekker B. 18-18
Susterse B. 19-18
OVCS 17-17
PSV 2 19-17
SHH 17-16
Sittard 3 19-13
Dicteren 19-12
le Klasse F
RKSVO 2-A'heide 2-3
Laar-Swalmen 2 4-1
Rios-RKSW 6-1
Haelen-RKSVW 1-1
Heel 2-RKAVC 0-2
Victoria 2-RKHVC 1-1
Stand:
Rios 19-32
RKSVW 19-30
Laar 19-23
RKAVC 19-22
RKSW 19-21
RKHVC 19-20
Victoria 2 19-19
RKSVO 2 19-17
Haelen 19-16
A'heide 19-16
Swalmen 2 19-9
Heel 2 19- 3
le Klasse G
Blerick4-VOS2 »^4
Eiker 8.-Bieslo 1-5
FCV2-Boekoel 1-2
HBSV 2-KOningslust 0-1
MVC 2-Grashoek 0-3
Heythuysen-GFC 2 3-0
Stand:
Koningslust 19-30
Boekoel 18-29
Heyth. 19-23
Grashoek 18-22
FCV2 17-20
Bieslo 18-20
HBSV 2 18-17
VOS 2 17-15
MVC 2 19-13
GFC 2 " 18r ll
Eiker B. 18- 9
Blerick 4 19- 9
le Klasse I
Limburgia 2-MKC 3 6-0
Meerssen 3-RKHSV 2 2-2
Bunde 2-Scharn 3 5-0
RVU2-RKWL3 1-3
SVME 2-Caesar 3 2-1
RKVCL 2-Hulsberg 2 1-1
Stand:
Limburgia 2 19-34
RKHSV2 19-26
SVME 2 19-25
Meerssen 3 19-23
RVU 2 19-22
Bunde 2 19-18
Hulsberg 2 19-16
Scham3 19-15
RKWL 3* 19-14
MXC 3 19-13
RKVCL 2 19-11
Caesar 3 19-9
♦Twee punten in mindering
le Klasse J
Hopel 2-Laura 2 3-0
N. Einde 2-Heerlen 4 I^l
Sportcl. 2-RKTSV 2 0-1
SVK 2-H'broek 2 0-6
Bekkerv. 3-RKDFC 2 3-3
Stand:
Heerlen 4 19-30
VKC 2 18-28
Hopel 2 19-28
H'broek 2 18-23
RKDFC 2 19-21
Sportcl. 2 19-19
RKTSV 2 19-18
Bekkerv. 3 18-16
N. Einde 2 19-15
Laura 2 19-12
Kolonia 3 18- 9
SVK 2 19- 5
le Klasse K
Leveroy 2-Roosteren 2 0-2
Moesel 2-W'mina 4 4-3
Merefel. 3-Panning. 3 0-0
RKMSV 3-Helden 3 3-0
SWH 2-Roermond 2 4-0
Megacles 3-De Ster 3 3-1
Stand:
Moesel 2 20-30
Holturn 2 21 -29
RKMSV 3 20-26
Parmingen 3 21-24
Merefeldia3 21-23
Leveroy 2 21-23
Roosteren 2 21-22
Helden 3 20-21
W'mina4 21-21
Megacles 3 21-17
De Ster 3 19-16
SWH 2 20-14
Roermond 2 20- 0
2e Klasse A
RHC-Caberg2 1-1
Polaris 2-Keer 2 4-0
MVV 2-SCG 3 0-7
Maastr. B. 2-Heer 3 5-0
Biesl. 2-Leonidas 4 2-3
Rapid 3-White Star 3-0
Stand:
Maastr. B. 2 18-28
RHC 19-28
SCG 3 18-26
White Star 19-25
Rapid 3 19-22
Polaris 2 19-19
Keer 2 19-18
Biesland 2 19-16
MVV 2 19-15
Caberg 2 19-11
Heer 3 19-10
Leonidas 4 19-8
2e Klasse B
Standaard 3-De Heeg 6-3
Daalhof 2-Celios 2-2
Rapid 4-RKASV 2 0-2
RKHSV 3-RKUVC 2 0-2
Eijsden 3-RKBFC 2 4-1
Willem I 3-RKVCL 3 3-2
Stand:
Eijsden 3 19-31
RKASV 2 19-29
Standaard 3 18-24
RKUVC 2 19-23
De Heeg 19-19
Daalhof 2 19-18
Celios 19-18
RKVCL 3 18-17
Willem I 3 19-17
RKBFC 2 19-14
Rapid 4 19-10
RKHSV 3 * 19-4
*Twee punten in mindering
2e Klasse C
Leonidas 3-SVME 3 0-1
Amicitas 2-MKC 4 1-2
Banholtia 2-Scham 4 1-1
RKASV 3-Rapid 5 0-1
Caberg 3-lason 3 0-2
RKUVC 3-Vilt 2 1-1
Stand:
lason 3 18-29
SVME 3 19-29
Rapid 5 19-26
Vilt 2 19-20
Scham4 19-19
MXC 4 19-19
Banholtia 2 18-17
RKASV 3 19-16
RKUVC 3 19-16
Caberg 3 19-15
Amicitas 2 19-11
Leonidas 3 19- 9
2e Klasse D
lason 2-Epen 2 3-1
Vijlen 2-Reym. B. 4-1
RKWM 2-Zwart W. 2 0-3
Noorb. 8.-Slenaken 1-1
Valk. 8.-Polaris 3 2-3
WW 3-Walram 2 0-1
Stand:
Slenaken 19-34
Zwart Wit 2 19-31
Reym. B. 19-27
RKWM 2 19-25
Noorb. B. 19-22
Polaris 19-20
Vijlen 2 19-18
Walram 2 19-18
Valk. B. 19-15
lason 2 19-14
WW 3 19- 2
Epen 2 19-2
2e Klasse E
Sibbe-Nijswiller 2 5-1
Geertr. B. 2-RKSVG '0-l
RKMVC 2-RKWM 3 0-2
RKIW-Simpelv. 3 1-2

Epen-W. Groen 2 5-3
Stand:
Partij 18-33
RKSVG 19-27
W. Groen 2 19-27
Epen 19-25
Sibbe 19-23
Nijswiller2 19-19
Geertr. B. 2 19-14
RKWM 3 19-13
Vijlen 3 18-12
RKIW 19-12
Simpelv. 3 19-11
RKMVC 2 19-10
2e Klasse F
WDZ 2-Sylvia 3 3-2
SVN 3-Hrln. Sp. 3 1-1
RKHBS 2-Heilust 2 2-i
Miranda 3-Waubach 3 1-1
RKTSV 3-Troja 0-0
Gracht 2-Voerend. 3 5-0
Stand:
Heilust 2 19-30
FC Gracht 2 19-30
Troja 19-27
SVN 3 17-25
RKHBS 2 19-21
RKTSV 3 18-20
WDZ 2 19-20
Hrln. Sp. 3 19-18
Voerend. 3 19-17
Waubach 3 19-8
Sylvia2 18-4
Miranda 3 19- 4
2e Klasse G
Haanr. 2-Weltania 3 4-2
Sylvia 2-RKTSV 4 1-0
WDZ 3-SVN 4 1-0
Waub. B. 2-KEV 2 0-0
Laura 3-Hopel 3 0-2
Kolonia 4-RKONS 3 1-3
Stand:
Hopel3 19-28
Sylvia 3 18-23
RKONS3 19-22
Waub. B. 2 19-22
KEV2 19-21
Weltania 3 19-19
Haanrade 2 19-19
WDZ 3 19-19
RKTSV 4 19-17
SVN 4 18-15
Kolonia 4 19-14
Laura 3 19- 7
2e Klasse H
Heksenb. 3-Klimm. 2 0-3
Helios 2-Minor 3 2-1
Gr. Ster 3-RKSNE 2 0-1
Vaesrade 2-RKHBS 3 3-1
Bekkerv. 4-Langeb. 2 1-3
Corioval. 2-Mariar. 3 7-0
Stand:
RKSNE 2 19-28
Coriovall. 2 18-27
Langeberg2 18-27
Vaesrade 2 19-25
Klimmania 2 19-23
Helios 2 19-22
Heksenberg3 18-18
Bekkerv. 4 19-17
Gr. Ster 3 19-14
Minor 3 19-12
RKHBS 3 ★ 19-6
Mariarade 3 18-3
* Twee punten in mindering
2e Klasse I
Schinveld 2-Havantia 0-0
Schuttrsv. 3-CSVT 2-1
Gr. Ster4-Passart 2 4-4
Vaesrade 3-SCKR 2 2-2
Adveo-De Leeuw 3 4-0
Mariar. 2-N. Einde 3 0-0
Stand:
Adveo 19-31
Havantia 19-30
Schuttersv. 3 19-26
Schinveld 2 19-26
Mariarade 2 19-22
De Leeuw 3 19-21
Passart2 19-16
CSVT 19-15
SCKR 2 19-14
N. Einde 3 19-12
Vaesrade 3 19-9
Gr. Ster 4 19- 6
2e Klasse J
De Leeuw 2-Adveo 2 0-3
Jabeek-Egge 3 9-1
RKBSV 3-EHC 3 2-3
Amstenr. 2-Spaubeek 2 1-5
Treeb. 2-Schutv. 2 0-1
Sittardia-Wijnandia 2 0-0
Stand:
Schuttersv. 2 19-31
Jabeek 19-25
Adveo 2 18-24
EHC 3 19-22
Sittardia 19-20
Wijnandia2 19-19
De Leeuw 2 19-19
Spaubeek 2 18-18
RKBSV 3 19-18
Treebeek 2 19-13
Amstenrade 2 19-11
Egge 3 17- 4

2e Klasse K
DVO 2-COV 3-2
Almania 3-Sweikh.B.2 5-0
Stadbr. 2-Sanderb. 3 5-3
Limbricht-L'heuvel 4 4-2
LHBMC 2-Geleen 3 2-1
Schinnen 2-SVM 3 1-1
Stand:
DVO 2 19-29
Limbricht 19-27
Stadbroek 2 18-22
L'heuvel 4 19-19
SVM3 19-18
Sweikh. B. 2 18-17
COV 18-17
Almania 3 19-17
Geleen 3 18-15
LHBMC 2 18-15
Sanderbout3 19-15
Schinnen 2 18-11
2e Klasse L
Urmondia 2-SVE 2 2-0
Egge2-GSV2 1-2
Kluis 3-COV 2 8-1
L'heuvel 3-Haslou 3 1-5
De Ster 4-GVCG 2 0-1
DVO 3-Buchtèn 3 1-7
Stand:
GSV 2 19-33
Buchten3 - 19-27
L'heuvel 3 19-24
Urmondia 2 19-24
SVE 2_ 18-22
GVCG 2 19-20
Kluis 3 19-19
Haslou3 18-18
De Ster 4 18-17
Egge 2 19-12
DVO 3 19- 7
COV 2 18- 1
2e Klasse M
GVCG 3-Maasbracht 2 1-1
Obbicht 2-Susteren 3 0-0
Rios 2-Almania 4 1-0
IVS 2-EVV 2 2-0
Bom 2-Stevensw. 2 1-0
Buchten 2-Sittard 4 3-1
Stand:
Rios 2 18-28
Buchten 2 19-28
Almania 4 19-25
Obbicht 2 19-21
EW 2 19-20
IVS 2 19-19
Bom 2 18-16
Susteren 3 19-16
Maasbracht2 19-15
GVCG 3 19-14
Sittard 4 19-14
Stevensweert 2 19-10

2e Klasse N
Linne 2-Swalmen 4 4-0
RKSNA-Vesta 2 4-1
Slekker B. 2-PSV 3 1-1
RKSVW 3-St. Joost 2 0-3
Hom-SVH 2 0-2
Leeuwen 4-Putbroek 3-1
Stand:
RKSNA 18-32
Leeuwen 4 19-28
Linne 2 19-26
Slekker B. 2 19-24
PSV 3 18-21
Hom 19-18
SVH 2 19-17
Putbroek 17-16
St. Joost 2 19-13
Vesta 2 18-12
RKSVW 2 17-11
Swalmen 4 18- 2
2e Klasse O
Haelen 2-Grathem 2-1
EMS 2-Bieslo 2 6-0

RKSVW 2-RKSNA 2 2-1
Nunhem 2-Thorn 2 2-0
RKWB-Linne 3 2-2
Swift 2-Leeuwen 3 6-2
Stand:
EMS 2 19-29
RKSVW 3 17-25
Haelen2 18-22
Grathem 17-21
RKWB 17-21
Swift 2 17-20
Thom 2 18-19
RKSNA 2 18-14
Bieslo2 17-11
Leeuwen 3 16-10
Linne3 18-10
Nunhem 2 18- 8
2eKlasse P
SVH 3-RKVB 2 2-2
EMS 3-Horn 2 2-0
Beegden-RKSVN 2 2-0
Roggel 3-Brevendia 3 2-2
Swalmen 3-Linne 4 3-0
Leeuwen 2-Victoria 3 2-0
Stand:
Beegden 19-34
RKSVN 2 19-31
Leeuwen 2 19-27
EMS 3 19-23
Victoria 3 18-19
RKVB 2 18-17
Brevendia3 19-17
SVH 3 19-17
Roggel 3 19-14
Swalmen 3 19-11
Hom 2 18-9
Linne 4 18- 5
2e Klasse Q
DESM 2-RKSVV 2 5-0
RKSVN 3-Roggel 2 4-0
RKESV 2-KOC 1-3
Oda 4-Brevendia 2 0-7
Laar 2-Crescentia 2 2-1
Moesel 3-RKSVO 3 ■ 2-0
Stand:
KOC 19-33
Brevendia 2 19-30
RKSVN 3 19-28
Crescentia2 19-25
DESM 2 19-21
RKSVO 3 19-20
Roggel 2 18-19
RKESV 2 18-16
Laar 2 19-15
Moesel 3 19-13
Oda 4 19- 4
RKSW 2 19- 2
2e Klasse R
Grashoek 2-Baarlo 2 1-3
Egchel 2-Bevo 3 2-2
Parmingen 5-Laar 3 4-2
KVC2-RKMSVS 1-1
Roggel 4-Oda 3 0-0
Heythuysen 2-MVC 3 2-1
Stand:
KVC 2 19-31
Bevo3 17-26
MVC 3 19-21
Parmingen 5 18-20
RKMSV 5 17-19
Heyth. 2 19-19
Baarlo3 18-18
Egchel 3 19-18
Roggel 4 19-16
Oda 3 17-13
Laar 3 19-10
Grashoek 2 19- 9
3e Klasse A
RKBFC 3-VNB 2 2-0
RKASV 4-Itteren 2 1-1
Caberg 4-St. Pieter 2 4-1
Geulse B. 2-Heer 4 1-3
RKWL 4-RHC 2 2-3
Mheer. B. 3-Amelie 2 2-2
Stand:
Caberg 4 20-29
Heer 4 20-27
Geulsche B. 2 20-26
RHC 2 20-25
RKWL 4 20-24
VNB 2 20-21
Amelie 2 ★ 20-17
St. Pieter 2 20-17
RKASV 4 20-17
RKBFC 3 20-12
Itteren 2 20-12
Mheerderß. 3 20-11
★Twee punten in mindering
3e Klasse B
RKBFC 4-WVV 4 3-1
Vinkensl. 3-Daalhof4 1-5
Hulsberg 3-RKHSV 4 2-0
Heer 5-RKWL 6 3-2
MXC 5-Oranje B. 2 1-5
Willem I 4-Mheer.B. 2 0-1
Stand:
Mheerder B. 2 20-32
WW 4 20-28
Oranje B. 2 20-27
RKBFC 4 20-27
Willem 14- 20-25
MXC 5 20-23
RKWL 6 20-16
Vinkenslag 3 20-16
Heer 5 20-14
RKHSV4 20-12
Daalhof 4 20-10
Hulsberg 3 20-10
3e Klasse C
Leonidas 5-Caberg 5 7-1
Daalhof 3-RVU 3 4-0
RKWL 5-Amicitas 3 4-0
Keer 3-Bunde 3 2-5
SVME 4-DBSV 3 1-3
RKVCL 4-Heer 6 2-4
Stand:
Leonidas 5 20-31
RKWL 5 20-28
DBSV3 20-25
Heer 6 20-23
Bunde3 20-22,
RKVCL 4 20-21
Caberg 5 20-20
Daalhof 3 20-19
SVME 4 20-17
RVU 3 20-16
Amicitas 3 20-10
Keer 3 20- 8
3e Klasse D
DBSV 2-Noorb. B. 2 1-3
Meerssen 4-Berg 3 2-2
Schimmert 3-Sibbe 2 0-0
Struch. B. 2-Walram 3 4-2
Vilt 3-Gerendal 0-7
Stand:
Strucht. B. 2 18-31
Noorb. B. 2 17-29
DBSV 2 18-23
Gerendal 18-20
Banholtia 3 18-20
Sibbe 2 18-18
Meerssen 4 * 18-16
Berg 3 18-15
Schimmert 3 18-15
Vilt 3 18- 5
Walram 3 19- 4
*Twee punten in mindering
3e Klasse E
Gulpen 2-W. Groen 3 1-0
Berg 2-Sportcl. 3 2-1
Huls 2-Simpelv. 4 5-0
RKMVC 3-RKWM 4 4-2
RKSVB 2-Partij 2 3-1
Lemirsia 2-Wijlre 2 3-3
Stand:
RKSVB 2 20-29
Berg 2 20-26
Gulpen 2 19-25
W. Groen 3 20-24
Wijlre 2 20-24
Lemirsia 2 20-20
RKMVC 3 20-19
Sportcl. 3 20-17
Huls 2 20-15
Partij 2 19-14
Simpelv. 4 20-14
RKWM 4 20-11
3e Klasse F ■Heilust 3-Waub. B. 3 6-3
Kak. B. 2-A'bosch 2 1-2
Waubach 5-Troja 2 1-3

Chevrem. 4-KVC Or. 2 0-9
Rimburg 2-Haanrade 4 8-3
Stand:
A'bosch 2 20-34
KVC Oranje 2 20-32
VKC 3 19-29
Kakertse B. 2 20-22
Chèvremont 4 20-22
Waub. B. 3 20-20
Rimburg 2* 19-18
Heilust 3 19-17
Coriovallum4 ** 19-15
Waubach 5 20-11

Troja2 19-5
Haanrade 4 20-4
*Twee punten in mindering
**Vier punten in mindering

3e Klasse G
Weltania 5-Chevrem. 3 2-0
WDZ 4-SVK 3 3-1
Waubach 4-RKHBS 4 3-1
Hrln.Sp. 4-Heksenb. 4 2-0
Laura 4-Haanrade 3 0-2
KVC Oranje 3-VKC 4 0-0
Stand:
VKC 4 20-30
Haanrade 3 19-26
KVC Oranje 3* 20-26
Waubach 4 20-26
Weltania 5 20-23
RKHBS 4 20-22
Chèvremont 3 19-17
SVK 3* 20-15
Hrln. Sp. 4 20-14
Laura 4 ★ 20-12
WDZ 4 20-11
Heksenb. 4 20-10
★Twee punten in mindering
3e Klasse H
Eik'veld 2-Treebeek 3 1-2
Weltania 4-Limburg. 3 0-2
KEV 3-Kakertse B. 3 3-1
Coriovall. 3-RKBSV 4 0-1
Bekkerv. 5-Heksenb. 5 2-1
Voerend. 4-Gracht 3 0-7
Stand:
FC Gracht 3 20-33
Limburgia 3 20-31
KEV 3 20-29
Coriovall. 3 20-25
RKBSV 4 20-23
Eik'veld 2 20-22
Treebeek 3 20-18
Weltania 4 20-14
Heksenb. 5 20-13
Kakertse B. 3 20-12
Bekkerv. 5 20-11
Voerend. 4 20- 9
3e Klasse I
H'broek 3-Treebeek 4 0-0
Gr. Ster 5-Vaesrade 4 2-2
A'bosch 3-Doenrade 2 1-1
Wijnand. 3-Limburg. 4 3-1
Schinveld 4-Leeuw 5 4-0
Stand:
H'broek 3 18-28
Doenrade 2 19-26
Wijnandia 3 18-23
RKSNE 3 18-23
Gr. Ster 5 19-21
A'bosch 3 18-19
Vaesrade 4 18-17
Treebeek 4 18-16
Schinveld 4 18-11
Limburgia 4 18-10
De Leeuw 5 ★ 18-4
★Twee punten in mindering
3e Klasse J
Schuttersv. 4-Born 4 1-1
RKDFC 3-Schimmert 4 1-1
L'heuvel 5-Jabeek 2 1-2
Limburgia 5-Havant. 2 3-1
BVC 2-Schinveld 3 1-1
De Leeuw 4-Doenrade 3 0-6
Stand:
Schinveld 3 20-36
Limburgia 5 20-30
Doenrade 3 18-24
Schimmert 4 20-22
Bom 4 19-21
Havantia2 20-20
RKDFC 3 20-18
Schuttersv. 4 19-17
BVC 2 19-13
Jabeek 2 19-13
De Leeuw 4 20-12
L'heuvel 5 20- 8
3e Klasse K
Urmondia 4-De Ster 5 0-1
Almania 5-Caesar 4 1-1
Neerbeek 2-OVCS 2 4-0
GSV 3-Havantia 3 2-0
Centrum B. 2-Geleen 4 3-4
Armada 3-Susteren 4 1-2
Stand:
De Ster 5 20-38
Almania 5 19-29
Caesar 4 20-24
Neerbeek 2 20-24
OVCS 2 20-22
Geleen 4 20-22
Armada 3 20-19
Centrum B. 2 20-16
Susteren 4 20-16
GSV 3 19-15
Urmondia 4 20-8
Havantia 3 20- 5
3e Klasse L
Caesar 5-Born 3 1-0
Susteren 5-FC Ria 2 1-2
Holturn 3-Roosteren 3 0-5
L.heuvel 6-EW 5 0-1
De Ster 6-Urmondia 3 1-1
Armada 4-DVO 4 1-2
Stand:
Roosteren 3 20-33
Susteren 5 20-29
FC Ria 2 19-28
EVV 5 19-26
DVO 4 20-21
Urmondia 3 20-20
Bom 3 20-19
L'heuvel 6 20-16
Caesar 5 20-16
De Ster 6 20-13
Armada 4 20-12
Holturn 3 20- 5
3e Klasse M
Brachterb.-Slekk.B. 3 8-0
PSV 4-MHD 2 3-2
Susteren 6-EW 4 1-3
Maasbr. 3-Juliana 2 3-6
Swift 5-Walburgia 2 1-0
Stand:
Brachterb. 17-32
Swift 5 17-27
Juliana2 18-22
MHD 2 18-21
Slekker B. 3 18-20
EVV 4 19-16
Maasbracht 3 18-15
Susteren 6 17-14
Walburgia 2 18-13
Putbroek2 17-12
PSV 4 19- 4
3e Klasse N
O'berg 2-Heel 3 7-1
Boekoel 2-SHH 2 2-1
Rios 3-EMS 4 1-1
Vlodrop 2-EVV 3 5-3
Swift 3-Roermond 3 0-3
Stand:
Roermond 3 17-29
Swalmen 5 18-28
Vlodrop 2* 19-22
EW3 19-20
EMS 4 17-18
O'berg 2 18-18
SHH 2 18-14
Boekoel 2 18-14
Rios 3 18-12
Heel 3 18-11.
Swift 3 18-10
★Twee punten in mindering
3e Klasse O
FC Oda 7-Victoria 4 4-2
Beegden 2-RKAVC 2 1-1
EMS 5-Heyth. 3 2-0
SHH 3-SVVH 3 2-2
RKVB 3-Haeïen3 1-3
Swift 4-Roermond 4 2-2
Stand:
EMS 5 20-37
RKAVC 2 18-28
Beegden 2 19-26
Heyth. 3 20-24
SWH 3 19-21
Victoria 4 20-20
Haelen 3 19-19
Swift 4 18-14
FC Oda 7 19-14
RKVB 3 19-11
Roermond 4 20-11
SHH 3 19- 5

3e Klasse P
W'mina 6-Laar 5 2-3
RKESV 3-FC Oda 5 1-1
Brevend. 4-RKSVN 5 3-1
Thorn 3-Veritas 3 3-1
Megacles 5-A'heide 2 1-4
RKSVO 4-Merefeld. 4 0-2
Stand:
A'heide 2 20-34
Laar 5 20-27
Brevendia4 19-25
Thorn 3 20-25
Merefeld. 4 20-24
Veritas 3 19-20
RKSVO 4 19-19
FC Oda 5 20-15
W'mina 6 * 18-14
RKSVN 5 20-13
Megacles 5 19-11
RKESV 3 20-5
★Twee punten in mindering

3eKlasse Q
Crescent. 3-Megacl. 4 1-2
Leveroy 3-FC Oda 6 0-2
W'mina 5-Eindse b. 3 3-4
Laar4-RKSVN4 1-2
A'heide 3-DESM 3 1-3
Buggenum-Merefeld. 5 2-0
Stand:
W'mina 5 20-27
FC Oda 6 19-23
Buggenum 18-22
Megacles 4 20-22
Eindse B. 3 19-21
DESM 3 19-21
A'heide 3 19-20
Leveroy 3 20-19
Laar 4 19-18
RKSVN 4 19-16
Crescent. 3 19-15
Merefeld. 5 20- 8
3eKlasse R
Reuver 5-Baarlo 4 1-2
Eiker B. 2-Belfel. 7 1-0
IVO 8-KVC 3 0-0
Bieslo 3-Panningen 6 3-2
Egchel 3-GFC 4 1-0
MVC 5-Bevo 4 3-0
Stand:
Egchel 3 20-33
Belfeldia 7 20-28
Parmingen 6 19-27
MVC 5 19-23
GFC 4 19-20
Baarlo4 18-17
KVC 3 19-17
Bieslo 3 19-15
Reuver 5 19-15
Eiker B. 2 20-15
IVO 8 19-11
Bevo4 18-9

Vierde klasse A
Standaard 4-Amelie 3 3-2
S'„. Pieter 3-Maastr. B. 3 2-0
De Heeg 2-Polaris 4 I^l
Biesland 3-RHC 3 4-1
White Star 2-MKC 6 1-1
Stand:
Standaard 4 18-30
Polaris 4 18-29
Biesland 3 18-27
St. Pieter 3 18-21
White Star 2 18-18
MXC 6 18-18
De Heeg 2 18-17
Celios 2 17-13
RHC 3 19-13
Maastr. B. 3 18-7
Amelie 3 ★ 18-3
★Twee punten in mindering
Vierde klasse B
Polaris 5-Biesland 4 3-1
Meerssen 6-RKASV 5 2-0
Scharn 6-DBSV 4 2-2
WW 5-Maastr. B. 4 5-0
Amelie 4-RKVCL 5 6-4
Stand:
Meerssen 6 18-32
Scharn 6 18-28
WW 5 18-26
RKVCL 5 19-25
Polaris 5 18-19
DBSV 4 18-17
Rapid 6 18-16
RKASV 5 18-12
Maastr. B. 4 19-10
Biesland 4 ★ 18-8
Amelie 4 ★ 18-3
★Twee punten in mindering
Vierde klasse C
Oranje B. 3-Eijsden 4 2-10
SCG 4-Daalhof6 3-1
RVU 5-Bunde 4 0-1
Geulse 8.-Leonidas 8 1-0
VNB 3-MKC 8 0-5
Stand:
MXC 8 20^0
Daalhof 6 21-30
SCG 4 20-29
Geulse B. 3 20-29
Eijsden 4 ★ 19-22
RKHSV 5 19-21
Leonidas 8 20-15
Bunde 4 20-14
VNB 3 20-14
RVU 5 20-11
Amicitas 4 '★ 18-6
Oranje B. 3 20-2
★Twee punten in mindering
Vierde klasse D
Leonidas 7-SVME 5 0-3
Meerssen 7-RVU 4 1-4
Rapid 8-DBSV 6 0-2
MXC 9-SCG 5 0-2
Eijsden 5-Scharn 7 1-2
Heer 7-RKUVC 6 2-3
Stand:
Scharn 7 20-33
RKUVC 6 20-33
Heer 7 20-26
DBSV 6 20-25
MXC 9 20-23
SCG 5 19-22
Eijsden 5 20-21
SVME 5 ★ 20-19
Rapid 8 20-11
Leonidas 7 20-11
"RVU 4 20- 9
Meerssen 7 19-3
★Twee punten in mindering
Vierde klasse E
DBSV 5-Standaard 5 3-3
Scharn 6-Willem 16 1-1
RKWL 8-Meerssen 5 0-3
Vinkenslag 4-MVV 3 3-1
Caberg 7-Leonidas 6 4-2
MXC 10-Daalhof 5 5-1
Stand:
Vinkenslag 4 20-38
Standaard 5 20-35
Scharn 8 20-23
Willem I 6 20-23
MVV 3 20-22
MXC 10 20-21
Meerssen 5 20-19
Caberg 7 20-18
DBSV 5 20-17
Leonidas 6 20-13
Daalhof 5 ★ 20-5
RKWL 8 ★ 20-2
★Twee punten in mindering
Vierdeklasse F
Scharn 5-MKC 7 2-7
Schimmert 5-Rapid 7 3-1
RKUVC 5-Caberg 6 2-3
Berg 4-RKVVL 7 2-8
RKBFC 5-RKVCL 6 gests-0
MVV 4-Willem I 5 6-1
Stand:
Caberg 6 20-34
MXC 7 20-32
MVV 4 20-28
RKBFC 5 19-25
RKWL 7 20-23
Rapid 7 20-20
Willem I 5 20-20
Scharn 5 20-18
RKUVC 5 ★ 20-10
RKVCL 6 19-9
Schimmert 5 20-9
Berg 4 20-8
★Twee punten in mindering
Vierde klasse G
lason 4-RKIVV 2 7-0
RKSVG 2-StruchterB. 3 0-3
Geertr. B. 3-Banholtia 4 1-1
Reym. B. 2-Keer 4 1-2
Noorb. B. 3-Gulpen 3 2-1
Wijlre 3-Sibbe 3 3-1
Stand:
Sibbe 3 20-37
Wijlre 3 20-26
Struchter B. 3 20-26
lason 4 20-25
Keer 4 20-24
Reym. B. 2 20-23
Gulpen 3 20-21
Geertr. B. 3 20-21
Noorb. B. 3 20-12
RKSVG 2 20-12
Banholtia 4 20-8
RKIW 2 20- 5
Vierde klasse H
lason 5-Valk. B. 2 2-4
RKUVC 4-Keer 5 4-2
Bemelen 2-Schimmert 6 0-3
Strucht. B. 4-Zwart W. 3 5-1
Epen 3-Wijlre 4 2-1
Hulsberg 5-Slenaken 2 4-0
Stand:
Hulsberg 5 ' 19-33
Valkenb. B. 2 20-31
Keer 5 19-30
RKUVC 4 19-30
Epen 3 20-27
Slenaken 2 20-22
Zwart W. 3 20-15
Struchter B. 4 19-11
lason 5 19-10

Wijlre4 19-9
Schimmert 6 20-9
Bemelen 2 * 20-5
★Twee punten in mindering
Vierde klasse I
Simpelv. 5-Hulsberg 4 8-1
Zwart W. 5-RKMVC 4 2-3
Sportcl. 5-Nijswiller 3 0-2
W. Groen 4-WDZ 6 8-0
Slenaken 3-Lemirsia 3 0-3
Stand:
RKMVC 4 18-30
Simpelv. 5 17-28
Zwart W. 5 18-24
Wahlwiller2 18-22
W. Groen 4 18-20
Hulsberg 4 18-17
Lemirsia 3 18-17
Nijswiller3 18-14
WDZ 6 19- 8
SJenaken3 16-7
Sportcl. 5 * 18-7
★Twee punten in mindering

VierdeKlasse J
Kolonia 7-RKMVC 5 4-1
Simpelv. 6-WDZ 5 6-0
Sportcl. 4- Waubach 6 1-0
Waub. B. 4-RKONS 6 1-3
Hopel 4-Huls 3 10-2
Stand:
SVN 6 18-33
Sportcl. 4 17-27
RKONS 6 18-25
Hopel 4 19-23

Waubach 6 18-21
Kolonia 7 19-18
Simpelv. 6 * 17-15
RKMVC 5 18-12
Waub. B. 4 18-9
Huls 3 18-8
WDZ 5 18-5
*Tweé punten in mindering

Vierde Klasse K
FC Gracht 4-Kak. B. 4 4-6
A'bosch 4-Laura 5 4-3
RKONS 4-SVK 4 3-3
Stand:
Kolonia 5 15-26
Kakertseß. 4 15-22
SVK 4 14-17
RKONS 4 16-16
A'bosch 4 15-15
FC Gracht 4 14-14
Heilust 4 15-9
KVC Oranje 3 14-8
Laura 5 14-5
Vierde Klasse L
RKONS 5-Bekkerv. 6 2-0
FC Gracht 5-Miranda 4 2-0
KVC Oranje 5-SVN 5 2-1
Heerlen 5-RKTSV 5 1-4
Eik'veld 3-Weltania 7 1-2
Kolonia 6-Coriovall. 5 3-2
Stand:
RKONS 5 20-34
FC Gracht 5 20-32
Weltania 7 20-31
Miranda 4 19-23
Kolonia 6 20-19
Bekkerv. 6 19-16
Eik'veld 3 20-16
RKTSV 5 17-14
Heerlen 5 20-14
Coriovallum 5 20-14
SVN 5 20-11
KVC Oranje 5 19-10
Vierde Klasse M
Weltania 8-SCKR 3 1-1
RKSNE 4-Passart 4 4-2
H'broek 4-Helios 3 9-1
Miranda 5-RKSVB 3 1-1
Klimmania 3-EHC 4 0-4
Mariarade 5-Minor4 9-2
Stand:
EHC 4 20-38
Miranda 5 19-28
Mariarade 5 20-28
RKSNE 4 20-26
H'broek 4 20-20
RKSVB 3 20-20
Weltania 8 20-18
SCKR 3 20-18
Passart4 20-16
Klimmania 3 19-11
Minor 4 20-10
Helios 3 20- 5
Vierde Klasse N
RKHBS 5-RKSVB 4 1-0
Zwart W. 4-Weltania 9 8-0
Adveo 3-Klimmania4 1-1
SCKR 4-Langeberg 4 2-1
Stand:
Zwart W. 4 16-28
Amstenrade 4 15-24
Adveo 3 17-20
SCKR 4 17-18
Bekkerv. 7 16-16
Langeberg4 15-16
Klimmania 4 15-15
RKHBS 5 17-12
Weltania 9 * 16-9
RKSVB 4 16- 0
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse O
RKDFC 4-BVC 3 1-1
Schinnen 3-Spaubeek 3 3-0
Schutv. 5-Amstenrade 3 2-1
Jabeek 3-RKBSV 5 1-6
Adveo 4-Langeberg 3 1-5
Doenrade 4-Mariarade 4 0-3
Stand:
Mariarade 4 18-36
Adveo 4 20-32
Spaubeek3 19-25
BVC 3 20-25
RKBSV 5 20-22
Jabeek 3 19-16
Schinnen 3 20-16
Schuttersv. 5 19-14
Doenrade 4 19-13
Langeberg 3 19-12
RKDFC 4 19-12
Amstenrade 3 20- 9
Vierde Klasse P
Langeberg 5-Adveo 5 2-0
Heidebloem 2-Haslou 5 1-3
Egge 4-Schinnen 5 1-5
Spaubeek 4-Neerbeek 3 0-1
SVM 4-OVCS 3 2-2
Stand:
Sweikh. B. 3 17-31
Langeberg 5 17-29
Haslou 5 17-27
Heidebloem 2 17-25
Spaubeek 4 18-15
Neerbeek 3 19-15
SVM 4 17-14
Adveo 5 18-13
Schinnen 5 17-12
OVCS 3 18-8
Egge 4 17- 3
Vierde Klasse Q
Geleen 5-Centrum B. 3 5-1
Sanderbout 4-Haslou 4 0-3
Sittardia 2-Almania 6 1-3
De Ster 7-Stadbroek 3 0-1
DVO 5-Urmondia 5 0-1
Stand:
Stadbroek 3 18-30
Sittard 5 17-23

Almania 6 18-23
Haslou 4 18-23
De Ster 7 19-21
Sittardia 2 19-20
Sanderbout 4 18-18
DVO 5 19-17
Urmondia 5 18-14
Geleen 5 18-11
Centrum B. 3 18- 0

Vierde Klasse R
Heidebloem 3-Born 5 0-4
Obbicht 3-Sittardia 3 3-3
FC Ria 3-IVS 3 2-2
Stand:
Bom 5 16-30
Obbicht 3 16-24
Heidebloem 3 16-22
Buchten 4 17-17
FC Ria 3 18-14
GVCG 5 16-13
IVS 3 17-12
SVE3 15-11
Sittardia 3 16-10
Limbricht 2 15- 9
Vierde Klasse S
Geleen 6-Born 6 5-5
Dicteren 2-Obbicht 4 3-0
SVE 4-Kluis 5 1-0
Sust. B. 3-Heidebloem 4 1-3
OVCS 4-GVCG 4 2-1
Stand:
SVE 4 17-32
Kluis 5 17-30
Bom 6 17-20
Obbicht 4 17-18
OVCS 4 18-18
Dicteren 2 16-17
RKBSV 6 16-16

GVCG 4 17-10
Heidebloem 4 17-10
Geleen 6 19-9
Susterseß. 3 ★ 17-6
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse T
SVM 5-LHBMC 3 0-2
Roosteren 4-KEV 4 2-3
Havantia 4-N. Einde 5 3-0
Susterse B. 2-lason 6 1-1
Stand:
Havantia 4 15-27
Kluis 4 15-25
Susterseß. 2 17-23
LHBMC 3 16-19
Roosteren 4 16-14
L'heuvel 7 16-14
N. Einde 5 ' 16-12
KEV 4 16-11
SVM 5 16-9
lason 6 ★ 17-4
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse V
Maasbracht 4-RKSVW 4 6-0
Rios 4-St. Joost 3 2-1
MHD 3-EW 6 2-3
Slekker B. 4-RKWB 2 1-1
O'berg 3-RKSNA 3 0-1
St. Joost 3-Slekk. B. 4 2-1
Stand:
Maasbracht 4 17-28
RKSNA 3 17-27
O'berg 3 18-24
RKSVW 4 16-21
Rios 4 17-17
MHD 3 18-15
EW6 18-15
Linne 5 18-15
St. Joost 3 17-10
RKWB 2 16- 9
Slekker B. 4 18- 9
VierdeKlasse V
Stevensw. 3-Swalmen 6 2-2
Vlodrop 3-KOC 5 3-3
Boekoel 4-Maasbracht 5 2-2
Vesta 3-EMS 6 1-2
SVH 4-Brachterb. 2 6-2
Swift 6-RKSNA 4 1-1
Stand:
SVH 4 19-35
Swift 6 20-31
Vesta 3 20-24
EMS 6 20-24
Boekoel 4 20-23
RKSNA 4 19-21
Brachterbeek 2 19-20
Swalmen 6* 19-15
Stevensw. 3 19-12
KOC 5 20-10
Vlodrop 3 19-8
Maasbracht 5 18-7
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse W
Vesta 4-SVH 5 1-0

RKSVN 6-Thorn 4 0-0
EMS 7-SHH 4 3-1
RKAVC 3-Brachterb. 3 1-0
Victoria 5-Leeuwen 5 4-2
RKSNA 5-Vesta 6 0-4
Stand:
EMS 7 20-35
Thorn 4 19-33
RKSVN 6 17-28
Vesta 6 19-25
Victoria 5 18-20
SHH 4 19-20
RKAVC 3 19-13
Leeuwen 5 ★ 19-12
SVH 5 19-12

Vesta 4 19-10
Brachterbeek 3 19-8
RKSNA 5 19-8
★Twee punten vn mindering
Vierde Klasse X
RKAVC 4-RKHVC 2 1-1
Swalmen 7-Boekoel 3 2-2
Nunhem 4-EMS 8 0-1
RKVB 4-Vesta 5 0-3
Haelen 5-Leveroy 4 2-2
Stand:
Leveroy 4 18-29
EMS 8 19-29
RKHVC 2 18-28
Haelen 5 17-25
Boekoel 3 18-19
RKVB 4 16-18
RKAVC 4 17-14
Vesta 5 18-14
Nunhem 4 18-7
Swalmen 7 19-7
Heyth. 4 18- 6
Vierde Klasse V
SWH 4-Horn 3 0-2
Merefeld. 6-Nunhem 3 3-3
RKESV 4-Beegden 3 2-2
Grathem 2-KOC 3 1-2RKHVC 3-RKSVN 7 2-1Stand:
Nunhem 3 18-32
KOC 3 18-22
Buggenum 2 16-21Grathem 2 17-21
Merefeldia 6 18-20
SWH 4 16-19
Beegden 3 18-14
Hom 3 17-13
RKESV 4 17-10
RKHVC 3 18-10
RKSVN 7 17- 8
Vierde Klasse Z
RKSVN 8-Megacles 6 8-0
KOC 2-Merefeld. 7 2-1
SWH 5-Heel 4 2-1
W'mina 7-Heyth. 5 0-8
Brevend. 10-Roggel 5 0-0
Leveroy 5-Haelen 4 0-1
Stand:
KOC 2 20-35
Merefeld. 7 20-31
RKSVN 8 19-30
Brevend. 10 20-24
Leveroy 5 20-24
Heyth. 5 20-19
Haelen 4 18-16
SWH 5 18-13
Megacles 6 19-11
Heel 4 18-9
W'mina 7 17-8
Roggel 5 19- 8
Vierde Klasse AA
DESM 5-A'heide 4 1-0
Moesel 4-Laar 6 5-1
Eindse B. 4-Brevend. 5 0-2
FC Oda 8-W'mina 8 2-5
Megacles 7-Crescent. 4 13-2
Stand:
Megacles 7 19-37
Brevend. 5 ★ 17-29
DESM 5 18-26
Moesel 4 ★ 18-21
A'heide 4 17-19
Merefeld. 8 18-19
W'mina 8 18-15
Laar 6 18-11
Eindse B. 4 17-9
FC Oda 8 18- 5
Crescent. 4 18-1
★Twee punten in mindering
4eKlasse BB
Crescent. 5-RKSVO 5 o^l
Brevend. 6-W'mina 9 0-1
FC Oda 9-Laar 7 2-1
Merefeld. 9-Eindseß. 5 1-2
RKMSV 7-Moesel 5 6-0
Stand:
W'mina 9 20-34
Brevend. 6 20-29
Laar 7 20-27
FC Oda 9 19-25
RKMSV 7 19-24
Eindse B. 5 19-23
DESM 4 19-18
RKSVO 5 20-16
Moesel 5 19-11
Merefeld. 9 19-11
Crescent. 5 19-10
Megacles 8 18- 3
Vierde Klasse Z 1
SVN 8-Schinnen 6 4-2
VKC 7-DVO 6 1-5
RKDFC 5-GSV 4 2-1
Centrum B. 4-Minor 7 1-6
De Leeuw 6-Sylvia 5 4-2
Stand:
SVN 8 17-29
DVO 6 18-28
Minor 7 18-23
VKC 7 19-22
Schinnen 6 17-18
RKDFC 5 18-16
RKTSV 6 17-15
GSV 4 17-15
De Leeuw 6 18-15
Centrum B. 4 17-10
Sylvia 5 16- 1
Vierde Klasse Z 2
A'bosch 5-Coriovall. 6 1-2

Weltania 6-SVN 7 3-2
CSVT 3-Eik'veld 4 ' 1-1
COV 3-H'broek 5 4-5
N. Einde 4-Laura 6 3-1
Stand:
N. Einde 4 18-33
H'broek 5 18-32
Haanrade 6 18-27
COV 3 18-22
CSVT 3 18-18
Eik'veld 4 18-14
Weltania 6 19-13
Laura 6 18-12
Coriovallum 6 * 19-10
A'bosch 5 18- 9
SVN 7 18- 8
★Twee punten in mindering
Vierde Klasse Z 3
CSVT 2-Gr. Ster 6 1-2
Schinnen 4-VKC 6 0-2
EHC 5-Heksenb. 6 0-8
Stand:
Heksenberg 6 16-27
Gr. Ster .6 17-22
VKC 6 16-21
Minor 5 16-18
Passart 3 16-18
Schinnen 4 17-18
Troja 3 16-16
RKSNE 5 16-13
CSVT 2 17-10
EHC 5 * 17-0
★Twee punten in mindering

Land. Jeugd Hoofdkl.
FC Twente-PEC Zwolle 2-5
Wageningen-PSV 0-4
Willem II-Fortuna i_5
Roda JC-WV 0-2
Stand:
PSV 21 -35
PEC Zwolle 22-30
Feijenoord 20-28
Excelsior 21 -26
FC Twente 22 -26
Fortuna Sittard 22-23
GA. Eagles 20-21
VVV 21 -20
Sparta 21 -19
Willem II 22-17
Roda JC 22-8
Wageningen 22- 3
Land.Jeugd leKlasse D.
Venray-MW 0-2
Eindhoven-De Treffers 3-0
Sittard-Helmond Sp. 1-2
PSV 2-DCS 5-0
NEC-Quick 1-1
Graafschap-Geldrop 3-0
Stand:
Eindhoven 22-38
NEC 22-29
Geldrop 22-27
Graafschap 21 -25
PSV 2 22-25
Helmond Sp. 22-25
Quick(N) 22-25
MVV 22-23
De Treffers 23-22
DCS 22-17
Venray 22-5
Sittard 22- 3

Hoofdklasse Jeugd
Swalmen-Heer 0-2
Blerick-EHC 0-2
Sportcl. '25-Almania 1-1
Volharding-Megacles 6-1
De Ster-VVV '03 0-3
Panningen-RKVVL l-l
Stand:
Volharding 20-34
Panningen 19-31
Almania 19-30
RKWL 20-22
Heer 20-20
VVV '03 20-19
EHC 20-16
Sportcl. '25 20-16
Megacles 20-15
Blerick 20-14
De Ster 20-13
Swalmen 20-8
Jeugd leKlasse Zuid
Kolonia-KVC Oranje 2-3
L'heuvel-Scharn 8-0
Geleen-Bekkerveld 4-3
MKC-RKBSV 0-3
MVV '02-Voerendaal 2-2
Stand:
Bekkerveld 19-33
Gr. Ster 18-27
RKBSV 19-26
L'heuvel 16-22
Geleen 17-21
MW '02 18-13
Scharn 18-13
MKC 17-11
KVC Oranje 18-11
Kolonia 18-10
Voerendaal 18-9
Jeugd le Klasse Noord
Wittenhorst-Venlose B.gesÜ-0
Sparta-Helden 5-3
Merefeldia-HBSV 2-0
Haelen-Rios 2-1
W'mina-RKMSV 2-2
Reuver-SSS '18 2-3
Stand:
Haelen 20-29
Merefeldia 19-28
SSS '18 . 19-26
Wittenhorst 19-22
Venlose B. 17-21
Rios '31 18-20
Sparta '18 19-20
Helden 18-17
Reuver 18-14
W'mina '08 19-10
HBSV 18-9
RKMSV 18- 6
A-Groep 1
SVM-SVN 3-1
Minor-Heerlen 2-1
Limburgia-Meerssen 3-1
Haslou-RKTSV 1-0
Stand:
SVM 17-25
Haslou ★ 16-23
Limburgia ■ 16-22
Buchten 15-20
RKTSV 15-18
SVN 17-14
Heerlen 15-13
Meerssen 17-10
Minor 16- 7
Simpelveld 16- 6
★Twee punten in mindering
A-Groep 2
FCV-Victoria 7-1
RKSVN-IVO 5-0
PSV-SC Irene 4-1
Montagnards-Wanssum 5-1
Tiglieja-MVC 2-1
Stand:
PSV '35 16-27
FCV 17-24
RKSVN 16-23
RKVB 15-21
SC Irene 16-17
Tiglieja 16-16
MVC '19 16-13
Montagnards 15-12
IVO 14-7
Victoria ★ 16-7
Wanssum 17-5
★Twee punten in mindering

Interregionale Dames
Herptse B.-LFRKC 4-1
DVC Den Dung-SET 1-2
Braakhuizen-Susteren 0-1
NOAD-VOW 2-2
Bavel-Leveroy 4-1
ODC-RKTVC 1-1
Stand:
DVC Den Dungen 18-33
Braakhuizen 19-26
Bavel 19-26
SET 20-25
VOW 19-24
Susteren 19-23
Leveroy 20-23
NOAD 20-16
ODC 18-14
Herptse B. 20-14
RKTVC 19- 4
LFRKC 17- 0
le Klasse Zuid
Nijswiller-Vlodrop 6-1
Brevendia-Leveroy 2 0-2
Rapid-Heksenberg 0-2
Stand:
WW '28 14-27

Heksenberg
Rapid
Sportcl. '25
Leveroy 2
Nijswiller
Vlodrop
RHC
Brevendia -
le Klasse Noord
Venray-Egchel
Merefeldia-SSS '18
RKMSV-RKDEV
Wittenhorst-Quick B. |
MVC-Reuver
RKHVC-Steyl

DAMES

Eredivisie ,(
Aalsmeer-PSV J.
Hellas-Niloc
SwiftA-UVG
V en L-Quintus
SEW-OSC
Foreholte-Swift " '""«
Stand
Herschi/V enL
PSV
Hellas
Aalsmeer
SEW
Foreholte ,i \
UVG \ oQuintus
Niloc ï n
OSC | e
Swift A ,i nHolbox/Swift h
Eerste divisie ,;.
DWS-Hermes ; E
Iason-Animo A ti
Wings-Tachos ,j (j
Bevo-Delmach/Caesar
Stand ,v
Tachos \i iVGZ/Sittardia jj V
Animo (j
AutoCaubo Iason ,i ,,
DWS \t V
Hermes ,j JBevo ,5. I
Noav ,j. t
Wings l8, aDelmach Caesar v
Dames f
le divisie B I 1;
Flamingo's-Tonegido 2 j fNokia-Acitivia ! rBoxmeer-Symmachia j ■EAW-Hovoc
Pancr.bank-Letro ) I
Brevok-Gevamy 2 \
Stand o[- fTDK/Brevok K
Letro/Oikos jj.
Activia ft c
Gevamy/WC2 ft \Pancr.bank/VCH ft
VCE/Boxmeer ft j
Symmachia ft
EAW
Nokia/Valboval * 8
Tonegido/V2 ft iFlamingo's D jD- (
Hovoc D
2e divisie C
Udenhout-Sarto
Rapid-Facopa ! (
DVO-Nashua I ;
Peelpush-Civitas 1 5Pancr.bank 2-Torpedo j
Dr.Pepper-Rooyse VK >,

Stand ft
Sarto/PellikaanK ftRapid PD 2I'Facopa VC Weert ft
DVO \\\Pancr.bank/VCH 2 \y
Peelpush 5i
Torpedo 2j-}(Nashua/VCG ffl,.Dr.Pepper/WereDi 21' "Civitas ijl' "*Udenhout D ft 6
Rooyse VKD ■■ \
3e divisie E
Rapid 2-Moonen Pap- J")
Jokers VC-Bach SV lf JVCE-Nuvoc |1
Dynamic-Datak «■
Pancr.bank 3-Letro 2 Jhj
Sonderm.-Rooyse VK J «
Stand 21-ff
Pancr.bank3 K or> 0JMoonen Papier/VVK Pu jifl.
Letro/Oikos 2 glA
Sondermeyer/SVL jO-l
Bach SV ï\T
Rapid 2 31
Dynamic jl
Jokers o)
Datak/VCL \\~-
Nuvoc ol'
Rooyse VK 2D . $
VCE/PSV D jrj
3e divisie F
Morres-Sarto 2 ltf
Set Up-Swinta ■VOY-AKS 4l
IKS-Datak 2
Odulphus-T.Leynse
*TDK 2-Mytilus
Stand jiHV
OdulphusK 21*
TDK/Brevok 2 PD 21%
AKS 2Cff
Mytilus jl;'
Morres/Hulst %r&IKS '72 2r>
VOY 2JfSarto/Pellikaan 2 3I''
Swinta ffDatak/VCL 2 %\'fSetUp/PD Jl'fi
T.Leynse/EWC D
Heren »
le divisie B
Radius-Varel "ft
Camp-Kompro j»
Datak-Nashua 2 >&
EAW-Rijnmond
Odulphus-USS
Tornado-Vrevok \
Stand 2l')ii
Varel/CWK ï\''\
EAw ivm
Kompro/HBC 2lT
Radius $ly
Tornado 2l"V
Vrevok tvm
Camp.VC Linne 2l'S
Rijnmond $M
Nashua/VCG 2 2HJ
Odulphus 2l"#uss 21 t
Datak/VCL D
2e divisie C
Gevamy 2-MoonenPaP'
v.Tartwijk-Jola
Datak 2-Peelpush
Super-BCS Comp.
Pancr.bank-Polaris
Activia-Velden 1
Stand _„. 2l'ïBCS/Comp.Serv./DS 2i^lAcitivia PD %v\
Velden 2n
v.Tartwijk/VCH 2> i
Peelpush jlTl
Super/Roosendaal %Y%
Jola/Olympus lV%
Pancr.bank/VCH %Y%
Gevamy/WC 2 pD %\"i
MoonenPapier/VVKrv jy\
Polaris D %\'
Datak/VCL 2D
3e divisie E %Y%
Rooyse VKK 2' i
Vocas .21 1Facopa VC Weert 21^Janssen VC Horn 2' i
Ledub 2'ilPancr.bankWCH 2 2Hj
Kompro/HBC 2 %V'\
WevocAVH %Y%Rapid 2H|
VCED 2Hj
FurosD 21'
SEC/VD
K = kampioen
D = degradeert
PD = P/D wedstrijden
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Viermaal goud
voor judoploeg
°Xf*PEIN- De str«dom de
minHo derlandse judotitels was
editiperrr,succesvol dan de vorige'ned!ii 1

ge
J
nover de vi Jf gouden

Wh i
dle toen werden be-vro'„ ko.nden de mannen- en

Plaki; enploegen nu vier gouden
tetidp!,n Pla£>tsen. Dat is wel gro-
de dap t

danken aan de twee-
kwarrf de vrouwen in actie

Thvaje° M^Jer liet zich in ieder ge-
donr 2 mat niet beïnvloeden
von'h-e actle van Visser. Hij was
Weer geconcentreerd om niet
SVan^611318 v°rig jaar tegen de
te srn^iaiï Foui-nier, in de finale
actie *

en' Een vuko voor een
;was h

aie eigenlijk niets waard
'den*.! P nem in de slotsecon-aan de winst.

kid
Na TnHging "^ Ben Spij"

ftictoiii'iTu de voorronden alleen
met h £eden te hebben gehad
hij in *Fransman Legoux, werd
Een ir i

lnale gevloerd,
brak h

a tegen de p°ol Legien
r)°P' waardoor het open

Vo0r h *
kampioenschap

de kpe tweede achtereenvolgen-
gitig aan ziJn neus voorbij

op^r^f-P1"11 van de wedstrijden
sen r g was de eindstrijd tus-
Akko;essica Gal en Veronique
de I, mans' Gal- de gedoodverf-achtt °"ete' stond !ange tijd op"fc*""1- Een k°ka in de laat
op ep,co,nden bracht haar echter
alsn^ n°ogte. waarna de zeSohlif de voorkeurkreeg van de"eidsrechter.

Knoors derde
in NK libre

fcgri En - Raymond Knoors ein-
Rtnrv derde in het NederlandsleUe-Sloenschap libre in Dongen. DeMatst bilJarter uit Berg aan de
Be ha]

S e a*s Poulewinnaar naar
'ati jfv? finales. Daarin verloor hij
'laat* *

In de strhd om de derde
Ll Rol de hij Korevaar af met
lic jn and Lemmens uit Meerssen,
NshtZyn poule als derde eindigde,
Je P i_Tt

mdc totaalstand op de vijf-
haar Tin' e titel was voor Dronte-
Nrl «, .man- die KliJn in de eind-n<J met 2-0 versloeg.

Tafeltennissers
kloppen Polen
iKnnir!0,110 ~ De NederlandsesKgsHnDloeg heeft op de ope-

" tJr ,Van de Europese titel-
OTek»«!f ennis in Göteborg een
PW fT triomf (5"3> geboekt op
J^o\Te belabberde nederlaag
Hm !en Engeland, waarmee
#ODPr> P̂ e daS het toernooi werd
f«deria ' Werd door de voor hetfc*e "andse tafeltennis histori-
,S le ruimschoots gecompen-
-^ach' t lde ploeg van b°nds-j_*nje H

an vheg vandaag van Bui-steer ls de handhaving in deHeit sorie onverwacht snel een

Pülc d%* va
er,VI°UWen hadden op de ba-

«6s sta eerste dag winst en ver-SSkrHk 1"! 6 Zege met 3A °Pt^ titPiu
eek een Prima aanloop

,f bestr andldaat Hongarije voluitb het „J vn- Het kwam er evenwel
$*ag (I g^neel niet van. De neder-
f^san ~£ ' Waai-op vrouwencoach
filde h-

german dan 00k niets af
_%plo,Tgen> brengt voor de vrou-#ch m

eg de consequentie met
X*h re

ee ' dat maandag absoluut
SovJetun ênd Europees kampioen.
(Wil 0 " e gewonnen moet wor-
jSivrJ nog in aanmerking te ko-
|ye voor een plaats in de halve fi-

handbalcijfers
Europees kwalificatietoernooi in Finland;
plaats 11/12: Turkije - Luxemburg 40-22 (21-
-10); plaats 9/10: Griekenland - Portugal 20-
-29 (15-12); plaats 7/8: België - Italië 20-19 n.v.
(16-16, 7-8); plaats 5/6: Nederland - Israël 23-
-21 (13-10) - Scoreverloop: 1-0, 1-2, 4-4, 6-4,
7-7, 10-7, 12-9, 13-10, 14-10, 14-12, 15-15, 17-
-17, 19-17, 22-20, 23-21. Scheidsrechters:
Sjong/Walstad (Noorwegen). Toeschou-
wers: 1000. Strafworpen: (4/l)-(6/4). Strafmi-
nuten: 4-12. Nederland: Mastenbroek, Bas-
sa, Van Olphen (2), Schuurs (4), Vygeboom,
Jacobs (3), Engelvaart, Boomhouwer (4),
Robert Fiege (6/1), Coenders (1), Joop Fiege
(3), Berendsen. plaats 3/4: West-Duitsland -
Bulgarije 25-17 (14-7); finale: Noorwegen -Finland 32-27 (14-16). Eindstand: 1. Noor-
wegen, 2. Finland, 3. West-Duitsland, 4. Bul-
garije, 5. Nederland, 6. Israël, 7. België, 8.
Italië, 9. Portugal, 10. Griekenland, 11. Tur-
kije, 12. Luxemburg.

Karatetitel voor
Lisette Zelissen

VEENENDAAL - Na haar tweede
plaats bij de wereldkampioen-
schappen karate heeft de Sittardse
Lisette Zelissen bij de Nederlandsekampioenschappen de titel alle ca-
tegorieën behaald. De andere Lim-
burgse deelnemers, zoals Armelies
Bremmers en Yvonne Senf werden
in devoorronden uitgeschakeld.

Verslapping
Het duel tegen Israël heeft Cantel-
berg volop denkwerk opgeleverd
met het oog op de personele bezet-
ting van het Oranje-team in de toe-
komst. Dat de huidige groep toe is
aan nieuwe ihipulsen, staat als een
paal boven water. „Een aantal spe-
lers heeft het te gemakkelijk", vindt
de keuzeheer. „Er zal meer concur-
rentie moeten komen. Daarom moe-
ten we zo snel mogelijk aan de slag
met het inpassen van jongeretalent-
volle spelers. Binnen deze groep
leeft bij een aantal spelers te zeer
het idee dat men zeker is van een
vaste plaats. Dat leidt tot verslap-
ping".

Dat Robert Fiege kind van de reke-
ning wordt, staat buiten kijf. De lin-
keropbouwer speelde gisteren een
goede eerste helft, maar verprutste
meteen na de hervatting twee goede
mogelijkheden om Oranje in veilige
haven te loodsen. Cantelberg haalde
de in Frankrijk als prof spelende
Fiege naar de kant en zette hem in
het verdere verloop van de tweede
helft niet meer in.

Nieuwe aanwas
Toch zullen de maatregelen van
Cantelberg veel verder moeten gaan
dan alleen het afschieten van Ro-
bert Fiege. Vooral de reservespëlers
hebben te weinig in huis om de vas-
tekern hetleven zuur te maken. Om
de onderlinge concurrentie te be-
vorderen, is nieuwe aanwas drin-
gend gewenst. De aanhoudende
blessuresvan doelman Jacques Jos-
ten hebben ook een definitieve kee-
perskeuze niet eenvoudig gemaakt.
Cantelberg liet de inmiddels weer
gezonde Josten aan de kant tegen
Israël. Een veelzeggend gebaar, dat
voor Dick Mastenbroek aanleiding
was om niet voor de eerste keer dit
toernooi zijn kans met beide han-
den te grijpen.
Wil Jacobs was, met Lambert
Schuurs in mindere mate, de abso-
lute uitblinkervan Oranje.

LIVERPOOL - De 25-jarige ama-
teurjockey Marcus Armytage heeft
zaterdag de 150ste Grand National,
de spectaculairste en meest omstre-
den hindernisren ter wereld, ge-
wonnen met de elfjarige ruin Mr.
Frisk. Na zijn zege meldde hij zich
in depersruimte om die successtory
op papier te zetten. In het dagelijks
leven verdient Armytage namelijk
op de baan van Newmarket de kost
als correspondent voor het Engelse
paardesportblad „Racing Post".

De overwinning van Armytage en
Mr. Frisk op het 7,2 kilometer lange
parcours van Aintree, waar 70.000
mensen toekeken, was allerminst
verwacht, de gerealiseerde tijd van
8.47,8 was zelfs opzienbarend. Het
betekende een verbetering van het

" Becher's Brook, de meest spectaculaire en omstreden hindernis van de Grand National. Hier
kwam zoals op defoto ook de jockey Pat Leech ten val met zijn pard Lanavoe.

ATLETIEK
sport in cijfersBern Grand Prix over 10 Engelse Mijl:

Mannen: 1. Peter (DDR) 48.41, 2. Tesa-
cek (Tsj) 48.43, 3. Beserra (BrD) 48.48, 4.
Deleze (Zwi) 48.58, 5. Graf (Zwi) 49.01.
Vrouwen: 1. Beurskens (Ned) 55.39, 2.
Oppliger (Zwi) 56.08, 3. Narlock (BrD)
56.21.
Maassluis: Westland marathon: man-
nen: 1. Salmi (Alg) 2.14.48; 2. Paumen
(Bel) 2.16.14, 3. Burger (BrD) 2.16.46, 4.
Van Rijthoven 2.17.00 (NK), 5. Lenda
(Pol) 2.18.05,fi. De Maat 2.18.16, 7. Smit
2.18.41, 8. Hagelsteens. 33. Harrie Dries-
sen (Kimbria) 2.27.59. Vrouwen: 1. Pa-
novska (Bul) 2.39.01, 2. Hombergen
2.44.52 (NK), 3. Andreescu (Roe) 2.49.00
Heegloop Gronsveld 15 km: 1. M.Jas-
pers 46.42, 2. Maas 47.09, 3. Goessens
47.11, 4. Tummers 48.41, 5. Hamers
48.55, 6. Jacobs 49.29, 7. Delait 49.33, 8.
Hennen 49.45, 9. Klingestijn 50.16, 10.
Hermans 51.00. 40-plussers: 1. Lenders
49.32, 2. Smeets 52.52, 3. van Irssen
53.29. Dames 1.Rusman 54.35, 2. Hame-
leers 56.44, 3. Darding 65.59. 35-plussers:
1. de Groot, 1.03,40, 2. Muermans (Tim-
mermans), 1.11.31, 3. Schormans 1.12.00.
werpmeerkamp Tegelen (kogel, discus,
speer): heren: 1. Janssen, 1771 pnt.
(prestaties 12.57, 40.24 en 36.88), 2. Titu-
lair (Orion), 1619pnt. (10.77,31.88,46.64),
3. Lommen (Orion), 1560 pnt. (10.96,
28.88, 46.34). jongens a: 1. Geraeds (Te-
gelen) 1720 pnt. (12.45, 37.76, 37.24) jon-
gens b: 1.Op 't Veld (Tegelen) 1340pnt.
(10.55, 27.02, 36.44), 2. Schreurs (Vesti-
na), 1208pnt. (8.72, 26.14, 38.08). meisjes
b: 1. Berben (Tegelen) 1997 pnt. (13.19,
36.62, 26.46) meisjes a: 1. Schoenmaker
(Tegelen) 1382 pnt. (8.13, 22.86, 26.70)

Springmeerkamp (ver-, drie- en hoog-
sprong) heren: 1.van Bakel (Orion) 1691
pnt. (5.77, 11.85, 1.70) jongens a: 1.Deni-
sen (Tegelen) 1408 pnt. (5.33, 10.67, 1.65)
jongens b: 1. Zanders (Tegelen) 1181
pnt. (5.09, 10.90, 1.45) Volkslopen 10km.
heren: l. Vlenterie (Tegelen) 33.09, 2.M.Gielen (Tegelen) 34.01, 3. J.Gielen
(Tegelen) 34.01 (le 40-plussers). 5 km.
heren: 1. Schouren (Duitsland) 15.57, 2.
Sassen (Tegelen) 16.38 (le junior), 3.
Boonen (Tegelen) 16.55dames: 1.R.Gie-
len (Tegelen) 19.02
Snelwandelwedstrijd 20 km: 1. Weber
1.31.52; 5. Huntjens 1.42.49; 8. Van Wa-
keren 1.46.50; 13. Röhner 1.58.12.

SVV naar eredivisie
ROTTERDAM - Na het metmoeite behaalde gelijkspel van
cYrt egen Excelsior promoveerde
f> v V naar de eredivisie. Het pu-öüek van SVV, stil geworden nategentreffer van Roos, kwam
rf,na acht minuten in de tweede
vfu Weer tot leven toen Breet-veid uit een strafschop 1-1 maak-ten het kampioenschap van deeerste divisie een feit was.

<ttrvg,root aantal aanhangers van
ra V "om toen zelfs over de af-
k,, iing en betrad het veld. Een«wartier voor tijd, de bloemen
vor u lnmiddels al klaargezet,«scheen weer een grote groep

supporters van SVV op het veld,
waarna scheidsrechter Van Vliet
de wedstrijd enkele minuten stil-
legde. Toen Van Vliet wel voor
het laatst floot, stroomde alles
wat SW lief heeft het veld op.
De spelers waren echter sneller
en zochten hun heil in de kleed-
kamers.
Alleen de geblesseerde Van Vel-
zen, Advocaat besloot hem toch
niet te laten invallenna een lange
warming-up, bleef temidden van
de supporters. Daar spoot hij een
fles van vijf liter champagne leeg
en ging uitgebreid op de schou-
ders van de supporters. Toen hij
weer rustig in de kleedkamers

was, zei Van Velzen die dit jaar
21 doelpuntenvoor SVV maakte,
dat hij volgend jaar voor negen-
tig procent niet meer voor SVV
zal spelen. „Dit was een belang-
rijk moment en ik was heel blij
dat ik de strafschop erin schoot.
Er ging eigenlijk niets door me
heen toen ik de aanloop nam. We
stonden met 1-0 achter en hij
moest er gewoon in", zei Breet-
veld, de maker van het enige en
beslissende SW-doelpunt,
nuchter.

„Dit was een dag in mijn leven
die ik mij had kunnen wensen",
aldusVan der Velde, de assisten-

coach van SVV. Hij redde de
club twee jaargeleden door John
van Dijk te benaderen. Wim Jan-
sen, technisch directeur, wilde
na afloop nog niet ingaan op vra-
gen over versterkingen voor vol-
gend jaar. Wel zei hij: „Op dit ni-
veau van de eredivisie is het aan-
trekken van versterkingen altijd
moeilijker dan in de eerste divi-
sie. We zijn al serieusaan het kij-
ken en het doel is in elke linie
een nieuwe speler erbij te halen.
Of dat lukt, weet jepas over een
paar maanden. Er zijn overigens
nog geen serieuze gesprekken
geweest. Vorig jaar hebben we
toen ook alles pas na 15 mei ge-
kocht.

" En toen was er cham-
pagne voor SVV. Marcel
van de Net, links, geeft
een rondje.

sport

Belangrijke zege op Israël kan problemen niet camoufleren
Mes in handbalselectie

ESPOO - Het Nederlands herenhandbalteam heeft het Euro-
pees kwalificatietoernooi op de slotdag meteen belangrijke 23-
-21 overwinning tegen Israël afgesloten. Een fraaie apotheose
voor de ploeg van trainer Guus'Cantelberg, maar de wisselval-
ligheid en het regelmatig falen op cruciale momenten hebben
de bondscoach aan het denken gezet. „Het mes gaat in de selec-
tie", kondigde de bondscoach in zijn slottoespraak zonder blik-
ken ofblozen aan. Cantelberg is tot de conclusie gekomen, dat
een aantal spelers vooral mentaal niet geschikt is voor de door
hem uitgestippelde lastige weg naar de wereldtop.

Oranje eindigde in het toernooi, dat
werd gewonnen door Noorwegen,
op de vijfde plaats.De Noren bleven
in de finale tijdens een perfecte
handbalshow gastland Finland met
32-27 de baas. Het brons ging naar
de Westduitsers, die Bulgarije sim-
pel met 25-17 opzijzetten.

staan, had de ploeg louter en alleen
aan zichzelf te wijten.

Belangrijk is dat Nederland een be-
voorrechte lotingsplaats heeft ver-
overd voor de WK-kwalificatie in
Oostenrijk over twee jaar. Samen
met de Bondsrepubliek, Bulgarije
en Oostenrijk wordt Nederland in
een lotingsgroep geplaatst. Behalve
dat Oranje daardoor automatisch
deze drie sterke landen in de poule-
wedstrijden ontloopt, wordt er ook
nog een als zwak te betitelen land
uit de vierde lotingsgroep, bestaan-
de uit Israël en de respectievelijke
vertegenwoordigers uit Azië, Afrika
en Amerika, over twee maandentij-dens de loting in Wenen aan Neder-
land toegevoegd. Belangrijk vooral,
omdat slechts vier Europese teams
kunnen doorstromen naar het WK
van 1993 in Zweden.

De zege op Israël kwam tot stand in
een van Nederlandse zijde wissel-
vallig gespeelde wedstrijd. Tot het
eind van de rit bleef Oranje aan de
positieve kant van de score, maar
het feit dat tot de laatste seconde on-
zekerheid over de zege bleef be-

ivo op den campj

Armytage
wint Grand

National
baanrecord, dat sinds 1973 op naam
stond van Red Rum, met ruim veer-
tien seconden.

Mr. Frisk (16-1 genoteerd) verdien-
de voor zijn bejaarde Amerikaanse
eigenaresse Lois Duffey ongeveer
225.000 gulden.

Dierenbescherming-organisaties

hebben zondag om een openbaar
onderzoek gevraagd omdat bij de
wedstrijden op de baan van Aintree
bij Liverpool twee paarden om het
leven kwamen. Eerder in de week
moesten bij de andere wedstrijden
op Aintree vijf paarden worden af-
gemaakt. Het totaal aantal paarden
dat bij de bekendste steeple chase
in Engeland sedert 1946 het leven
liet is daardoor gekomen op 26, acht
daarvan bij de beruchte Bechers
Brook.
Van de 38 gestarte paarden haalden
twintig de finish. Twee dieren kwa-
men om het leven. Roll-A-Joint
kwam ten val op de achtste van de
30 hindernissen en brak zijn nek.
Hungary Hur brak op de negentien-
de een been en moest worden afge-
maakt. .

Zwemploeg zwak
in de breedte

COVENTRY - In de persoontjes
van Marianne Muis, Karin Brie-
nesse, EHen Elzerman en Ron
Dekker heeft Nederland interna-
tionaal gezien kwaliteit te over.
Als ploeg gezien stelt de Neder-
landse zwemvertegenwoordi-
ging echter weinig meer voor.
Dat bleek dit weekeinde in Co-
ventry, waar de uitgebreide se-
lectie van bondscoach Ton van
Klooster ondanks acht indivi-
duele overwinningen van voor-

noemd viertal plus twee eerste
plaatsen bij de vrouwen-estafette
als laatste eindigde in de vier-
landenwedstrijd om de Lente-
beker: West-Duitsland won voor
Groot-Brittannië, Zweden en
dus Nederland.
Marianne Muis zegevierde op de

50-, 100- en 200 meter vrije slag.
Dekker won bij afwezigheid van
de Britse kanonnen Moorhouse
en Gillingham de 100 meter
schoolslag. Ellen Elzerman had
aan versnellingen op de laatste
meters genoeg voor successen
op 100- en 200 meter rugslag en
Karin Brienesse kwam na een
mislukte eerste dag terug met
overwinningen op de 100 meter
vlinderslag en 400 meter vrije
slag.

TENNIS

Orlando mannen, 500.000 gulden:
kwartfinales: Pate - Hombrecher 6-4 7-6,
Washington - Davis 6-3 7-5, Gilbert -
Rive 6-3 6-3, Van Rensburg - Stolten-
berg 6-4 4-6 6-1, halve finales: Van Rens-
burg - Pate 6-7 6-3 7-5, Gilbert - Washing-
ton 6-2 7-5. finale: Gilbert - Van Rens-
burg 6-2 6-1. Dubbelspel: Davis/Pate -Deppe/Talbot 7-6 7-6, Mora/Page -Layendecker/Shiras 3-6 6-4 6-2. Estoril
mannen, 500.000 gulden, halve finales:
Davin - Aguilera 6-4 6-3, Emilio Sanchez- Arrese 6-2 6-1. finale: Sanchez - Davin
6-3 6-1. Rio de Janeiro mannen, 500.000
gulden: halve finales: Mattar - Wosten-
holme 6-3 6-1, Sznajder - Garrow 6-4 1-6
6-4, finale: Mattar - Sznajder 6-4 6-4. dub-
belspel: Garrow/Salluma - Roese/Aerts
7-56-3. Hilton Head vrouwen, 1 miljoen
gulden: kwartfinales: Capriati - Kelesi
6-2 4-6 6-1, Navratilova - Katerina Ma-
leeva 6-0 6-1, Zvereva - Martinez 7-6 6-0,
Rajchrtova - Garrison 4-6 6-3 6-1, halve
finales: Navratilova -Rajchrtova 6-4 6-3,
Capriati - Zvereva 6-0 6-4. finale: Navra-
tilova - Capriati 6-2 6-4. dubbelspel: Na-
vratilova/Sanchez Vicario - Zvereva/Paz
6-2 6-1.

MOTORSPORT
Norg, internationale motocross 250 cc
eindstand: 1. Strijbos, 2. Van Asten, 3.
Vehkonen, 4. Evertsen, 5. Combee, 6.
Hofstede, 7. Van deBerk, 8. Van Doorn,
9. Mink, 20. Visser.
Laguna Seca. WK wegraces. 250 cc: 1.
Kocinski (VSt) Yamaha de 30 ronden in
44.59,738 (gemiddelde snelheid 140,271
k/u), 2. Cadalora (Ita) Yamaha op 10,669,
3. Zeelenberg (Ned) Honda op 18,004, 4.
Roth (BrD) Honda op 24,978, 5. Sarron
(Fra) Honda op 33,548.

RALLYSPORT

Rally Hautes Fagnes: 1. Goudezeune-
De Pelsmaecker (Bel), Ford Sierra Erres
Cosworth, totaaltijd 1.56.50; 2. Boon-
Pauwels (Bel), Mazda Errex 7 op 43 sec;
3. Gaban-Macx (Bel), Porsche 911 op

1.24; 4. Thierry-Delvoux (Bel), Opel Ka-
dett GSI, op 2.23; 5. Mortensen-Mogen-
sen (Den), Ford Sierra Cosworth, 2.38;
28. Bergsteyn-Smeets (Ned), Opel Man-
ta, Nederland op 14.57.

KARATE

Veenendaal, NK alle categoriën: vrou-
wen, finale: Zelissen (Geleen) wint van
How (Amsterdam) 6-4. derdeplaats: Pie-
tersma en De Wit.
DAMMEN

Den Helder, NK mannen, eerste ronde:
Van Aalten - G. Jansen 1-1, H. Jansen -Van den Borst 1-1, Meijer - Stokkel 1-1,
Scholma - Teer 2-0, Clerc - Van der Tak
1-1, Bies - Krajenbrink 1-1, Van Leeu-
wen - Van der Wal 2-0. Rosmalen NK
vrouwen, eerste ronde: Nicolai - Wan-
ders 0-2, Schouten - Lanters 2-0, Graas -Andries 2-0, Hartkamp - Polman 1-1,
Van Lith - Janssen 1-1.

SCHAKEN
Lyon zonetoernooi, zesde ronde: Lau-
tier (Fra) - Koch (Fra) 1-0,Meulders (Bel)
- Miralles (Fra) 0-1, Renet (Fra) - Winants
(Bel) 0-1, Piket (Ned) - Van der Sterren
(Ned) 1/2-1/2,Kuijf (Ned) - Van der Wiel
(Ned) 1/2-1/2, Brenninkmeijer (Ned) -Stuhl (Lux) 1-0. Stand na zes ronden: 1.
Lautier 5 punten, 2. Miralles, Winants 4,
4. Brenninkmeijer 3 1/2 en 1 afg. (uit 5),
5. Van derWiel 3 1/2 (uit 5), 6. Renet 3, 7.
Van der Sterren 2 1/2 (uit 5), 8. Piket 2
1/2, 9. Kuijf 2en 1 afg. (uit 5), 10. Seret 2
(uit 5), 11. Meulders, Koch 1 1/2, 13.
Stuhl 0 (uit 5).

TAFELTENNIS

EK Göteborg: landenwedstrijd: man-
nen: Nederland - Engeland 0-5. Keen -Douglas 11-21 7-21, Haldan - Prean 11-21
21-15 12-21, Heister - Cooke 13-21 13-21,
Haldan - Douglas 18-21 16-21, Keen -Cooke 21-18 15-21 13-21. Bondsrepu-
bliek Duitsland - Bulgarije 5-0, Sovjet-
unie - Polen 5-4, groep B: Zweden - Oos-

tenrijk 5-0, Frankrijk - Tsjechoslowakije
5-2, Joegoslavië - Hongarije 5-0, vrou-
wen: Nederland - Frankrijk 3-1. Klop-
penburg - Coubat 21-17 21-19, Vriese-
koop - Wang 17-21 21-19 18-21,Kloppen-
burg/Vriesekoop - Wang/Coubat 26-24
21-17, Kloppenburg - Wang 16-21 21-14
21-12. Nederland - Hongarije 1-3. Klop-
penburg - Wirth 21-14 21-10, Vriesekoop
- Batorfi 17-21 12-21, Kloppenburg/Vrie-
sekoop - Wirth/Batorfi 21-16 6-21 16-21,
Kloppenburg - Batorfi 17-21 12-21. Hon-
garije - Polen 3-0, Sovjetunie - Zweden
3-1. A-categorie, groep 2: Bondsrepu-
bliek - Roemenië 3-2, Joegoslavië - En-
geland 3-0, Tsjechoslowakije - Italië 3-0.

RUITERSPORT

Ikast (Den), internationaal concours
hippique: Grote Prijs: 1. Raymakers
(Ned) Attent ZBKnock-Out competitie:
1. Geeroms (Ned) Winnetou, 3. Bril
(Ned) Brian Tiger, 5. Raymakers Gold-
fee ZB Tabel A, 1.40 m: 1. Raymakers
Goldfee ZB, 2. Zoer (Ned) Wando, 5. Bril
Rad Boy

WIELRENNEN

Omloopvan de Braakman, amateurs: 1.
Akkermans, 166 km in 3.59.04; 2.
Stroombergen zt; 3. Leys zt. Beverlo-
Korspel, amateurs: 1. John de Hey 140
km 3.30.00; 2. Omloop; 3. Van Vlimme-
ren, beiden zt; 4. Van der Schouw op
0.30; 6. Teuben; 9. Goudbloem; 10. Das;
11. Ramsberg; 13. Levels op 2.00; 16.
Slaats; 28. Luchies. Dolhain, amateurs:
1. Van Dooren 138km in 3.30.00; 2. Jean
Habets; 3. Pieters; 7. Spelten; 9. Boog-
man; 11. Groenendaal; 15. Mutsaars; 18.
Krist.
Walshoutem, amateurs: 1. Ansems 154
km in 3.54.00; 2. Van de Meulenhof; 16.
Van Dongen; 18. Rutten.

Ronde van Wolder, amateurs: 1. Meijs,
90 km. in 2.24.20; 2. Van de Vleuten; 3.
Nuy op 55 sec; 4. P. Strouken; 5. Dah-
men; 6. Boelhouwers op 1.12; 7. Ver-
kooyen; 8. Van der Steen; 9. Cuypers;
10. Thoolen; 11. Meeuwissen; 12. Ber-
naerdts; 13. Hilkens; 14. Wullink; 15.
Krist; 16. Linssen; 17. Van de Stap; 18.
Mifune; 19. Knarren; 20. Wijshoff. Lei-
dersprijs: R. Meijs. Junioren, 60 km: 1.
Van Heeswijk; 2. Peters; 3. Verhees; 4.
Meijers; 5. Nooten; 6. Vrancken; 7. Van
Gils; 8. Moors; 9. Van de Oetelaar; 10.

Smeets; 11. Vandebroecke; 12. Görtzen;
13. Van Hout; 14. Heemskerk; 15. Noo-
ten. Leidersprijs: Vrancken. Nieuwelin-
gen: 1. Koenraadt, 40 km. in 1.12.40; 2.
Roitero; 3. Van Geloven op 35 sec; 4.
Hollands; 5. Bax; 6. Aarninkhof op 45
sec; 7. Van Steenhoven; 8. Schepers; 9.
Winters; 10. Lagerweij; 11. Oomen; 12.
Lauwerijssen; 13. Van Deurse; 14. De
Loo; 15. Wels. Leidersprijs: Koenraadt.
Liefhebbers/Veteranen, 50 km: 1. Win-
traecken; 2. Biermans; 3. Schmitz. Club-
titels junioren; Noord-Limburg: Sij-
bers; WC Zuid-Limburg: Heemskerk;
Bergklimmers: Vrancken; TWC Heer:
Van Gils; WC De Ster: Meijers; Midden-
Limburg: Bijnen; TWC Maastricht:
Vandenbroucke.

Franco-Beige, amateurs, Roubaix, vijf-
de etappe, eerste deel, tijdrit: 1.Risi 7,8
km in 9,43; tweede deel: 1. Enthoven, 82
km in 1.59,05. Eindklassement: 1. Preis-
ier.

Stand wereldbeker, profs individueel
(na Parijs Roubaix): 1. Argentin 43 pun-
ten; 2. Talen 39; 3. Bugno en Dhaenens,
beiden 34; 5. Fondriest 32; 6. Delion en
Colotti, beiden 27; 8. Planckaert 25; 9.
Duclos-Lassalle 23; 10. Bauer 20. Stand
wereldbeker merkenploegen: 1. Pana-
sohic 18 punten; 2. Ariostea 17; 3. Toshi-
ba en Weinmann 16; 5. Del Tongo 15; 6.
Chateau d'Ax 14; 7. Helvetia en RMO 13;
9. PDM 10; 10. Italbonifica 9; 13. Buckler
5; 15. TVM 3.
Bergamasca, open Italiaanse etappe-
koers, amateurs; eerste etappe, van Set-
timana naar Bergamasca: 1. Dekker, 148
km in 3.20;2. Bottaro; 3. Baldato; 4. Dan-
ny Nelissen, 29. Nederlof op 0.05.Ronde
van Nedersaksen, amateurs, proloog 3,1
km: 1. Glöckner 3.14,3; 2. Abler 3.20,7; 3.
Blochwitz 3.35,9; 56. Duin 3.54,3; 58.
Zuiderwijk 3.55,0; 80. Voskamp 4.00,2,
88. De Haas 4.03,7, 91. Rademakers
4.04,8; weede gedeelte: 1. Wolf, 48km in
1.08.50; 2. Bodyk; 3. Lange; 19.De Haas;
22. Rademakers. Algemeen klassement:
1. Wolf, 2. Bodyk, 3. Lange. Avignon.
Open Ronde van de Vaucluse, profs,
vierde etappe: 1. Arnaud, 170 km in in
4.25.01; 2. Schiffner 0.54; 3. Barnes; vijf-
de etappe: 1. Ekimov, 146 km in 3.54,42;
2. Bruyneel op 0,49; 3. Verdonck 0,56.
Eindklassement: 1.Kvalsvoll 19.49,07;2.
Bourguignon 0,14, 3. Leblanc 0,50, 4.

-Bruyneel 1,33, 5. Philippot.

Handbalsters
V en L scoren

moeizaam
door hans straus

GELEEN - De koploper in de eredi-
visie zaalhandbal, de damesploeg
van HerschiVen L, staat nog steeds
met een punt voorsprong aan de lei-
ding, maar het duel tegen Van de
Voort/Quintus, de nummer vijf, gaf
geen aanleidingom alvan de titel te
dromen. Hoewel de pupillen van
trainer Piet Kivit verdedigend hun
'mannetje' stonden, was de magere
uitslag (10-8, ruststand 6-3) een te-
ken aan de wand, vooral wat betreft
de schotvaardigheid. Slechts tien
doelpunten in zestig minuten hand-
bal, met als dieptepunt een fase van
twintig minuten voor en na rust
waarin de lijstaanvoerder helemaal
niet scoorde. Vlug en Lenig - Quin-
tus was een wedstrijd die in het te-
ken stond van uitblinkende keepers
en noeste arbeid.
Trainer Piet Kivit wilde deson-
danks niet spreken van een slechte
wedstrijd: „Het zout in de pap, de
doelpunten, ontbraken. Jammer,
maar om dan meteen van een slech-
te wedstrijd te spreken gaat me te
ver".

Aanvallend moest V en L het van
Carla Kleintjens hebben. Zij was de
drijvende kracht van de thuisploeg.
Zes van de tien Geleense treffers
nam zij voor haar rekening. Het ge-
vaar moest dus, zoals al eerder dit
seizoen, van de hoek en de snelle te-
genaanvalkomen. De tweede rij van
V en L blonk uit in het missen van
kansen en, later in het duel, in het
rondspelen van de bal. Daardoor
voelden of genoemde Kleintjens of
NatasjaKivit zich haast gedwongen
met solo-acties doelkansen te force-
ren. Beide internationals waren bij
de thuisploeg de enigen die over het
nodige zelfvertrouwen beschikten
om het duel aan te gaan met de
hechte Quintus-dekking.
Aan Kwintsheulzijde was de ex-Fo-
reholte-keepster Anita Seur uit-
blinkster. De rijzige Hollandse kon
in haar vuistje lachen, want de V en
L-opbouwsters Nicole van Thor,
Astrid ter Beke en Karin Pisters
hadden, althans zo leek het, afge-
sproken alleen hoog te schieten.

De situatie aan de kop van de rang-
lijst is ongewijzigd, V en L heeft een
punt voorsprong op achtervolger
PSV dat bij Aalsmeer met 17-14
won. Trainer Kivit: „De strijd om
het kampioenschap is nog helemaal
open".
De hekkesluiter in de eredivisie, het
Roermondse Swift, verloor in Voor-
hout kansloos van NoorlanderFore-
holte. Met 20-14 moest de ploeg van
tramster Ilona Venema het hoofd
buigen. Hiermee is, met nog vier
wedstrijden te spelen, degradatie
voor de Roermondsen een feit.

Volleybalspelers
tekenen contract

SLAGHAREN - De Nederlandse
mannen volleybalploeg blijft vrij-
wel in zijn geheel bij elkaar tot en
met de Olympische Spelen van
1992. Na maanden van onderhande-
len kwamen spelers, bond en spon-
sor tijdens het toernooi in Slagha-
ren tot elkaar. Binnenkort tekenen
negen spelers een contract dat hen
tot en met Barcelona aan het natio-
nale team bindt.
Geruchten over het vertrek van en-
kele sterspelers werden ontzenuwd.
Ronald Zoodsma (Milbertshofen)
en Teun Buys (nog onbekend) gaan
weg, maar dat was al duidelijk ge-
worden. Paul Hamelink komt niet
in aanmerking voor een nieuw con-
tract.
Nederland won zondag, net als twee
keer eerder in Haarlem, de ope-
ningsset van Cuba, maar bleef daar-
na in gebreke: 15-11; 9-15; 4-15 en 12-
-15.

(ADVERTENTIE)
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ballade
Harm Posthuma aan

roer Limburgia
SITTARD - Na aflaop van het
duel tegen Sittard maakte Lim-
burgia's manager Goof Janssen
bekend, dat de huidige elftallei-
der Harm Posthuma en ex-Lim-
burgiaan Sjef Derks, nu nog als
trainer bij Kolonia actief, vol-
gend seizoen de opvolgers van
trainer Mick Vliegen zullen zijn.
Volgens Janssen wil Limburgia
zich in de toekomst beter rich-
ting Brunssum profileren, waar-
door men voor de constructie
Posthuma-Derks gekozen heeft.
De eindverantwoordelijkheid zal
bij Posthuma komen te liggen.
„We moeten uithuilen en op-
nieuw beginnen," aldus Janssen,
die terdege beseft, dat Limbur-
gia volgend seizoen in de eerste
klasse zal spelen. „We moeten
ons meer op onze eigen regio
richten. Vandaar dat onze ge-
dachten in december al deze
richting gingen.Laat dit dan een
begin zijn."

Ehlen buitenspel
BROEKSITTARD - Drie wed-
strijden geleden werd ex-prof
Leo Ehlen van het vierde elftal
van Almania naar het eerste
overgeheveld. Met succes orga-

niseerde hij de verdediging van
Almania en Almania won weer.
Gisteren ging hij in de fout. Twee
boekingen wegens het beledigen
van de scheidsrechter maakten
al na een half uur een einde aan
de come-back van Ehlen. Alma-
nia-trainer Creuwels: „Je haalt
zon jongenterug omdat de jonge
selectie ervaring mist, maar op
deze manier hoeft het niet voor
mij. Met Ehlen's ervaring moetje
je inhouden en niet als een gek
tegen de scheidsrechter gaan
schelden".

Zondaars
HEERLEN - Een groot aantal
spelers ging afgelopen weekein-
de weer over de schreef. Een
greep:

" In de vierde klasse E haalde in
het duel tussen Vlodrop en FC
RIA gastenspeler Driessen niet
het einde. Hij sloeg naar een te-
genstander en mocht ophoepe-
len.

" Tijdens Belfeldia-Tiglieja be-
zondigde Roger Nijs (Tiglieja)
zich herhaaldelijk aan ruw spel.
Ook hij mocht naar de kant.

" In de wedstrijd Haslou tegen
Veritas moest Marco Leeters van

Veritas op last van scheidsrech-
ter J. Hafmans voortijdig het
veld verlaten. Leeters had een
trappende beweging naar een te-
genspeler gemaakt.

SVN actief
LANDGRAAF - SVN is bezig
om zich, met het oog op volgend
seizoen, opmerkelijk te verster-
ken. Nadat al eerder bekend
werd dat EHC'er Ton Duyf vol-
gend seizoen de Nieuwenhaagse
gelederen gaat versterken, keren
Louis Muermans en Riek Fro-
lichs Limburgia de rug toe. Ook
dit tweetal vindt bij SVN onder-
dak.

Ploeg uit Sittard eerste kampioen van deze voetbaljaargang

Primeur voor Stadbroek
SPAUBEEK-STADBROEK 0-1 (0-1)
45. A.Phillippen 0-1 (strafschop).
Scheidsrechter Hollander. Toe-
schouwers 200.
SPAUBEEK: Maes, Sfijrs, Ophel-
ders, Houben, Boyons, Stals (60.
Thai), Dicteren, Smeets.v.d. Wou-
wers, Cobben, Cordeweners
STADBROEK: W.Bongaertz, J.Bon-
gaertz, M.Smeits, J.Janssen,
M.Smits, M.Roberts, F.Zwakhalen,
A.Phillippen, L.Peillo, P.Zwakha-
len, J.Snijders, G.v.d.Hukt, P.Ste-
vens, R.Stevens, J.Mager, A.Roberts

SPAUBEEK- Stadbroek vierde
gisteren zijn feestje. De club uit
Sittard, uitkomend in de eerste
klasse D van de afdeling Lim-
burg, mag zich de eerste Lim-
burgse kampioen (standaard-
teams) van het seizoen 1989/1990
noemen. Doldrieste taferelen
speelden er zich na de wedstrijd
tegen Spaubeek af. Spelers vie-
len elkaar gelukkig in de armen.

Supporters deelden mee in de
feestvreugde en de alcohol vloei-
de rijkelijk. Een dolgelukkige
trainer Hennes de Heus na de
wedstrijd: „Fantastisch, wat een
heerlijk gevoel. Ik wist zeker dat
we vandaag kampioen zouden
worden. Wij hebben onze zenu-
wenredelijk goed onder controle
weten te houden."
Zenuwen speelden in het duel
tussen Spaubeek en Stadbroek
een grote rol. Spaubeek dat het
degradatiespook al een tijdje als
een zwaard van Damocles boven
zijn hoofd ziet hangen, moest het
opnemen tegen de titelkandidaat
Stadbroek. De gasten uit Sittard
deden waarvoor zij gekomen wa-
ren en versloegen Spaubeek met
0-1.
Het team van speler-trainer Hen-
nes de Heus werd dit seizoen

geen enkelekeer verslagen en in-
casseerde slechts 6 doelpunten;
daarnaast waren de voorwaart-
sen van de Sittardenaren maar
liefst 61 keer productief. On-
danks de grote belangen die er
voor beide partijen op het spel
stonden was departij uiterst fair.
Op slag van rust speelde Henk
Dicteren in het zestienmeterge-
bied ongelukkig de bal met de
hand: strafschop. A. Phillippen
liet zich dit buitenkansje niet
ontnemen en liet doelman J.
Maes geen enkele kans: 0-1. Na
de thee probeerde Stadbroek
met een tweede treffer de wed-
strijd definitief te beslissen.
Toen dit niet lukte, liet men zich
terugzakken. Spaubeek rook zijn
kans, maar verder dan een kop-
bal W. Leurs die rakelings naast
ging, kwam de thuisclub niet
meer.

"Feest bij de Stadbroek-familie. Ook het derde team behaalde gisteren de titel.
Foto: PETERROOZEN

de UITschieter

John Crutzen (IASON)
VALKENBURG- LD's uitschietervan de week is lason-speler John
Crutzen. Mede doorzyn voorbeeldige inzet en productiviteit deed het
in degradatiegevaar verkerende lason koploper RKASV in eigen
(ASV-)huis de das om met 0-2. Voor beide treffers tekende John
Crutzen. Het waren John's eerste seizoenstreffers en dat is aan de ma-
gere kant voor de lason-karakterjongen, die in zijn bijna 20-jarige
lason-loopbaan als spitsspeler de belangstelling wekte van prof-
clubs alsFortuna Sittard en Roda JC.
Thans richt de 26-jarige zich als linkermiddenvelderop lason's klas-
sebehoud. „En dat gaat lekker ook. Als ik zie met welke inzet we van-
daag geknokt hebben kan het bijna niet meer mis gaan. We zijn eenbeetje in slaap gewiegd door het schitterende vierde klasse-debuut.
Nu is iedereen weerklaarwakker en staan we op scherp. Volgend jaar
zie je lason gegarandeerd in de vierdeklasse terug", meldt JohnCrut-
zen.

Wit Groen VC zet
trainer buitenspel

VAALS-Wit Groen VC is sedert
afgelopen weekeinde trainer-
loos. Het bestuur stelde trainer
Jan Janssen op non-actief. Voor-
zitter Cees de Vries: „Het klikte
niet tussen de trainer en de spe-
lers. Op zijn trainingen had de
spelersgroep geen aanmerkin-
gen. Men was echter niet tevre-
den over Janssens coaching. Die
problemen zouden al langer be-
staan. De laatste weken werden
zij voor ons echter pas manifest.

Vandaar dat wij hebben ingegre-
pen. Afgelopen donderdag heb-
ben wij de heer Janssen uitgeno-
digd voor een gesprek. Hij is ech-
ter niet komen opdagen." Speler
Henk Bisschof zal voorlopig de
training leiden.

Droefenis
HEERLEN - Bij een aantal ver-
enigingen heerste de afgelopen
dagen droefenis.
"Voor aanvang van de derby
RKONS-SVN werd een minuut
stilte in acht genomen wegens
het plotseling overlijden van de
33-jarige 'duizendpoot' en jeugd-
leider van SVN, Roel Griet.

" Bij EHC-Venray werd een mi-
nuut stilte in acht genomen ter
nagedachtenis aan de op 46-jari-
ge leeftijd overleden JefHoogak-
ker. Hij was vele jaren EHC-
jeugdleider.

" In het duel tegen Caesar voet-
balden de Heer-spelers met
rouwbanden. Afgelopen week
stierf de 76-jarige Sjeng Schur-
gers. Hij was ere-lid van Heer.

Uitgesteld
kampioensfeest

PARTIJ - Scheidsrechter Balei
heeft de kampioensverwachtin-
gen bij voetbalvereniging Partij
wreed verstoord. De leidsman
kwam niet opdagen voor het
duel Partij tegen Vijlen 111 en
was er daardoor mede debet aan
dat de- kampioensvlag in Partij
(bij puntverlies van concurrent
Wit Groen II) niet in top mocht.
Partij-secretaris Will Siemons
bewoog hemel en aarde om het
treffen toch nog doorgang te la-
ten vinden. Een telefoontje rich-
ting huize Balei leerde dat de
leidsman in kwestie aanwezig
was op een Turks gemeenschap-
streffen. Hij had zich vooraf bij
deKNVB had afgemeld. KNVB-
competitieleider Gerards gaf
Will Siemons echter te kennen
dat van een afmelding niets be-
kend was.

Bijzondere
blessure

HOENSBROEK - Marcel Adam,
een der dirigerende middenvel-
ders bij EHC, is op bijzondere
wijze in de lappenmand terecht
gekomen. Bij schilderwerkzaam-
heden thuis kwamen verf en ter-
pentine tussen zijn contactlen-
zen en zrjn hoornvlies terecht.
Gevolg: ernstige beschadiging
van het hoornvlies. Het is niet
uitgesloten dat Marcel in het zie-
kenhuis moet worden opgeno-
men.

Vakantie
THORN - Jac Brentjens van
vierdeklasser Leveroy werd in

de tweede helft van dewedstrijd
Thorn-Leveroy door Thorn-spe-
ler Hans Wassenberg tegen de
knie getrapt. Kermend van pijn
bleef Brentjens liggen. Wassen-
berg liep tegen een verdiende
boeking op en de geblesseerde
werd per brancard naar het zie-
kenhuis gebracht. Hij kon met
geen mogelijkheid van rechter-
knie nog bewegen. Langs de lijn
rees de vraag of Brentjens van-
daag toch zijn geplande vakan-
tietrip naar Portugal kon maken.
Geluk voor de man uit Leveroy:
bij het maken van foto's bleek
zijn knie slechts even 'op slot 'te
zitten. De vakantie kan gewoon
doorgang vinden.

Meerssen-trainer: ’Spelers denken dat wij al veilig zijn’Wilhelmina grijpt
laatste strohalm

Van onze medewerker
JOHAN HEURTER

WEERT - Wilhelmina'oB heeft de
laatste strohalm op klassebehoud
gegrepen door een 2-1 overwinning
op SV Meerssen. Wanneer zaterdag
de inhaalwedstrijd tegen Sittard ge-
wonnen zal worden is het verschil
metDe Baronie nog maar twee pun-
ten. En waarschijnlijk zijn Philip-
pen, Pauwels en Poldervaart dan
weer fit, zodat de mannen van trai-

ner Leo Beerendonk op volle oor-
logssterkte de slotfase van de com-
petitie ingaan.

Meerssen waant zich al veilig en
miste de drang om te winnen. Op-
tisch waren de geel-zwarten wel
sterker maar veel gevaar was er niet.
Wilhelmina speelde sneller en direc-
ter en nadat Snels eerder al van
dichtbij overgeschoten had liet hij
na een halfuur 1-0 aantekenen. Een

snelle counter via Damen en een
handig overstapje van Kalis lagen
aan de treffer ten grondslag. Heel
verrassend kwam Meerssen net
voor de pauze terug. Nadat Kalis
voor de thuisclub een dot van een
kans miste kwam de uittrap van
Dusseldorp bij Ploemen die terug-
legde op Coumans. Van de rand van
het strafschopgebied haalde hij ver-
woestend uit: 1-1.
Een paar minutenna rust viel de be-
slissing. Een vrije trap van Camp
werd door Kalis ingekopt. De
Meerssen-defensie werkte slecht
weg waarna Gerard Kessels 2-1 kon
scoren. De gasten drongen de rest
van de wedstrijd wel aan maar
speelden zonder overleg. Meerssen-
trainer Piet van Dijk: „Zij wilden
iper séwinnen en bij ons was er spra-
ke van een zekere verzadiging. Dat
is niet goed want met 20 punten zijn
we nog niet veilig".

sport

Frank Zinken duwt Sittard met een been in eerste klasse

Aan Limburgia-zege
heeft niemand iets

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

SITTARD - „Noem het voor
mijn part een Pyrrusoverwin-
ning," zei Limburgia-trainer
Mick Vliegen laconiek na af-
loop van het door zijn ploeg
gewonnen duel tegen Sittard
(0-1). Want ook Vliegen besefte
terdege, dat deze dubbele pun-
tenwinst zijn ploeg niet in de
hoofdklasse zal houden. Daar-
voor is de achterstand gewoon
veel te groot.

Sittard kon de punten daarentegen
heel wat beter gebruiken, omdat de
ploeg slechts twee verliespunten
meer had dan De Baronie en dat
bood perspectief. De verwachtin-
gen na twee goede uitresultaten wa-
ren in Sittard dan ook hoog gespan-
nen, maar de mannen van trainer
Bèr Lejeune stonden na negentig
met lege handen. Volgens Lejeune
heeft Sittard de voorbije twee duels
op de toppen van de tenen moeten
lopen en daar kreeg het in het duel
tegen Limburgia de rekening voor
gepresenteerd.

Binnen de lijnen was duidelijk te
zien dat hier twee aanstaande degra-
danten aan het werk waren. Het
ronduit bedroevende spel kon nie-
mand echt bekoren, hoewel Lejeu-

Ne een aantal verzachtende omstan-
digheden (de harde wind, het slech-
te veld en de druk om in de strijd te-
gen degradatie te presteren) aan-
voerde. Aan werklust ontbrak het
echter niet, maar de goede wil ten
spijt, te genieten viel er absoluut
niets.

Op de eerste minuut en de slotmi-
nuten na domineerde Sittard. De
ploeg kreeg een aantal kansen (Pau-
lissen zijnet en huizenhoog over,
Stiphout op de lat en Reneerkens
tegen de kruising) en had daarnaast
de pech dat arbiter Vera twee straf-
schoprijpe situaties niet als zodanig
wenste te beoordelen. Negen minu-

ten voor tijd verraste de buitenspel
staande Fijneman het veel te trage
arbitrale trio. Zijn schot werd ge-
blokkeerd door De Krijger, waarna
de bal voor de voeten van Starmans
caramboleerde. Zowel hij, als zijn
bewaker Heimen slaagden er niet in
om hun voet tegen de bal te zetten.
Zinken, die de hele wedstrijd geen
bal had geraakt, werd zo matchwin-
naar, want op dit voor Limburgia
cruciale moment dompelde de ex-
DVO'er Sittard in diepe rouw: 0-1.

" Venray-doelman Jacobs brengt redding voordat Ton Duyf
kan inkoppen. Foto: FRANS RADE

" Leon Meerts baant zich een weg tussen deLimburgianen Ro-
gier Craemers (l) en Bert Tuin. Foto: PETER ROOZEN

ld-sterrenelftal
DUSSELDORP (5)

(Meerssen)

KOETSIER (2)
(Limburgia)

STIPHOUT (2) LMEERTS(I)
(Sittard) (Sittard) JANSSEN (4)

LENSSEN(I) DUYF(3) BRUYNAERS (4)
(Venray) (EHC) (Wilhelmina'oB)

KLEINEN (5) KALIS (5) L VIEVERMANS (6)
(Meerssen) (Wilhelmina'oB) (Venray)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffen-
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

ld-clubklassement
1. EHC 6.486
2. Meerssen 6.476
3. Venray 6.440
4. Sittard 6.248
5. Limburgia 6.238
6. Wilhelmina'oB 6.153

ld-spelersklassement

1. Dusseldorp (Meerssen, doelverdediger)
7.000; 2. Van Dijk (Meerssen, verdediger) en
Poels (Venray, verdediger) 6.905; 4. Frolichs
(Limburgia, doelverdediger) 6.882; 5. Veld-
man (EHC, doelverdediger) 6.818; 6. The-
wissen (Sittard, doelverdediger) en Hofland
(Limburgia, middenvelder) 6.778; 8. Schef-
fers (Meerssen, verdediger) en P. Philipsen
(Venray, verdediger) 6.722; 10. Jacobs (Ven-
ray, doelverdediger) en Derrez (EHC, mid-
denvelder) 6.700.

Hoger Derrez matchwinnaar
tegen Venray

EHC in
veilige
haven

Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

HOENSBROEK - EHC liet zien dat
het ook aantrekkelijk kan voetbal-
len. In een snelle en spannende
wedstrijd toonden de mannen van
Krul en Bauling zich de sterksten.
Zij wonnen verdiend met 1-0 van
een ook aanvallend spelend Venray,
zich daarmee definitief uit de geva-
renzone manouvrerend.

Eigenlijk had de thuisclub de match
al voor rust moeten beslissen. Gre-
tig spelend werd een overwicht op-gebouwd, waarin goede kansenvoor het oprapen lagen. Al erg snel
kwam Frank Janssen vrij voor kee-
per Jacobs, maar deverdediger mis-
te. Dat deed ook spits Roger Derrez
op aangeven van Brankaert. Binnen
enkele seconden kreeg hij nog een
kans die hij verzilverde, maar die
geen genadekon vinden in de ogen
van de referee: buiten spel.

In de tweede helft controleerde
Venray. De Noordlimburgers wer-
den sterker en kwamen vaker drei-
gend dicht bij het EHC-doel. De
Hoensbroekenaren bleven gecon-
centreerd bij de les en toen iedereen
rekende op een doelpuntloos gelijk-
spel kwam Roger Derrez als een du-
veltje uit een doosje. Uit een corner,
na een doorkopbal en met een
snoekduik, kopte hij EHC de veilige
haven binnen.

oefenvoetbal

" Morgen 19.00 uur:
RKONS-Dróbak (Zweden)

Hoofdklasse
Sittard-Limburgia
Baronie-HalsterenEHC-Venray
DESK-Vlissingen
Geldrop-Longa ;Wilhelmina '08-SV MeerssenTSC-TOP '
TSC 22 14 6 234 38'}
Geldrop 22 14 5 333 f'Longa 22 9 9 42730 ,
Halsteren 22 9 7 625 3.
DESK 22 8 8 624 23'
Venray 21 8 6 7222» ,
EHC 22 7 7 8 2124JSV Meerssen 22 7 6 9202» .
TOP 22 5 10 7 20JJ5Vlissingen 21 5 9 7 19 %jBaronie 22 4 10 8 18 Hj
Wilhelmina'oB 21 4 6 11 14 2lj
Limburgia 22 3 8 11 14 '5j
Sittard 21 2 9 10 13 l 6Derde periodestand:
Geldrop 4 4 0 0 81* j
Halsteren 4 2 2 0 6 2,
Longa 4 2.0 2 4 < j,
DESK 4 12 1 4 4
Venray 4 1 2 1 4 f j
TSC 4 1 2 1 4 \ XEHC 4 12 14 5
Baronie 4 1 2 1 4 'SV Meerssen 4 1 1 2 3,,,
TOP 4 0 3 1 3 _jSittard 4 0 3 1 3 4,,
Limburgia 4 1 i 2 3 *,!
Wilhelmina '08 4 1 1 2 3' JVlissingen 4 0 3 1 3 6
TSC kampioen eerste periode
Longa kampioen tweede periode

topscorers hoofdklasst
1. J. Gabriëls (TSC) 12; 2. De Veer (P*jL

Ploemen (Meerssen) en Voorbraak o^j
ren) 11; 5. T Boelaars (Geldrop) en R°JLf
(Longa) 10; 7. Schlüter (Baronie), \jt
kaert (EHC), A. Gabriëls (TSC) en He» j
(Geldrop) 8; 11. Van Raak (Baronie), I>Vj_f
(EHC), Zwart (Halsteren), Muermans VU
burgia), Schenk (Vlissingen) en Th. F"
sen (Venray) 7.

hoofdklasse in cijfer
SITTARD-LIMBURGIA 0-1 (0-0). & -t/
ken 0-1. Toeschouwers 150. Scheidsr«cl k
Vera. A
SITTARD: Thewissen 7; Stiphout 7;K°.%
L. Meerts 7; Heimen 5;Keizers 5; DeK"S|
6; H. Meerts 6 (72. B. Pernot); Bergrath j>'ji
Reneerkens); Paulissen 5, Goulding a'<u>; 0 ko*LIMBURGIA: Frolichs 7; Joosten 6;

sier 7 (80. Frijns); Tuin 5;Klein 7; Mue%i
5; Meens 5 (63. Fijneman); Starmans 6;
mers 5; Zinken 5; Knol 5. 63 (11).

I-iEHC-VENRAY 1-0 (0-0). 84. Derrez >
waarschuwingen Ypelaer (EHC) en '^(Venray). Scheidsrechter De Graaf»-
schouwers 250. : I
EHC: Veldman 6, Janssen 8, Gras»ll
Scheepers 7 (82. Dirx), Ypelaer 7, $e[(£tf
Duyf 8, Wijnen 7, Derrez 7, Bastings 6. p
kaertö. Totaal 75 (11). „,#VENRAY: Jacobs 6, Poels 6, J. Viever"11 (
7, P. Philipsen 7, Beerkens 6, Lenss<y
Spee 7, Cuppen 6, Van Dijk 7, Th. Ph»IFf6, L. Vievermans 7 (67. Meulendijks *»■
taal 81 (12).

WILHELMINA'OB-MEERSSEN: 2-J, V30. Snels 1-0; 42. Coumans 1-1; 49. G'ysels 2-1. Scheidsrechter: Martin. ToeSc'
wers: 300. _,((
WILHELMINA'OB: E. Kessels 7, Moor' f
6, Hesen 6, Camp 7, Berns 5, G. Kesse ;
Bruynaers 7, Neeskens 5, Snels 6, K-a
Damen 6. Totaal: 68 (11). «
MEERSSEN: Dusseldorp 7, R. Smf^Van Dijk 6, Scheffers 6, E. Smeets o, m
Wijhe 5 (67. Van Dijck). Alfonso 5 (69- »** I
ders), Quesada 6, Ploemen 6, Cour"3'
Kleinen 7. Totaal: 67 (11).

en voorts...
o-i

DESK-VLISSINGEN 1-1. 28. De NooyfLil
30. Van Loon 1-1. Rust- en eind* Q
Scheidsrechter Sterk. Toeschouwers '
GELDROP-LONGA 3-1. 10. Van ee%fl1-0,44.Romme 1-1 Rust. 60. M. Boelae' {t,
65. Van der Hooft 3-1. Scheidsre
Loverbosch. Toeschouwers 600.

BARONIE-HALSTEREN 2-2. 20. Hf^%J
der 0-1 Rust. 47. Van Raak 1-1, 70. A^V85. Voorbraak 2-2. Scheidsrechter K°
Toeschouwers 750. .. 60-
TSC-TOP 1-1. 10. Verharen 0-1 R"st t<?
Gabriëls 1-1. Scheidsrechter Tettero"-
schouwers 500.

Laatste dag
competitie
zaalvoetbal

HEERLEN - Het prograrnrn3
de laatste speeldag in de comP ptf
in de landelijkeklasse zuid H vayaii
zaalvoetbalcompetitie voor £fcavond luidt als volgt: P°S „</
HOLT: 21.15 uur Toyota PostfVHeel; WEERT: 21.15 uur Wier}S'^(
Op 't Root; BEEK: 21.15
Haantjes/Bubo-Canton Reiss; ='Ji
TEREN: 20.15 uur Bekkers T^Bastings; NUTH: 20.15 uui'J\sKeelkampers-Bouwfonds;
TRICHT: 20.15 uur Sphinx-Bru
sum.

,t £In de hoofdklasse zuid word*. ji
speeld: BRUNSSUM (Bruna): *$
uur Brikske-Eijsden; BOCHO^;
20.00 uur Sportclub-CoSP^-
HEERLEN (Hadow): 20.00 w&JaG-
rathon-Laumen; HULSB^
20.30 uur B. Stap In-BouwkornH jj
MAASTRICHT (Geusselt): fig-
uur Hans Anders-Meyers;
TRICHT (De Heeg): 20.00 uur p

tings 2-Egor.
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Van onzemedewerkster

MARIANNE GROSJEAN RIOS’31oppermachtigtegenRKSVV

Nieuw Einde rekent
af met Schinnen

HEERLEN - Als eerste ploeg
£fn de afdeling Limburg haaldestadbroek, eerste klasse D, het
Kampioenschap binnen. In deandere klassen is de strijd om deWels nog open en zit de spanning« volop in. Oranje Boys blijftaoor de 2-0 overwinning bij Wil-lem I m derace voor de titel in deeerste klasse A. Lemirsia (1B)
Kwam bij Huls niet verder daneen 1-1 gelijkspel.

Amicitas (IA) won op eigen veld
overtuigend van Geertruidse

Boys: 4-1. Vlak voor rust bracht
Gerrie van Deursen de thuisclub
op voorsprong. Na de pauze
scoorden Bert Habets (2) en Ro-
ger Streckert voor Amicitas. Die-
deren nam de enige tegentreffer
voor zijn rekening. In de tweede
helft werden Amicitas-speler
Van Lm en Geertruidse Boys-
speler Van Geneugt uit het veld
gestuurd na een 'te hard gevecht
om de bal. Amicitas-trainer Paul
Meulenberg: „Het doelpunt vlak
voor rust zette ons op het goede
spoor."
De topper in de eerste klasse C
tussen Nieuw Einde en Schin-
nen resulteerde in een ruime 6-1

overwinning voor de thuisclub.
Marcel Luyten (2), Richard Gre-
cyna, André Vermalie, Hennie
van Zundert en Henk Pool scoor-
den. Tonny Palmen maakte het
doelpunt voor de gasten. In de

eerste helft werd Schinnen-spe-
ler Frank Otten uit het veld ge-
stuurd wegens 'grof neerleggen
van een tegenstander. Bij rust
was de wedstrijd nog geheel
open: 1-1. Nieuw Einde-assis-

tenttrainer Hub Luyten: „Er
werd nerveus gevoetbald; er
stond veel op het spel." Schin-
nen-trainer Henk Theunissen:
„De uitslag geeft eigenlijk een
vertekend beeld. Met tien man
hebben we lange tijd aardig
stand kunnen houden; de klap
na het tweede doelpunt' van
Nieuw Einde zijn we echter niet
meer te boven gekomen."

EMS neemt door de 2-0 overwin-
ning bij Dicteren de koppositie,
in de eerste klasse E, van MHD
over. De ruststand was 0-0. In de
tweede helft scoorden Harry
Peelen en Hub Massy. EMS-elf-

talleider Herman van Rossum:
„De overwinning was verdiend;
we waren constant de sterkere
ploeg. Het eerste doelpunt liet
echter te lang op zich wachten."
Tijdens de topper in de eerste
klasse F tussen RIOS en RKSW
was de thuisclub oppermachtig:
6-1. Na de eerste helft had RIOS
een 2-0 voorsprong. De man van
de wedstrijd was Arno Catta; hij
scoorde maar liefst drie keer.
Verder droegen Jos Goltstein,
Harry Peters en Ton Peters bij
tot de hoge score. Patrick
Smeets maakte het enige doel-
punt voor de gasten.

Piet Willems in de bloemen
"Piet Willems (rechts) en zijn vrouw ontvangen het cadeauQ-n de verzamelde Limburgse amateurvoetbalclubs. Wil-ems recipieerde zaterdag vanwege zijn 25 jarig bestuurs-JUbileum bij de KNVB afdeling Limburg. De voorzitter|°erd door de NKS vanwege zijn verdiensten voor de sport
»J? Limburg opgenomen in de raad van ereleden van deKS in de gradatiegoud. Foto: peterroozen

Born kruipt
door oog

van de naald
Van onze medewerker

WIL LEMMENS

BORN-LEONIDAS: 2-2 (0-1). 20. Nico-
lay 0-1; 53. Vergoossen 1-1; 85. Custers
1-2; 92. Halmans 2-2. Boeking: Ed Ur-
lings (Bom), Harald Habets (Leonidas).
Scheidsrechter: Sijben.
BORN: Urlings, Dohmen, Magermans,
L. Janssen, J. Janssen, Knoors, Slangen
(62. Vergeer), Puts, Halmans, Vergoos-
sen, Conjour.
LEONIDAS: Kempeners, Habets,
Brandt, Nicolay, Oubaha, Custers, Van
der Leeuw, Maas, Keuven, Bastiaens,
Berghmans.

BORN - Het had maar weinig ge-
scheeld of Leonidas had Bom de
doodsteek gegeven in de strijd te-
gen de degradatie. Vijf minuten
voor het officiële einde zette Erik
Custers Leonidas op voorsprong.
Niemand gaf Bom nog een schijn
van kans. Mark Halmans zorgde in
de slotminutenechter nog voor een
sprankje hoop voor de resterende
wedstrijden.
Met zijn specialiteit, de vrije trap,
mikte hij de bal achter Leonidas-
doelman Ed Kempeners en zorgde
daarmee toch nog voor een puntje.
Direct na het eerste fluitsignaal
deeldeLeonidas een waarschuwing
uit toen Erik Custers de kruising
raakte. Bom sloeg deze waarschu-
wing in de wind met het gevolg dat
in de 18eminuut Patrick Nicolay na
een snelle vrije trap 0-1 scoorde.
Toch kreeg Bom voor rust enkele
mogelijkheden, maar Jan Conjour
had zijn vizier niet op scherp staan.
Pas na rust kwam de thuisclub door
Frits Vergoossen op gelijke hoogte.
Bom miste echter de macht om
door te stoten en in de 85e minuut
leek Custers het Bornse degradatie-
lot te bezegelen: 1-2, maar totaal on-
verwacht voor vriend en vijand
bracht Mark Halmans zijn ploeg
nog langszij via een goed genomen
vrije trap.

Tweede klasse A
H&-voerendaal 1-1KKvvT oP°rt-Chevremont 1-2
■%-anH "S.V Heerlen 2-1Mk^aObbicht 4-1

vvtL-Eijsden 2-0

S'-isderV }913 33 29 30-19
HKvvÏ 19 9 8 226 22- 9
MiranH 19 7 7 5 2131-23
fWrem . 19 V 6 620 24-18%C ünt 19 6 8 520 19-14

o 19 8 4 720 33-32
Gelein port 19 7 5 719 34-25
°bhi,.u, 19 5 8 6 18 21-20
?VHe«H 19 5 6 8 16 21-33
Honp, en 19 3 9 715 17-25
Voerpn^ 19 3 8 8 14 13-24'endaal 19 1 810 10 10-33
TnSPort?,rnrs: l- R- FriJns (Heerlen
<W« 2; 2' H- Kessels (Eijsden) 9.
CeW Pe|ï°<iestand:
Cheve" 4 3 1 0 7 10- 1
%Vrïm°nt 4 3 10 7 6-1
HKvr, . 4 3 10 7 6-2
EijS( j "- kampioen eerste perioden kampioen tweede periode

Vierde klasse B
Gj'j-am-viit I_2
«Nme

mnRKMVC 4-2
SVMh an,aViJ'en 1-1
ftkAsvlï ,llerSPortcl">' 25 0-0svntv; lassn °-2'«eren-Rapid 2-1

Vijlen V 1911 3 525 25-19HaDiri 19 7 8 422 35-16
Vilt 19 8 6 522 33-25
ftKlWvr 19 8 5 621 35-33
£ulpen 19 6 8 520 40-35SvNi!L-n 19 8 4 720 35-34Kli2*" ler 19 6 8 520 19-20
laso nmama 19 4 10 518 21-26Sportcl,, h-oG

19 6 4 9 16 24-27?Vltteri„ 25 19 5 6 8 16 15-21
*alram 19 5 5 915 18-32

19 5 3 1113 20-32

S&Bvcna-ar^ v- Aerssen
J>ia) n '"" 2- G. Lipsch (Klimma-

Vutde Per'odestand:Sportcluh .,- 4 3 10 7 9-6
° 4 2 2 0 6 3-0Vijlen

m
kamn . 4 2 115 6-3Klilnma n?iP boen eerste periode

rode a kan>pioen tweede pc-

Tweede klasse B
Moesel-Vitesse '08 0-6
IVO-De Ster 0-1
Belfeldia-Tiglieja 1-1
Haslou-Veritas 2-0
Helden-Blerick 1-4
Venlosche 8.-MVC '19 2-1

Blerick 19 14 3 2 3146-16
Venlosche B. 18 10 5 325 43-27
Ventas 19 8 9 225 28-17
Haslou 18 8 5 521 23-19
Vitesse'oB 19 5 9 519 31-25
De Ster 19 4 10 518 23-25
MVC'I9 19 7 3 917 25-29
Tiglieja 19 5 6 8 16-20-33
IVO 18 3 8 7 14 23-27
Belfeldia 18 3 8 7 14 22-32
Helden 18 2 8 812 18-34
Moesel 18 1 8 910 20-38

Topscorers: 1/2. M. Minten (Venlo-
sche B), en G. Verheyen (Blerick)
15.
Derde periodestand:
Vitesse '08 4 3 1 0 7 14- 4Blerick 4 3 1 0 7 11- 5
MVC '19 4 3 0 16 7-4
Blerick kampioen eerste periode

Vierde klasse C
Laura-Abdissenbosch 0-4RKHBS-Waubachse B. 0-3RKSVB-FC Gracht 2-3Rimburg-Simpelveld i_i
Centrum 8.-SVK i_o
Weltania-KVC Oranje l_o

Weltania 19 12 6 130 40-12
FC Gracht 19 12 5 229 36-18
Adissenbosch 19 9 6 424 35-24
KVC Oranje 19 9 5 523 24-17
Waubachseß. 19 510 420 30-29
RKSVB 19 7 5 719 34-38
Laura 19 411 419 21-25
SVK 19 5 7 7 17 31-30
Simpelveld 19 4 9 617 21-26
RKHBS 19 3 7 9 13 25-29
Centrum B. 19 3 3 13 9 10-31
Rimburg 19 2 4 13 8 16^4
Topscorers: 1. A. Snippe (Abdissen-
bosch) 15; 2/3. J. Janssen (FC
Gracht), en P. Huth (Waubachse B.)
13.
Derde periodestand:
FC Gracht 4 3 10 7 8-4
Weltania 4 2 2 0 6 5-1
Abdissenbosch 4 2 1 15 7-3
Gracht kampioen eerste periode
Weltania kampioen tweede periode

Derde klasse A
Polaris-RKHSV 1-2
RKWM-RVU 0-4
Bunde-SV Berg'6B 1-0
LHB/MC-Scharn 2-1
SVE-Kluis 0-0
SC WW '28-Willem II 2-1

Bunde 19 13 3 329 39-20
SC WW'2B 19 710 224 29-18
Scharn 19 8 8 324 37-27
LHB/MC 19 8 7 423 27-21
Polaris 19 10 2 722 37-30
SV Berg '68 19 610 322 26-26
RVU 19 6 7 619 19-21
Kluis 19 6 6 7 18 26-32
RKHSV 19 7 3 917 26-28
Willem I 19 5 5 915 23-30
RKWM 19 2 512 9 28-39
SVE 19 1 414 6 11-38
Topscorers: 1. E. Purnot (Polaris)
12; 2. G. Kuipers (SC WW '28) 10.
Derde periodestand:
Bunde 4 3 10 7 8-3
LHB/MC 4 2 2 0 6 5-2
Scharn 4 2 115 9-6
Bunde kampioen eerste periode
Scharn kampioen tweede periode

Vierde klasse D
Langeberg-DVO 1-2
Helios '23-Coriovallum 2-0
IVS-RKDFC 1-2
KEV-RKSNE 1-2
Sanderbout-FC Hoensbroek 1-1
Mariarade-VKC '89 2-4
Helios '23 19 711 12532-18
VKC'B9 19 9 6 424 36-28
RKSNE 19 9 5 523 39-26
FC Hoensbroek 19 7 9 323 28-19
RKDFC 19 7 9 323 38-37Sanderbout 19 511 3 2125-24
IVS 19 5 10 420 30-24
KEV 19 4 9 617 24-24
Langeberg 19 3 10 616 24-28Coriovallum 19 4 7 815 23-27Mariarade 19 3 7 913 22-36
DVO 19 2 4 13 8 23-53
Topscorers: 1. M. De Groot
(RKSNE) 15; 2. F. Debye (FC Hoens-
broek) 12; 3/4. F. Smith (DVO) enRHeuts (Helios '23) 10.
Derde periodestand:
VKC '89 4 2 2 0 6 8-4
RKDFC 4 2 2 0 6 7-5
RKSNE 4 2 1 15 6-4RKSNE kampioen eerste periode
Hoensbroek kampioen tweede pe-
riode

sport

Wegsturen Leo Ehlen doodsteek voor Almania

Vinkenslag weer
van de partij

Van onze medewerker
MAARTEN DE KEVER

20
L"AN,A-VINKENSLAG: 2-4 (1-1).

j„ "reur"ng 1-0; 41. Bastiaans 1-1; 51.
sen 9e?S 2~1; 52- Vroegop 2-2; 59. Das-
rerh. ' 71- Verhoeven 2-4. Scheids-tnaJ!- f: Allers- Boeking: Dreuning (AI-
(AIU! a>- Ult het ve'd gestuurd: Ehlen
AI MA»a)- Toeschouwers: 200.
Van rf AA: Phi "PPen, Jansen, Ehlen,
nvl d k' Quix- c°enen (58. Poula-y>, üeckers, Ruiter, Dreuning, Joor-y^"s- Jacobs.
p'NKENSLAG: De Waal, G. Remmers,Srhlrantzen' G- Remmers, Hermans,getier, Bastiaans, Sour, Dassen,vroegop, Verhoeven.

in hARD ~ Vinkenslag blijft
sok race voor net kampioen-utap in de eerste klasse F.
VaVag het er aan het be§in
dat

1 e.wedstriJd niet naar uit,BaL Vlnkenslag punten zour^-ken. Almania dicteerde demartij en kwam na twintig mi-

nuten verdiend op voor-
sprong. Een hoekschop van
Jansen werd ingekopt door
Dreuning. Ook daarna was er
geen vuiltje aan de lucht, tot-
dat Leo Ehlen na een half uur
mocht vertrekken wegens het
beledigen van, de overigens
warrig fluitende, scheidsrech-
ter Allers.

De hele Almania-verdediging was
ontregeld en Bastiaans profiteerde
via een afstandsschot: 1-1. Na rust
bracht de uitstekend spelende spits
Joordens Almania weer op voor-
sprong: 2-1. Maar een minuut later
stond het alweer gelijk via een schot
van Vroegop. Almania probeerde de
gelijke stand vast te houden maar
toen Dassen zeven minuten later in-
kopte was het verzet gebroken. Ver-

hoeven zorgde zelfs nog voor een
vierde Maastrichtse treffer nadat
Philippen een terugspeelbal van Ja-
cobs niet goed verwerkte: 2-4.

Parmingen
gestuit

VOLHARDING-PANNINGEN 1-1
(1-0) 41. Hermens 1-0, 91. Schijven
1-1. Toeschouwers 600, scheidsrech-
ter Kooien. Boeking voor Engels
(Parmingen).
VOLHARDING: Verhoeven, Na-
buurs, Willemsen, Theunissen,
Boom, V.d.Heuvel, M.Jacobs (55.
Th.Jacobs), Rongen, Achten, Ber-
den en Hermens.
PANNINGEN: Tuilemens, Hoeben,
René Janssen, Engels, Schijven,
Maassen (55. Arts), Hoedemakers,
Smolenaars, Idrissi,Rovert Janssen,
V.d.Sterren.

VIERLINGSBEEK - Door een

wanhoopsschot van verdediger
Martin Schijven behaaldekoplo-
per Parmingen een moeizame re-
mise. Voor rust waren er kansen
voor de thuisclub-spelers Theu-
nissenen Hermens terwijl aan de

andere kant Idrissi twee goede
mogelijkheden had.
De strijd kreeg even een derby-
karakter, doch na Engels' boe-
king wegens fors ingrijpen op
ex-clubmakker John Rongen
bleef de sportiviteit gehand-
haafd. Kort voor rust tikte Na-
buurs op Hermens, die vanaf 20
meter prachtig over Tullemans
heen, lobde: 1-0. Narust creëerde
de kolpoper een groot overwicht
en vocht met de moed der ver-
twijfeling. Via Martin Schijvens
kwam de gelijkmaker.

Ron Dijkstra twee keer succesvol

Spitsen RKONS
verrassen SVN
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

RKONS-SVN: 2-1 (1-0). 22. Dijkstra
1-0; 60. Nelissen 1-1; 84. Dijkstra 2-1.
Toeschouwers: 350. Scheidsrechter:
Deckers. Officiële waarschuwing: Tyls-
ki (RKONS).
RKONS: Konen, Tubee, Pluimen, De
Boer, De Wijst, Andre, Cremer, Tylski,
Caelen (60. Van Reen), Winkens, Dijk-
stra.
SVN: Crutzen, Quadvlieg, Moonen, Van
Hoof (55. Didderen), Reintjens, Mer-
mens, Cremers (70. Kameri), Custers,
Hensels, Zenden, Nelissen.

LANDGRAAF - Door de halve mis-
stap van lijstaanvoerder Parmingen
lijktRKONS na de winst tegen SVN
weer volop in derace voor het kam-
pioenschap, maar dan zullen de
mannen van Wim Logister de reste-
rende wedstrijden uit een heel an-
der vaatje moeten tappen. SVN was
gewoon de betere ploeg en daar had
trainer Math Schaepkens het na de
wedstrijd erg moeilijk mee.

„Benutten we de kansen, dan had-

den we met 5-2 gewonnen. Nelis-
sen, Hensels, Mermens, Moonen en
Cremers lieten de mooiste kansen
onbenut. De twee ONS-spitsen Win-
kens en Dijkstra bezorgden ons ver-
dedigend handen vol werk". De
dreun die Ron Dijkstra halverwege
de eerste helft aan SVN uitdeelde
kwam hard aan, maar niemand aan
SVN-zijde twijfelde er een moment
aan dat de verdiende gelijkmaker
niet lang opzich zou laten wachten.
Toch moest de Schaepkens-brigade
tot een kwartier in de tweede helft
geduld opbrengen, Maurice Nelis-
sen omzeilde knap de buitenspel-
val, Rico Konen aarzelde even met
uitkomen en 1-1 was een feit. Ter-
wijl iedereen zich al verzoend had
met de puntendeling was het alweer
Ron Dijkstra die zes minuten voor
tijd SVN-sluitpost Hennie Crutzen
te snel af was. De periode-kansen
voor SVN zijn door dit verlies ge-
slonken.

Derde klasse B
SVM-Bekkerveld 0-1
RKBSV-Vaesrade 1-1
Heksenberg-Schuttersveld 0-1
Minor-Groene Ster 2-2
SV Treebeek-Heilust 0-3
Wit Groen VC.-Kolonia 1-2

Vaesrade 19 9 10 028 27-12
Minor 19 10 5 425 31-17
Schuttersveld 19 8 8 324 19-12
SVM 19 8 5 6 2121-18
Heksenberg 19 6 8 520 24-22
Kolonia 19 6 6 7 18 21-19
RKBSV 19 3 12 418 15-14
Groene Ster 19 5 8 618 27-30
Heilust 19 7 3 917 24-26
Wit Groen VC 19 6 4 916 25-24
Bekkerveld 19 4 8 7 16 20-27
SV Treebeek 19 0 7 12 7 12-44

Topscorers: 1. P. Derrez (Minor) 10;
2. T. Labyed (Heilust) 9;
Derde periodestand:
Schuttersveld 4 3 10 7 6-2
Heilust 4 3 0 16 7-3
Vaesrade 4 13 0 5 5-4
Minor kampioen eerste periode
Vaesrade kampioen tweede perio-
de

Vierde klasse E
Maasbracht-Buchten 1-0
St. Joost-Roosteren 2-0
GVCG-Urmondia 0-0
Holtum-Linne 0-2
Stevensweert-Walburgia 2-0
Vlodrop-FC Ria 3-2

Buchten 18 12 5 129 26- 6
Vlodrop 18 8 5 521 29-20
Holturn 19 7 7 521 19-17
Roosteren 19 7 7 5 2124-23
GVCG 19 7 7 521 22-22
Urmondia 18 5 9 4 19 22-19
Linne 19 6 7 6 19 23-22
Maasbracht 17 4 9 4 17 23-21
Stevensweert 18 210 6 14 17-24
Walburgia 19 4 6 9 14 15-23
FC Ria 19 2 9 8 13 20-30
St. Joost 19 3 7 913 17-30
Topscorers: 1. C. klibi (Buchten) 12;
2. J. Kurstjens (Vlodrop)'8; 3/4. M.
Jennissen (Roosteren), en Demandt
(Urmondia) 7.
Derde periodestand:
Maasbracht 4 3 10 7 5-2
GVCG 4 2 2 0 6 6-1
Vlodrop 4 2 2 0 6 8-6
Buchten kampioen eersteperiode

Derde klasse C
Crescentia-Megacles 1-2
Eindse 8.-Lindenheuvel 1-3
Brevendia-Merefeldia 2-3
Susteren-EVV 3-1
PSV '35-FC Oda 0-0
Swift '36-Armada 6-2

Lindenheuvel 19 9 7 325 27-12
Merefeldia 19 8 8 324 42-30
PSV'3S 19 9 6 424 28-16
Crescentia 19 n 1 723 37-31
Megacles 19 6 9 4 2127-25
Susteren 19 8 3 8 19 28-28
Eindse B. 19 5 8 6 18 26-27
Brevendia 19 8 110 17 40-39
FC Oda 19 5 7 7 17 20-24
Swift '36 19 5 6 8 16 22-29
EVV 19 4 5 10 13 19-29
Armada 19 3 5 11 11 15-41
Topscorers: 1. J. Neynens (Crescen-
tia) 15; 2. T. Beelen (Crescentia) 12.
Derde periodestand:
FC Oda 4 2 2 0 6 8-2Lindenheuvel 422066-1
Susteren 4 3 0 16 9-5
Lindenheuvel kampioen eerste pe-
riode
EWKampioen tweede periode

Vierde klasse F
DESM-RKVB 1-0
SVH '39-Nunhem 2-0
Thorn-Leveroy 0-2
SWH-RKESV 2-0Heel-RKSVO 1-3
Victoria R.-SC Leeuwen 3-1
DESM 1910 8 12837-17
Leveroy 18 12 3 327 33-12
Victoria R. 19 \\ 4 42641-19
SVH'39 19 8 7 423 32-19
Thorn 19 9 4 622 34-21
RKSVO 19 7 6 62035-27
RKESV 18 6 4 81631-30
SC Leeuwen 17 4 7 615 17-23
RKVB 18 4 4 10 12 18-35
Nunhem 18 4 4 10 12 24-43
SWH 19 5 2 12 12 15-43
Heel 19 2 5 12 9 12-40
Topscorers: 1/2. J. Smeets (Thorn),
F, Fermont (SVH '39) 14; 3. R. Kes-
sels(DESM) 12.
Derde periodestand:
Victoria R. 4 3 1 0 711- 3
Leveroy 4 3 0 16 6-2
DESM 4 2 2 0 6 7-4
Leveroy kampioen eertse periode
Thorn kampioen tweede periode

Derde klasse D
Reuver-SC Irene 0-2
RKDEV-Wittenhorst 0-0
Ysselsteyn-FCV 0-1
Sparta '18-VVV '03 1-3Stormv. '28-Excelsior '18 1-0
GFC '33-RKMSV 0-3

FCV 17 11 6 0 2831-8
SC Irene 18 10 6 226 29-14
RKMSV 17 8 6 322 23-19
VVV'O3 18 5 10 320 31-24
Wittenhorst 18 7 6 520 23-22
Excelsior'lB 18 6 6 618 42-30
Reuver 18 6 6 618 30-26
Sparta'lB 17 6 4 716 30-32
RKDEV 18 4 7 7 15 26-32Stormv. '28 18 5 2 11 12 16-30
GFC'33 18 2 6 10 10 20-39
Ysselsteyn 17 1 511 7 15^10
Topscorers: 1/2. L. v. Maris (Reu-
ver), B. Riether (FCV) 12; 3. W.
Beurskens (Excelsior '18) 11.-
Derde periodestand:
FCV 4 4 0 0 8 7-1
SC Irene 4 3 10 7 9-2
RKMSV 4 3 10 7 6-1
SC Irene kampioen eerste periode

Vierde klasse G
Bevo-HBSV 1-0
FC Steyl '67-Roggel 1-1
RKSVN-KVC 0-0
Swalmen-Egchel 3-0
Baarlo-Venlo 2-2
VCH-VOS " 1-2

VOS 19 10 8 128 22-10
Bevo 19 11 3 525 28-20
FC Steyl'67 19 8 6 522 31-21
KVC 19 6 8 520 35-30
Swalmen 19 8 4 720 20-18
VCH 19 8 4 720 21-23
Roggel 19 7 4 8 18 21 -23
HBSV 19 7 3 917 25-26
Venlo 19 5 6 816 28-34
Baarlo 19 3 9 7 15 16-22
Egchel 19 4 6 9 14 19-29
RKSVN 19 5 3 11 13 18-28
Topscorers: 1. J. Geraedts (KVC) 11;
2. D. Linssen (HBSV) 10.
Derde Periodestand:
VOS 4 3 10 7 4-1
Bevo 4 3 0 16 7-2
KVC 4 2 2 0 6 3-1
Swalmen kampioen eerste periode
FC Steyl '67 kampioen tweede pe-
riode

Vierde klasse A
St. Pieter-RKBFC 2-1
Banholtia-GSV '28 0-2
Keer-Mheerder B. 1-1
Schimmert-SC Caberg 0-1
SV Hulsberg-Standaard 2-1
SVME-MW '02 4-1

Standaard 19 14 3 2 3151-16
SVME 19 13 1 527 53-24
GSV'2B 18 9 6 324 35-19
Banholtia 19 9 6 424 31-25
SV Hulsberg 19 9 3 7 2131-23
Mheerderß. 19 7 6 620 26-25
St. Pieter 19 7 4 8 18 26-28
Keer 18 4 8 616 19-24
SC Caberg 19 3 8 8 14 12-28
RKBFC 19 3 6 10 12 14-38
Schimmert 19 2 6 1110 13-34
MVV '02 19 2 5 12 9 18-45
Topscorers: 1/2.R. Mingels (SVME),'
en P. Penders (Standaard) 13.
Derde periodestand:
GSV '28 3 3 0 0 6 8-1
Standaard 4 3 0 1 6 12- 4
SVME 4 3 0 1 6 11-8
SVME kampioen eerste periode
Standaardkampioen tweede perio-
de

Vierde klasse H
SSS '18-Montagnards 1-1
Geijsteren-RKDSO 1-0
Resia-Wanssum 1-0
Meterik-EWC 1-1Achates-Melderslo 1-0
Leunen-SV Meerlo 0-1

SVMeerlo 19 13 5 13154-21
SSS '18 19 11 4 426 43-29
Leunen 19 10 4 524 32-23
Wanssum 19 10 2 72242-37
Montagnards 18 9 2 720 39-32
Meterik 19 7 5 7 19 30-34
Melderslo 18 7 4 718 22-26
Achates 18 7 3 817 29-28
EWC 18 4 4 10 12 20-36RKDSO 18 4 3 11 1124-35
Geijsteren 18 4 3 111123-35
Resia 19 3 511 11 19-41
Derde periodestand:
Achates 4 3 0 16 10-4
SV Meerlo 4 3 0 1 6 11-7
Montagnards 4 2 2 0 67-4
SV Meerlokampioen eersteperiode
SSS '28 kampioen tweede periode

eerste klasse E
Rood Wit W.-Schijndel 3-0
ESV-Wilhelmina 0-2
WSC-Gemert 0-1
BW-Hapert 1-2
De Valk-Alliance 1-4
ODC-Roermond 2-2
WSC 19 12 4 3 28 31-14
BW 19 8 9 2 25 44-22
Wilhelmina 19 8 6 5 22 30-21
Rood Wit W. 19 8 6 5 22 24 -20
ESV 17 8 5 421 31-28
De Valk 18 5 8 5 18 28-23
Gemert 19 6 6 7 18 36-3 S
ODC 18 5 7 6 17 24-31
Hapert 18 5 6 7 16 23-27
Roermond 19 3 6 10 14 30-42
Schijndel 18 4 5 9 13 14-30
Alliance 19 2 4 13 8 16-32
Derde periodestand:
Rood Wit W. 3 3 0 0 6 6-1
Wilhelmina 3 2 0-148-4
ODC 3 12 0 4 6-4
WSC kampioen eerste periode
WSC kampioen tweede periode

eerste klasse F
Volhardlng-Panningen ITI1 T1
Almania-FC Vinkenslag 2^4
Heer-Caesar 0-1
Waubach-SCG 0-2
Born-Leonidas W. 2-2
RKONS-SVN 2-1
Parmingen 19 8 10 1 26 37-18
FC Vinkenslag 19 8 8 324 31-26
RKONS 19 7 10 224 16-15
Waubach 19 6 9 4 2121-16
SCG 19 7 6 620 28-25
SVN 19 7 5 7 19 33-26
Caesar 19 7 5 7 19 24-23
Volharding 19 5 7 7 17 18-22
Almania 19 6 5 8 17 17-23
Bom 19 4 8 7 16 16-22
Heer 19 5 5 9 15 18-25
Leonidas W. 19 2 6 11 10 15-33
Derde periodestand:
FC Vinkenslag 4 3 0 16 9-7
Parmingen 4 2 1 15 9-4
SCG 4 2 1 15 8-5
RKONS kampioen eerste periode
Parmingen kampioen tweede periode

Waubach
kansloos

WAUBACH-SCG 0-2 (0-1) 14. Houten
0-1, 72. Dahlmans 0-2.
toeschouwers 100. Scheidsrechter van
deRieth; boekingen Essers en Schoens
(SCG).
WAUBACH: Blankenhagen, Horbach,
Snippe, Deswijzen (65. Stinsky), Klein-
jans, Van Kan, Starmans. Smeets, Mid-
deldorp, Dautzenberg, Speth.
SCG: Looyens, Nelissen (46. Verbeet),
Dahlmans (79. Werner), Holten, Rous-
seau,Roosen, Janssen, Van Helvert, Es-
sers, Schoens, van Hoorn.

WAUBACH - In de wedstrijd tus-
sen Waubach en SCG wisten de be-
zoekers met 0-2 te winnen. Waubach
ging meteen in de aanval en creëer-
de enkele kansjes. In de 14e minuut
gebeurde echter dat waar trainer
Win Vrösch voor had gewaar-
schuwd. Uit een door Theo Helvert
genomen corner kon de mee opge-
komen Jerome Houten vrij inkop-
pen: 0-1.
Waubach ging hierna op jacht naar
de gelijkmaker, maar liep zich keer
op keer vast in de Grondveldse ver-
dediging. Na de pauze ontwikkelde
zich een spannend gevecht. In de
65e minuut was Waubach dicht bij
de gelijkmakervia een vrije trap van
Willy Dautzenberg. Maar SCG-kee-
per Phil Looyens redde schitterend.
Nog geen 10 minuten later maakte
SCG-speler Luc Dahlmans een ein-
de aan alle Waubach-hoop: 0-2.
SCG-trainer Lou Riedel was zeer te-
vreden: „We hebben hard gewerkt
en goed gebruik gemaakt van de
verdedigingsfouten van Waubach.
Volgens mij is het een verdiende
overwinning".

Heer daalt
verder

HEER-CAESAR: 0-1. 13. Merk 0-1.
Scheidsrechter: Vermeer. Boeking:
Limburg (Heer). Toeschouwers: 200.
HEER: Gielen, Pleumekers, Muytjens,
Petit, Hollanders, Smeets (80. Van de
Hagen), Van Hoorn, Costongs, Janssen,
Macheels (46. Aarts), Limburg.
CAESAR: Jacobs, Diederen, Schwid-
der, Goldsteyn (51. Loosveld), Gerringa,
Gelissen, Merk, Luyten, Wijns, Hout-
vast, Nölgen.

HEER - Met het kleinst mogelijk
verschil heeft Caesar een uiterst be-
langrijke winst in het duel met Heer
geboekt. Heer dat moest aantreden
met een fantasie-opstelling (Ludo
Franssen geblesseerd en Jan Wets-
els alsmede Ricardo van Ginneken
geschorst), moest voor het inboeten
van deze kwaliteit de tol betalen.

„Toch hebben we voetballend ge-
probeerd om dit op te vangen", zei
Heer-trainer Houben, „maar we
konden te weinig afdwingen. Na dit
verlies zijn we zonder meer echt in
de problemen gekomen". Vanaf het
begin zocht de thuisclub naar een
juiste lijn. Eer die echter gevonden
werd had Erik Merk al het enige
doelpunt van de wedstrijd ge-
scoord.

RFC blijft strijden
ODC-ROERMOND 2-2 (1-1). 24. G. Suy-
len 0-1; 40. Meister 1-1, 46. Maas 2-1. 62.
Segers 2-2. Scheidsrechter: V.d.Beek.
Toeschouwers: 200.

BOXTEL -Roermond heeft in Box-
tel tegen ODC een belangrijk punt
kunnen meenemen in dé strijd te-
gen de degradatie. Door dit resul-
taat verlaat RFC voorlopig de voor-
laatste plaats door de nederlaag van
concurrent Schijndel, maar dekloof
verder naar boven werd wel groter
door winst van Hapert en Gemert.
In de beginfase waren beide teams
aan elkaar gewaagd, maar gaande-
weg werd Roermond sterker. Dat
resulteerde in een verdiende treffer
van Geert Suylen. ODC nam hierna
het initiatief over, maar het duurde
tot diep in de eerste helft, voordat
de thuisclub de gelijkmaker kon
scoren. Na negen minuten in de
tweede helft kreeg de thuisclub via
een strafschop een ideale mogelijk-
heid om de punten veilig te stellen.
RFC-keeper Strijbosch voorkwam
dit echter. Roermond putte hieruit
zo veel moed, dat het via Maurice
Segers nog de gelijkmaker forceer-
de.

" Spanning tijdens de ontmoeting Almania-Vinkenslag. Foto: PETER ROOZEN
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Huishoudelijke artikelen

Inbouw-
Apparatuur:

Showroom-apparaten met
35 a 40% korting.

vossen keukens
Eikenderweg 77 en
Kerkplein Heerlen.

Faema expresso 2 groeps
no stop KOFFIEMOLEN
ontharder afkloplade. Vr.pr.
’5.000,-. Tel. 043-252385,
na 18.00 uur 043-252669.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kóhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Een 'PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966. "

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor; Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

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

Met buro Ticket Express naar
Rolling Stones in Keulen.

Tel. 045-457273/ 326514.
PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.rri. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450;- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Voor bruiloft en partij, OR-
GANIST met zang en trom-
pet kan nog werk aannemen
Tel. 045-231326.
Te k. electr. GITAAR Ibanez
RB 150, kl. wit, vr.pr.
’500,-. Tel. 045-316694.
Te k. JUKE-BOX Roue-ami,
bwj.*sB, i.z.g.st. 045-222235
Te k. 3 mnd. oude PIANO,
merk Scholze, kl. zwart
hoogglans, nw.pr. ’ 7.000,-
-pr.n.o.t.k. Tel. 045-323171.
Te k. IBANEZ Roadstar
siergesp. en Fender Super-
champ versterker, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-420660

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156
Compl. eiken SLAAPKA-
MER ca. 1920 te koop. Vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-310706.
Te k. OLIEHANGLAMP,
olieverf schilderij Lucie van
Dooren, koperen kandelaar
bijbelse figuren, kristalen
glas 18cm hoog, bladgou-
den bijbelse taferelen Val St.
Lambert, Turkse koffiestoof,
koperen inktstel met poort-
wachters gevleugelde leeuw
met vrouwen hoofd. Alles is
getaxteerd. 045-224957.
Te k. Ant. EETHOEK met 6
stoelen en buffetkast (Empi-
re) samen ’ 2.500,-. Tel.
04499-3344.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.GVoenstr. 109, Geleen.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
TENTEN te k. gevr. bellen
naar 043-640329.
Te k. gevr. cyl. buro, WAS-
DROGER, rieten wieg, bug-
gy, d.fiets en ouderwetse
kamerhanglamp, tel. 04490-
-48138.

Diversen
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
Tel. 045-229680.
PORNOVIDEOCASSET-
TES te k. va. ’22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.
Te k. India PERS z.g.a.n.
2x3 mtr. Houten tuinheg 15
mtr. lang, 60 cm hoog.
04490-27605.
Te k. 200 TROTTOIR-
TEGELS ’75,-. Tel. 045-
-423699.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.
Te k. Pallux POFFERTJES-
PLAAT, 2x Zanussi friteuse,
1 Philips magnetron 1300
W, 1 Anker kassa. Tel.
04406-13558.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

06-lijnen
-■..1—..:..:■ : ..!:■::: ■:■ -: ':

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

, 06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
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

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

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Zoek je een vriendin?
Bel de FLIRTBOX, 06-320.330.01, de leukste als je

vanavond nog eenafspraakje wil!!!

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

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.
Tropische

verrassing. De lekkerste van
Nederland I

06-320.350.61 -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

.'Grieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55
Mindy's

masturbatielijn
06-320.320.66 (50 c.p/m)
Sex in bontjas en alleen

hoge hakjes. Dobbelen om
'n Vrouw

Mevrouw is streng voor
die jongen

06-320.326.90 (50ct. p.min)
Als de grendel knarst is er

geen uitweg meer voor
Andrea. Dame dient 2

Mannen.
Vera's verzet...

06-320.330.61 (50ct. p.min)
Ze is mooi, slank en 29 jaar.
met 2 Jongens

vergeet ze urenlang dat ze
getrouwd is...

06-320.326.73 (50ct.p.min)

Vakantie
Plots staat die man voor
haar. Ze rilt in haar bikini,
maar niet van de kou...

06-320.326.72 (50ct. p.min)
Mevrouw is streng en veel-
eisend. Het meisje bedient

naakt...
ook in de slaapkamer

06-320.330.19 (50ct./p.m.)
Meneer betrapt zijn vrouw
met het Knappe meisje. Hij

straft ze allebei.
Bukken jullie!!

06-320-330.52 (50ct.p.m.)
Ellen logeert bij Time, haar
vriendin onverwacht ontdek-
ken ze die speciale liefde...

Lesbisch.
06-320.329.25 (50ct p.m.)

Wendy als meisje voor dag
en nacht. Haarenige loon is.

Straf
en een leren slipje.

06-320.326.92 (50ct. p.m.)

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

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

vrouwtje.... 06-320.328.38
(50ft.p.m.)
Homo

Op een stil parkeerterrein
worden 2 knullen betrapt
door een man in uniform,

en dan....
06-320.326.91 (50ct.p.m.)

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op dit nr.
06-320.327.37 (50 ct.p.m.)"
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
Pornobox,

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

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

De ruilsexbox
Snel resultaat, Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

Mooie benen, een kort rokje.
Blonde Dory in het

donkere
park, en danplots 2knullen.
06-320.326.70 (50ct.p.m.)

2 Jongens krijgen instructie
voor een

Homo-show.
Ze strippen, ze worstelen

en...Grieks.
06-320.323.86 (50ct.p.m.)

Weer vonden vurige bellers
van de

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

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

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

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

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Meisjes
samen onder de douche

06-320.328.88

De wip-inbox
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.)
Na de disco gaat Emmy met, 2 mannen mee. In een

eenzame
bungalow leert ze veel, voor

de spiegel....
06-320.323.85 (50ct. p.m.)

Lifesex
100% opgenomen terwijl ze

het doen. Alles, van het
uitkleden tot Grieks.

06-320.330.09 (50 ct.p.m.)
Fanny verzet zich

vastbesloten
maar als die vreemde

zonder omhaal laat voelen
wat hij wil, dan....

06-320.323.84 (50ct. p.m.)
Anneke gaat met 2 knullen
naar dat stille huis. Op de

Massagetafel
gebeurt het...

06-320.330.17 (50 ct.p.m.)
Sylvia beleeft voor 't eerst
een S.M. party. Ze onder-

gaat alles en voelt zicht
heerlijk

geboeid... 06-320.330.51
(50 ct.p.m.)

In een hoekje ontkleedt het
jonge stel zich voor

lifesex
Dan komt er een meisje

binnen naakt.
06-320.329.24 (50 ct.p.m.)
Als ze na de avonddienst

thuiskomt, merkt Arme dat
ze daar niet alleen is.
2 gangsters

willen
06-320.321.30 (50ct.p.m.)
Jane ontdekt wat echte sex
is met 2 oudere mannen. Ze

leren
haar meer dan haar lief is.
06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

2 mannen bevelen een
jongeknul hoe hij hen moet

verwennen. Hij
gehoorzaamt Frans en

Grieks
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)
Als hij in dat donkere park
trimt, wordt John gevolgd
door 2 mannen. Zijn eerste

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

Het leven begint bij 40.
Ook het sexsleven. Op de

40plus Box
fijn en ongedwongen met

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

De Rosie-
Relatielijn

voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50ct.p.m.)
hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie Maart
zie je hen "naakf'-foto's.

De super-con-
tacten-box

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

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, De Heet-
ste Box van NL op nummer-
tje 06-320.328.29 (50ct.pm)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer.
Ze vinden het op de

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

Homo:
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Natasja wordt verwend door
2 mannen

in de keuken:
06-320.327.77 - 50 et p/m

Vluggertje?
Bel snel! 50 c/m 06-

-320*327*27
Buurvrouw

Chantal,
waar gebeurd
06-320.328.01

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Lekkere meiden willen

verwend worden
sex-relatie-lijn
' 06-320.320.44

Je lijkt zo
onschuldig.

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m
Direct Snel Sexcontact!!

live-afspreek-lijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Sex met het
buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 Ct p/m

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

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens
06-320.330.88 - 50 Ct p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact:

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox
06-320.326.66

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox
06-320.326.66

sexkennismakingslijn
allemaal

kanjers!!
06-320.328.03

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

Rijpe vrouw 41 jr.
Meiden versieren doe je op
de afspreekbox

Bel
06-320.330.77 - 50 et p/m

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

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

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06-
-320.320.22

50ct p.m.

Kontakten/Klubs

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

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd
Wip Wap Wop

met de meisjes van de

Riversideclub
in galop

E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak. 100mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Open van maand t/m vrijd.

van 14.00 tot 02.00 uur. Tel. 04755-1854.
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en proef de
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

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.

Privéhuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke en Angie
045-228481/045-229680
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.

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

045-326191
Escortservice. All-in.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u.

Tel. 04490-74393.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

bij bem. Buro Venus. Inschr.
dames. 043-257229.

Privé & Escort
tot 03.00 uur 's nachts

Tel. 045-228975
Tev. leuk meisje gevr.

Club 2000 *
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Zeer hoge verd.
Bel voor info: 04490-42315.

Videoclub
V.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Gezellige bar
in Vaesrade, open vanaf
13.00 uur. Hommert£4.

Gezellige
dames

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

Brigitte
Privé 045-254598

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

Tel. 045-423608.
Woensdag 11 april gezellige

privè-partij
bij Elvira

charmante gastvrouwen
aanw. Aanmelden voor

dinsdag Info 045-419384.

Mooie meid?
Op zoek naar een club met

'n prima werksfeer?
Bel CLUB NIRWANA

045-46 33 23

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

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

Deze week speciale aanb.
en veel nieuwe adressen.
Vrangendael If4, Sittard.

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Privé, 2 meisjes
045-460063

Gevr. charmante dames
voor nieuw privé-adres.
04490-75028.

I "Scorpio 2.9 i Ghia 4x4 1989, direktiewagen,
d.grijsmetallic. Nieuwpr. ’ 73.000.- nu ’ 57.500,-
Scorpio 2.4 GL Autom. 1987,
goudmetallic. Van ’ 32.500,- voor ’ 28.500,—
Scorpio 2.4 CL 1987, d.blauwmetallic.
Van ’ 30.500- voor ’ 27.500,-
Scorpio2.o CL 1987, d.rood. ~~
Van ’ 28.500- voor ’ 25.750,—
Peugeot 505 GR 1988, groenmetallic.
Van ’ 24.500- voor ’ 22.750,-
Sierra Diesel CL 3-drs. met stuurbekr.
1988, d.blauw. Van 25.500- voor ’ 23.500,—

6455. Rijksweg Zd. 90-100 Sittard, tel. 04490-15200

I VEILING I■ "HANENHOF" GELEEN ■
I Vanmiddagom 14.00uur, vanavondom I
I 19.00 uur en volgende dageneveneens I
I om 14.00 uur en 19.00 uur kunst-, an- 1I tiek-, meubilair-, schilderijen, goud, zil- 1
I ver, perzen en inboedelveiling in "De I
I Hanenhof" te Geleen, tel. 04490-52728 II t.o.v. gerechtdeurwaarder F.G.C. I
I Vaessen.

VeilingmeesterA.C. Pijnenburg.

| VAN POOREN KANTOORMEUBELEN

lilf
TEKENTAFELS | TEKENKASTEN KASTEN 1

L» 1 6 laden A 1-formaat 675«- I

II 170X100 cm il 180 xao 275,-' I
133'

197X92 295,- I
"**" I levering doorheef Nederland. I Jj

Ijr J2| Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
\[r^M 6135 XX Sittard, Handelsstraat 23(handelscentrum Bergerwog), lel. 04490-14067 .LwopWl
WI%ÊÊr ■■■■■■■■^■lz«tetdug open van 10.00 " 16.00 uur juist»?*"

limi in ii. ii i !!Ü^

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.

Efl. jaarrente vanaf 12,2%
Elk bedrag lot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

*—_— —
Vera

Privé tel. 04754-85818.

Exotische
Massage

Diestersteenweg 8, Hasselt.
Masseuze gevraagd.

Gezellige en sexy meisjes
ontvangen u in pikante

lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe tijd. ma t/m zat.
11-23 u. zond. 15-24 u.
045-425100 kerkrade.

Jonge vrouw ont. thuis.
04406-41916.
Voor een party, dame,

heer of kamer
Buro Elvira

dame aanw. 045-419384.

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 bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

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,-220,-,
15.000,-436,- 357,- 330,-/
20.000,-581,-476,-440,J

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

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

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%

■ 2e hypotheken
240x180x120 x

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

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding ■gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2%per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo.
04490-48768
Inschr. dames.

"e

BOÈBÊÊS Een uitgebreid s
è^9 programma

zitmaaiers MMéC ~3ji ?

jjgj H§ gazonmaaiers f^j* \
tuinfrezen W^ÊS^

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
3EIZia-,ae3EI3EK.-3E"OXC.C3XX 38.~V.

vo3(a w/Vsy Beek (bij vliegveld)

LentE '%
LanD
Maak kans op

kleurige voorjaarsplanten
(t.w.v. 50 gulden)

Ontdek het Versland Lenteland en maak kans op
een kleurrijk begin van de lente.

Want bij aankoop van elke 5 gulden ontvangt U een stempel.
Bij inlevering van een volle stempelkaart en een origirlele slagzin

dingt U elke week mee naar één van de tien waardebonnen van ’ 50-"
aan kleurrijke voorjaarsplanten voor uw balkon, patio of tuin!

Of 25 gulden contant. Deze actie is geldig t/m zaterdag 14 april '90-
Want: Versland is Lenteland.

I Wedden dat u te veel betaalt voor
I uw autoverzekering?

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Nee^I deproef op cfe som. Één telefoontje en u weet het Wij garanderen uda

'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
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KVC Oranje redt het niet tegen koploper

Weltania knokt weer
Van onze medewerker

HENK SPORKEN
44 JANIA - KVC ORANJE 1-0 (1-0).
S cho~felen !-0. Toeschouwers 200.(Visrechter Zillen. Boeking: Werry

*- Oranje).

ren'\ ania: Lim Pens, Dikmans (46. Seve--1kam ' Verbeek. Zimny, L. Schijnen, La-, wae, Offermans, Coenen (77. KerkhoO,F. Schijnen, Seelen.

beek °rame: P- Creusen, Körver, Ritter-'
Wem',oVlenerius' Schröder, Ploum,
riith t

°p de KamP>. Lurken, Have-
bretie \ Creusen- Paulissen (30. Klein-

ge^E^LEN - Door de 1-0-zege te-ee^ KVC Oranje heeft Weltania
Daa elangrijke stap gezet op weg
de n6en eventuele titel in de vier-

s cC- Trainer Willy Bruls
rj6ri

na afloop dan ook een tevre-
rni' mar>- Hij: „We hebben enkele
rUs re wedstrijden achter de

SVK en Rimburg werd
ontb aa.rdig gevoetbald, maar er
sje T

a* een gezonde portie agres-
tny' Ul.st °P dat punt hebben we
Peil S lnziens vandaag ons oude
voor ner bereikt. Er werd geknokt
te n elke bal. Dat zal ook wel moe-
f>ioLanders word je nooit karri-

tyer rond tweehonderd toechou-
aar,2i ontstond een strijd, die het
Ver?,? alleszins waard was. Ge-
pelt? het eerste half uur was
Heerjp la heer en meester. De
banenn aren bleken over veel voet-
Met ïf Verm°gen te beschikken.name Fred Schijnen en Ro-

Bert Offermans slaagden er steeds
in om de lijnen uitstekend uiut te
zetten.
Diverse goed opgezette aanvallen
golfden dan ook richting
KVC-doel; treffers bleven echter
uit, omdat de Kerkraadse defensie
telkens met kunst- en vliegwerk
tijdig kon ingrijpen.

De gasten konden in die fase wei-
nig opbouwend werk verrichten
en zij moesten zich hoofdzakelijk
beperken tot lange halen richting
spits Paulissen. Deze had echter
pech, dat verdediger Dikmans in
uitstekende vorm stak. Vlak voor
het verstrijken van de eerste helft
was het raak.
Libero Verbeek was ver opgerukt
en hij kon, praktisch op de doellijn
staande, de bal terugleggen op
Seelen, die geen moeite had om
deze unieke kans te verzilveren:
1-0.
Na rust verscheen een herboren
KVC Oranje in het veld. Met veel
kracht zochten de oranjehemden
de aanval, maar de uitgespeelde
mogelijkheden waren schaars.
Weltania kwam meermalen met de
rug tegen de muur te staan, maar
produceerde een serie snel uitge-
voerde counters.

De beste kansen waren dan ook in
feite voor de trotse lijstaanvoerder.
Kern en Seelen wisten deze echter
niet te benutten, waardoor het
spannend bleef tot het laatste fluit-
signaal van scheidsrechter Zillen.

tweede klassers
Trostprijs rest voor gedesillusioneerdEijsden

HKVCL is er bijna
RKVCL-Eijsden 2-0

van onze medewerkerTON REIJNAERTS
H,',:G: Thoma(strafschop) 1-0, 90. H. 'r„k nga 2~°- Toeschouwers 550.
RKVni Srechter Hulsbosch.
sen r - Smit' TriePels- Theunis-
ninó ull> Duchateau, Jansen, Hui-
Th A'ink, Louhenapessy (46.
haio^' Van de Heuvel (80. Zwak-ken), Willems.'jscten: Wolfs, Beijers, Henssen,
Smi f"?■ Van de Woeij,Koenen (85.
B 'eets), Janssen, Kessels, Rousch,öastmgs, Theunissen.

f^ASTRICHT - RKVCL beslis-
ttyP

ëHteren de titelstrijd in de
de? f klasse A door Eijsden in
ookt Pper' die dit predikaat
te wi volle verdiende, met 2-0

'Wr?PPen- Vreugde en verdriet
biiTn glsteren weer eens dicht
snelt Terwijl de RKVCL-
karr>!f S sP°ntaan een voortijdig
dronPl°|nsfeestJe bouwden,
Sen af JASden zwaar aangesla-
soiit " e insPanningen ten
Vert-1 *

comPetitie is gelopen,"
En F

6 meninen de teleurstelling,
gestat" was n°g wel zo goed
SDel ïk uMet ëoed en gevarieerd
hem theerste de ploeg de eerste
om 'h IJsden verzuimde echterkn-ai,? 6 scoren' Frans Janssenminntt, 6en Vrije traP na zeven
Henkl? Vla de deklat over.aanvli fls werd na een Primawal onderuit gehaald, maar

kreeg geen strafschop van de
overigens goed fluitende Huls-
bosch. RKVCL-doelman Frans
Smit, die prima reddingen afwis-
selde met miraculeuze grabbel-
partijen, loste twee maal een
voorzet, maar Richard Bastings
verzuimde hiervan te profiteren.
In de tweede helft maakte de
thuisclub snel duidelijk uit een
ander vaatje te willen tappen. Na
twintig seconden scoorde Ri-
chard van de Heuvel al, maar ar-
biter Hulsbosch annuleerde de
treffer wegens ongeoorloofd aan-vallenvan de doelman. Een tien-
tal minuten na rust illustreerde
Fred Jansen het verschil tussen
Eijsden en RKVCL, toen hij door
het hart van de defensie slalom-
de, waarna de prima Eijsden-
doelman Jos Wolfs hem foutief
stuitte. Gerrie Thoma benutte de
strafschop beheerst: 1-0. Eijsen
drong hierna verwoed aan, maar
RKVCL gafgeen krimp. Na Hen-
ri Huininga's doelpunt in de slot-
minuut was de vreugde bij
RKVCL uiteraard enorm groot:
2-0.

Geleen-Voerendaal 1-1
33. M. Franssen 1-0, 70. M. Simons
1-1.
Scheidsrechter Schaap. Boeking: R.
Kremer (Voerendaal).

GELEEN - Geleen-trainer Ger

Houben vatte de wedstrijd Ge-
leen-Voerendaal na afloop kern-
achtig samen: „Geleen leed aan
zelfoverschatting, terwijl Voe-
rendaal in positieve zin verbaas-
de." Geleen, dat ondanks het lau-
we spel debetere mogelijkheden
had, kwam op voorsprong door
Martin Franssen. De verdiende
gelijkmaker kwam van de voet
van Maurice Simons na prima
voorbereidend werk van René
Zimny.

" RKVCL-speler Fred Jansen slalomt door de Eijsden-ver-
dediging en zal door doelman Jos Wolfs onreglementair
worden gestuit. Foto: WIDDERSHOVEN

Miranda-Obbicht 4-1
20. A. Verkooijen 1-0; 25. A. Ver-
kooijen 2-0; 44. D. Veneken 2-1; 62
R. Stevens 3-1; 74. R. Stevens 4-1.
Scheidsrechter De Graaf. Boeking:
R. Steuns (Obbicht).

KERKRADE - Miranda speelde
zich gisteren veilig door een rui-
me 4—l-zege op het zwakke Ob-
bicht. Terwijl Miranda zich in de
resterende wedstrijden kan rich-
ten op de periodetitel, wordt de
situatie voor Obbicht steeds nij-
pender.

RKVVL-Heerlen 2-1
R. Küpper 0-1; 35. E. Waltjé 1-1; 53.
J. Detisch 2-1. Scheidsrechter Fleu-
ren. Boeking: R. Schols (RKWL) en
R. Boumans (Heerlen).

MAASTRICHT-RKWL, dat de
laatste weken ondanks goed
spel, steeds als verliezer uit de
arena stapte, pakte gisteren ein-
delijk weer eens de volle winst.

René Küpper zette Heerlen, na
prima voorbereidend werk van
Erik Maes weliswaar snel op
voorsprong, maar de winst ging
uiteindelijk toch verdiend naar
RKWL. De treffers van Eddie
Waltjé en Jos Detisch lieten
RKVVL eindelijk weer eens het
zoet der overwinning smaken en
duwden Heerlen nog dieper in
de degradatiezorgen.

RKBSV in slotfase op gelijke hoogte

Halve misser van Vaesrade
Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

RKBSV - VAESRADE 1-1 (0-0). 80. Jos
Hillen (strafschop) 0-1; 88. Leon Vogels
1-1. Scheidsrechter Cörvers. Toeschou-
wers 300.
RKBSV: A. Janssen, Heunen, D. Jans-
sen, Bolk (82. Lucas), Van Bezel, Raes,
Vogels, Winkens, Halman, Bergsma,
Van Dijk (60. Reynders).
VAESRADE: Stam, Delahaye, Laeven,
L. Vusschers, Van Geffen, R. Vusschers,
Olijve, Pelzer, Lemmens, Rietrae (85.
Hofland), Hillen.

BRUNSSUM - Vaesrade-trainer
Frans Kerens was na afloop van het
duel tegenRKBSV woedend op zijn
spelers. De winst leek in de knip,
maar twee minuten voor tijd slaag-
deLeon Vogels er toch nog in om de
zo bejubelde gelijkmaker te scoren.
Kerens: „Ik heb nog zó geroepenom
van het doel weg te blijven, maar
niemand luisterde!"

Vaesrade heeft het puntverlies hele-
maal aan zichzelf te wijten, omdat
de ploeg het grote veldoverwicht in
de eerste helft niet in doelpunten
wist uit te drukken. iRKBSV-doel-
man Antoine Janssenwas haast niet
te passeren en stond derhalve tref-
fers in de weg. Vaesrade zette de
thuisclub al heel snel onder druken
met name Jos Hillen en Maurice
Lemmens werveldenregelmatig het
strafschopgebied van de thuisclub
binnen.

Halverwege deeerste helft leek Hil-
len te gaan scoren. Hij kogelde een
voorzet ineens in, maar de redding
van Antoine Janssen loog er niet
om. Naar gelang de eerste helft vor-
derde werd de druk van Vaesrade
steeds groter, maar de scherpte in
de aanvallen was ver te zoeken.
RKBSV trachtte wel aan te vallen,

maar werd reeds buiten het straf-
schopgebied door Vaesrade afge-
remd.

Ook na de thee was de Brunssumse
aanvalslinie niet bij machte om de
Vaesrade-defensie te verontrusten,
mede ook omdat René Bergsma
goed aan banden werd gelegd. Na
eenuur moest Janssen opnieuw zijn
klasse tonen, toen hij een prachtige
kopbal van Rietrae onschadelijk
maakte. Tien minuten voor tijd
dacht Vaesrade op rozen te zitten.
Jos Hillen brak door en werd bin-
nen de beruchte lijnen door Marco
Raes neergelegd. De toegekende
strafschop zette Hillen zelf in een
doelpunt om: 0-1. De thuisclub
bleef op de counter loeren en had
via Leon Vogels succes, toen die
kort voor het einde doelman Siert
Stam van dichtbij passeerde: 1-1.

" Hulsberg-doelman Van
de Broek brengt redding.
Moment uit het duel tegen
Standaard, waarin de
Maastrichtse titelkandi-
daat het onderspit moest
delven. Foto: FRANSRADE

Heerlen Sport-
Chevremont 1-2

5. R. Meerman 0-1; 20. P. de Meij
0-2; 88. A. Alhaman 1-2. Scheids-
rechter reintjes. Boeking: P. Cone-
mans (Heerlen Sport) en A. Vliegen
(Chèvremont).

HEERLEN- Onder normale om-
standigheden staat een wedstrijd
als Heerlen Sport contra Chèvre-
mont voor technisch en attrak-
tief voetbal. De verguisde derde
degradatieplaats devalueerde
het duel echter tot een overdre-
ven taktisch en dus pover kijk-
spel. Chèvremont zat al na twin-
tig minuten op rozen, omdat Re-
né Meerman en Patrick de Meij
verdedigingsfouten prima af-
straften.

MKC-Hopel 1-1
85. V. Coqmans (eigen doel) 0-1; 89.
T. Penders'l-1. Scheidsrechter Gof-
fin. ,

MAASTRICHT - Het venijn zat
in de staart van de wedstrijd
MXC - Hopel. Vijf minuten voor
tijd veranderde Vincent Coo-
mans een inzet van Leo Degens
onhoudbaar van richting. Hopel
leek de winst en dus twee be-
langrijke winstpunten in de
strijd tegen degradatiein de knip
te hebben. Theo Penders bezorg-
de MXC op de valreep toch nog
de verdiende gelijkmaker.

sport

Hulsberg troeft titelkandidaat af: 2—l

Standaard in de fout
Van onze medewerker HUB PALMEN

Ruw St?ERG ~ STANDAARD 2-1 (O-O). 46. René Slangen 1-0; 50. Hermans 1-1; 77.
wette 2-1. Scheidsrechter G. Minten. Toeschouwers 75.

te R R^PG: Van deBroek, Zelissen,Ron Slangen, Moors, Eckelhof, Storms, Ruwet-
STamt^a ngen' Steyns, De Heus, Deguelle.
Kerckh « RD: Mennen' Gonzalez (46. Koch), Van Hoorn, Wijnants, Hannon (73.

Knoffs), Hollanders, Penders, Van Wetten, Creemers, Titze, Hermans.

in j ?^.^ - De minuten verstreken. Gespannen gezichten
de i"

e dug-outs. Standaard vocht met man en macht voor
L,gelijkmaker. Eenentwintig spelers verdrongen zich op één
Mi t na m het fluitsignaal van de prima leidende arbiter
Pla t

n ramc^e Hermans een voorzet van Koch voorlangs in
Sta h

V3n *n et rï°el! Hulsberg had de kampioenspretendent
aan? *n me* verslaëen m een faire en pas na rust
lUa re^kelijke ontmoeting. Terecht, want de technisch betere
jji as^richtenaren hadden na de gelijkmaker verzuimd om hetwe« definitief te beslechten.

| veel^m Dleek vooral voor rust voor
o m sPelers een te grote handicap
"Hen w normaal voetbalspel te ko-
geen ulsberS maakte er weinig of
m.et ?ebruik van, zodat de gasten

'Eclfdiu ndering van een schot van
en p ' een kopbal van De Heus
diinif*n lnzet van Ruwette weinig teStanien hadden.
a «naaard beperkte zich tot enkele
goed Van Titze en Hermans, die bij
den passes van Penders strand-
sie. mdc robuuste thuisclubdefen-

Slan °f geen wind' moet René
in d.PSen nebben gedacht, toen hij al
vern j

eerste minuut na rust met een
%«t gend schot in de bovenhoek
j. Ploeg 0p voorsprong zette: 1-0.

rti anConcePt van trainer Arie Piene-
spellrf6^ gestalte te krijgen: „Wij
voor om te winnen. Daar-
t*iaar-Ipoet e aanvallen, wanneer je
bat Vnt en scoren.willen de mensen zien." Vier

minuten na de openingstreffer had
Patrick Zelissen pech, dat de terug-
gekopte bal door de wind bleef han-
gen. Doelman Van de Broek ver-
grabbelde zich en Hermans zorgde
voor 1-1.

Een kwartier lang beheerste Stan-
daard daarna het spel. Hulsberg be-
leefdeeen angstigkwartiertje, waar-
in zowel Penders als Hermans ver-
zuimden uit de goede kansen te sco-
ren. Waar mogelijk counterde de
thuisclub en bij een akelige misser
in de Standaard-defensie haalde
Max Ruwette twaalf minuten voor
tijd verwoestend uit: 2-1.

Een ietwat teleurgesteld Standaard-
trainer Hay Willems na afloop: „Wij
hebben relatief weinig kansen weg-
gegeven. Hulsberg had een voor-
treffelijke score van twee op drie.
Wij hadden er vijf. Daar moet je er
minstens drie van verzilveren. Jam-
mer."

derdeklassers
POLARIS - RKHSV 1-2. De bezoekers
waren de gehele wedstrijd sterker, zo-
dat de overwinning uiteindelijk terecht
kwam bij de ploeg die er het meeste
recht op had. Meusen 0-1, Van de Hoven
1-1 (strafschop) Rust. Muijtjens 1-2.
Scheidsrechter Daemen.
RKWM - RVU 0-4. Thuisclub speelde
ongeconcentreerd, zodat RVU met ge-
mak een ruime overwinning behaalde.
Herben 0-1 en 0-2 Rust. Brouwers 0-3,
Lambrichts 0-4. Scheidsrechter Broens.
BUNDE - SV BERG '68 1-0. Het grote
belang voor beide ploegen drukte dui-
delijk zijn stempel op de wedstrijd. Uit-
eindelijk trok de thuisclub aan het lang-
ste eind. Rust 0-0. Winkens 1-0. Scheids-
rechter Peeters.
LHBMC - SCHARN 2-1. Spannende
wedstrijd met een gelijkopgaande eer-
ste helft. Na rust werd de thuisclub ster-
ker en kon de opgelopenachterstand te-
recht ombuigen in een overwinning.
L'Ortije 0-1 Rust. Geurts 1-1, Day 2-1.
Scheidsrechter Emonts.
SVE - KLUIS 0-0. In een matte wed-
strijd had de thuisclub de meeste kan-
sen. Daar werd echter erg nonchalant
mee omgesprongen. Scheidsrechter
Cremers.
SC WW'28 - WILLEM I 2-1. In de eerste
helft was de thuisclub iets sterker. Na
rust legden de bezoekers het accent op
de aanval, maar zij slaagden er niet in de
achterstand weg te werken. Stitzinger
1-0 (strafschop) en 2-0 (strafschop) Rust.
Braunen 2-1. Scheidsrechter Heijkant.

SVM - BEKKERVELD 0-1. Een onge-
motiveerd spelend SVM liet de zege aan
het voor lijfsbehoud vechtend Bekker-
veld. Vooral na rust moest Bekkerveld
terug, maar de defensie hield stand. D.
Notermans 0-1. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Efjkenboom.

HEKSENBERG - SCHUTTERSVELD
0-1. In dit matige duel behaalde het fy-
siek sterkere Schuttersveld een ver-
diende zege op een zwak spelend Hek-
senberg. B. Grasmeyer 0-1 Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Steijns.
MINOR - GROENE STER 2-2. Minor
was weliswaar iets sterker, maar het
vond geen afdoend middel tegen de su-
bliem spelende Sander Bos van Groene
Ster, die twee keer voor zijn ploeg
scoorde. Zelfgoal 1-0 Rust. S. Bos 1-1 en
1-2, T. Vissers 2-2. Scheidsrechter
Schaeken.
TREEBEEK'- HEILUST 0-3. Het reeds
gedegradeerde Treebeek was zeker niet
de mindere van het eveneens in degra-
datiegevaar verkerende Heilust. De gas-
ten behaalden de volle winst door de
kansen in de tweede helft beter af te
werken. Rust 0-0. Zelfgoal 0-1, Labyed
0-2 en 0-3. Scheidsrechter De Haardt.
WIT GROEN VC - KOLONIA 1-2. In een
spannende wedstrijd waren beide ploe-
gen aan elkaar gewaagd. Nadat de gas-
ten na de hervatting op 0-2 waren geko-
men trok Wit Groen massaal ten aanval,
maar verder dan de eretreffer kwam de
ploeg niet. R. Kusters 0-1 Rust. R.
Scholtes 0-2, H. de Vrede 1-2. Scheids-
rechter Geilenkirchen.

vierde klassers
SVME - MVV '02 4-1. De thuisclub liet
erg veel kansn onbenut, dit ondanks de
ruime zege. Vaes 1-0, R. Mingels 2-0
Rust. J. Mares 3-0 en 4-0, R. Janssen 4-1.
Scheidsrechter Benyahya.
BANHOLTIA - GSV '28 0-2. Sportieve
en spannende wedstrijd, waarin GSV
technisch en taktisch de betere ploeg
was. Tokaya 0-1 Rust. Zelfgoal 0-2.
Scheidsrechter Ummels.
ST. PIETER - RKBFC 2-1. In deze ge-
lijkopgaande wedstrijd hadden de gas-
ten gezien het spelbeeld zeker een
puntje verdiend. Zelfgoal 1-0 Rust. Van
Geloven 1-1, Bonfrère 2-1. Scheidsrech-
ter Winkens.
SCHIMMERT - SC CABERG 0-1.
Schimmert maakte de fout door een
aantal kansen onbenut te laten, waar-
door Caberg de volle winst greep. Her-
mans 0-1 (strafschop) Rust- en einde.
Scheidsrechter Vossen.
KEER - MHEERDER BOYS 1-1. Matige
wedstrijd waarin beide ploegen met de
puntendeling loon naar werken kregen.
Zelfgoal 0-1 Rust. Custers 1-1. Scheids^
rechter Wenmakers.
WALRAM - VILT 1-2. Twee hardwer-
kende ploegen knokte in deze derby
verwoed voor de punten. Door een slor-
digheid in de thuisclubdefensie greep
Vilt de volle winst. R. Blom 0-1, R. Fris-
sen 1-1 Rust. J. Smeets 1-2. Scheids-
rechter Hendricks.
GULPEN - RKMVC 4-2. In een span-
nende en faire wedstrijd liet de thuis-
club goed verzorgd spel zien en het be-
nutte tevens de kansen. P. Baltus 1-0, J.
Hendriks 2-0 Rust. Van Aarssen 2-1,
Quadvlieg 3-1, Prevoo 4-1, Van Aarssen
4-2. Scheidsrechter Duysens.

KLIMMANIA - VIJLEN 1-1. Gelijkop-
gaande wedstrijd met veel kansen over
en weer. De puntendeling geeft de ver-
houdingen dan ook goed weer. Hengel-
broek 0-1, G. Lipsch 1-1Rust- en einde.
Scheidsrechter Lamby.
SV NIJSWILLER - SPORTCLUB '25
0-0. Sportieve wedstrijd, die zich voor
een groot gedeelte op het middenveld
afspeelde. Scheidsrechter Gerards.
RKASV - lASON 0-2. De gasten behaal-
den een verrassende zege op koploper
RKASV. In de eerste helft was RKASV
de betere ploeg, maar na rust nam lason
het heft in handen. Crutzen 0-1 Rust.
Crutzen 0-2. Scheidsrechter Dijcks.
SV ITTEREN - RAPID 2-1. In de eerste
helft domineerde Itteren en de ploeg
nam een verdiende voorsprong. Na de
hervatting drongRapid fel aan, maar de
versterkte thuisclubdefensie liet zich
niet meer verrassen. R. Gilissen 1-0, S.
Vanom 2-0 Rust. Kempeneers 2-1.
Scheidsrechter Bergholtz.

LAURA - ABDISSENBOSCH 0-4. Toen
Laura-doelman Pascal Meyers een
kwartier voor tijd bij de stand 0-0 we-

gens een blessure het veld moest verla-
ten sloegen de gasten toe. Missler 0-1, A.
Snippe 0-2 en 0-3, Zagar 0-4. Scheids-
rechter Mareehal.
RKHBS - WAUBACHSE BOYS 0-3.
Een futloos spelend RKHBS moest toe-
zien hoe de gasten verdiend met de vol-
le winst huiswaarts keerden. Huth 0-1
en 0-2 Rust. Huth 0-3. Scheidsrechter
Franssen.
RKSVB -FC GRACHT 2-3. Vooral door
een betere inzet behaalden de gasten in
deze gelijkopgaande wedstrijd de volle
winst. Crombach 1-0, H. Janssen 1-1, J.
Janssen 1-2 (strafschop) Rust. J. Jans-
sen 1-3, Schaapkens 2-3. Scheidsrechter
Maas.
RIMBURG - SIMPELVELD 1-1. In een
felle maar sportieve wedstrijd kregen
beide ploegen met deze puntendeling
loon naar werken. Strolenberg 0-1,
Smeets 1-1 Rust- en eindstand. Scheids-
rechter Franssen.
CENTRUM BOYS - SVK 1-0. In deze
sportieve wedstrijd behaalde het in de-
gradatiegevaar verkerende Centrum
Boys een kostbare zege, door een treffer
van Lutgens in de eerste helft 1-0.
Scheidsrechter Trienekens.
LANGEBERG - DVO 1-2. De thuisclub
stelde teleur en moest toezien hoe hek-
kesluiter DVO het spel vooral na rust
beheerste. Velraeds 1-0 Rust. Rutjens
1-1, Smith 1-2. Scheidsrechter Hintjens.
HELIOS'23 - CORIOVALLUM 2-0. Een
nerveus spelend Helios werd in de eer-
ste helft volledig teruggedrongen, zon-
der echter schade op te lopen. Na de
thee verscheen een Helios herboren in
het veld en won verdiend. Rust 0-0.
Heuts 1-0, Theunissen 2-0. Scheidsrech-
ter Engelen.

IVS - RKDFC 1-2. Na de hervatting do-
mineerde de thuisclub, doch paal en lat
stonden de verdiende gelijkmaker in de
weg. Heuts 1-0, Kunz 1-1, Krijns 1-2
Rust- en eindstand. Scheidsrechetr
Bertrand.
KEV - RKSNE 1-2. In een boeiend duel
zegevierden de gasten door een paar mi-
nuten voor het einde de winnende tref-
fer te scoren. Merkens 0-1, Lenferink 1-1
Rust. Cörvers 1-2. Scheidsrechter
Hoekstra.
SANDERBOUT - FC HOENSBROEK
1-1. Kampioenskandidaat Hoensbroek
bofte in deze ontmoeting dat het in de
laatste minuut de gelijkmaker kon sco:
ren. Overigens speelden beide ploegen
sterk 'aanvallend met de beste kansen
voor de thuisclub. Neissen 1-0 Rust.
Haan 1-1. Scheidsrechter Wijnands.
MARIARADE - VKC '89 2-4. Deze spor-
tieve plaatselijke derby eindigde vol-
gens verwachting in een verdiende zege
voor VKC. Remmers 0-1, De Bruyn 0-2
Rust. Meyer 0-3, Toonen 1-3, De Bruyn
1-4, Hoekstra 2-4. Scheidsrechter Meer-
ten.

inhaalactie amateurvoetbal
HEERLEN - In hetPaasweekeinde is voor het amateurvoetbal eeninhaalprogramma gepland. Dit ziet er als volgt uit.

Paaszaterdag 18.00 uur:

Hoofdklasse C
Venray-Vlissingen
Wilhelmina'oB-Sittard
Tweede klasse B
Blerick-Haslou
Derde klasse D
Ysselsteyn-Sparta'lB
RKMSV-FCV

Vierde klasse E
Maasbracht-Stevens-
weert

Vierde klasse F
Leeuwen-Leveroy

Paasmaandag 14.30 uur:
Hoofdklasse C
Sittard-Geldrop
Baronie-DESK
EHC-Longa
TOP-Limburgia
Meerssen'-Halsteren
Wilhelmina'oB-Venray
TSC-Vlissingen

Eerste klasse E
ODC-ESV
Tweede klasse B
Moesel-Venlosche Boys
IVO-Helden
Belfeldia-Haslou
Derde klasse D
Excelsior'lB-RKMSV

VWO3-SC Irene
Sparta' 18-Wittenhorst
Stormvogels'2B-Yssel-
steyn
GFC33-RKDEV
FCV-Reuver

Vierde klasse E
Urmondia-Buchten
Vlodrop-Maasbracht

Vierde klasse F
Nunhem-SC Leeuwen
RKESV-RKVB

Vierde klasse H
Geijstèren-Achates
RKDSO-EWC
Montagnards-Melderslo

damesvoetbal
Heksenberg eist
tweede plaats op
HEERLEN - In de strijd om de
tweede en derde plaats tussen Ra-
pid en Heksenberg heeft Rapid op
eigen veld deeer aan de bezoeksters
moeten laten: 0-2. De thuisclub was
in de laatste weken goed op dreef,
maar liet het tegen Heksenberg af-
weten. Bij de bezoeksters lag het ac-
cent iets meer op de verdediging en
de counters waren daarnaast le-
vensgevaarlijk. Uit één hiervan
scoorde Sandra Bongers in de eer-
ste helft. Een kwartier voor tijd
scoorde Veronique Leienhorst uit-
eindelijk het tweede Heksenberg-
doelpunt.

Nijswiller haalde stevig uit tegen
het bezoekende Vlodrop (6-1). Bij
het rustsignaal keken de Vlodrop-
dames al tegen een 3-0-achterstand
aan. Patricia Gulpen scoorde twee
keer, Heide Hamers was zelfs drie
keer succesvol en het halve dozijn
werd door Bettie Heuts volgemaakt,
terwijl Ine Hurskens de eer voor
Vlodropredde. Ondanks het feit dat
Leveroy 2 zwak opereerde, werd het
uitdueltegen Brevendia met 0-2 ge-
wonnen. In de eerste helft werd niet
gescoord. Na de hervatting ging Le-
veroy iets beter spelen en dat lever-
de ook doelpunten op. Op aangeven
van Marianne Kroon scoorde Marja
Huberts de openingstreffer, terwijl
diezelfde Marian Kroon vijf minu-
ten later de eindstand op 0-2 be-
paalde.
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ROUBAIX - Bijna was John Talen
zelfs als bestgeklasseerde Nederlan-
der uit de bus gekomen, maar te-
genover zijn tiende plaats stond de
achtste van Adrie van der Poel.
Laatstgenoemde had zich tijdens de
voorbije week op de helletocht
voorbereid in de Ronde van Bas-
kenland. „Ik kwam met veel moraal
in Parijs-Roubaix aan de start", zei
hij, „maar het zit me een beetje te-
gen, de laatste dagen. Ik moest drie
keer door tegenslag van de fiets".
Talen zei: „Van der Poel was op het
laatst aan het stunten. Hij nam alle
risico's"

Hoe dan ook, voor de overwinning
kwam de schoonzoonvan Raymond
Poulidor welgeteld tien seconden te
kort. „Als men in onze groep eerder
voluit was gaan rijden hadden wij
de vluchters te pakken gekregen",
luidde Van der Poels mening.

Eddy Planckaert (31) hoorde die,op-
merking niet eens. De helleklassie-

ker was voor hem een hemel op aar-
de. Na een winter vol onzekerheid
(de ADR-ploeg waarvoor hij vorige
jaren reed kwam niet meer van de
grond, waarna hij voor een lager sa-
laris naar Panasonic trok) was het
nu tijd om te genieten. De zege le-
verde hem naast de tot vijftig mille
opgeschroefde hoofdprijs 175 pun-
ten voor het wereldklassement op.
leder punt staat globaal voor dui-
zend gulden: 175.000 gulden er bij
dus, volgend jaar. Ploegleider Post:
„Planckaert was inderdaad niet de
duurste meer, toen ik hem contrac-
teerde. Maar dat zal vanaf nu wel
weer veranderen."

Salarisverhoging, maar dan van
minder importantie, zal er in de be-

scheiden Isoglass-ploeg van B.^f(
de Vlaeminck zeker ook inzi^voor Kurt van Keirsbulck. K tschoonzoon van de vroegere
reldkampioen Benoni Beheyt re i ?in de laatste 30 km zelfs even 'koploper over de kasseien. P'y j
kaert herstelde de orde in ge's tschap van Gayant, alsmede de sverschillende fasen bij genoetf 1

renners aangesloten Van &°<t \donck, Van denAkker en Bauef' *J,
aldus tot zes man uitgegroeide W* (
groep werd na een nummertje te{(^
porijden van Bauer uitgedund i"
drie, maar groeide tenslotte tOJ>
weer tot vijf man. Een zinder^]!
slot van de derde wedstrijd i1
reeks om de wereldbeker. Zon0 j
wacht Luik-Bastenaken-Luik. j
De uitslag: 1. Planckaert 265 lh kra. l
7.37.02; 2. Bauer zt; 3. Van HooydoncKKi
Gayant op 0,03; 5. Wampers zt; 6. DuCJ
Lassalle zt; 7. Wegmüller 0,07; 8. A. van.J
Poel 0,10; 9. Dhaenens; 10. Talen; U- M
Keirsbulck; 12. Museeuw; 13. Van denJ|
ker, allen zt als Van derPoel; 14. HaluPc |
1,24; 15. Freuler zt; 16. Ludwig i.iBM
Holm; 18. Laurent; 19. Ballerini; 20.’ j(
ders; 23. Van Orsouw, allen zt als Lua 3
29. Rakers 4,33; 46. Solleveld H.41fi '. <f
Arntz zt; 59. 80l zt; 67. Nijboer 13.38'
Hoondert 21,34.

Voorbereiding
In dewetenschap dat Cees Priem en
diens rechterhand Henk Steeyens
het serieus met hem menen, bereid-
de Raymond Meijs zich ambitieuzer
dan ooit op het nieuwe seizoenvoor.
„In tegenstelling tot vroeger leef ik
nu tweehonderd procent voor het
fietsen," merkte de renner van de
Koga Miyata-ploeg na zijn succes in
de Hel van het Mergelland op.

Vanaf de eerste voorjaarskoersen
stak Raymond Meijs zijn 'neus aan
het venster. Hij won een zware
koers in Fayt-le-Franc. „In Dwars
door België eindigde ik als tweede
en in de Gasbeltoer en een klassie-
ker in het Belgische Trognee klas-
seerde ik me telkens als vierde. Ik
heb zo vroeg in het seizoen nog
nooit zo goed en regelmatig gepres-
teerd. Het werd ook tijd, want ik wil
zo snel mogelijk beroepsrenner
worden."

Raymond Meijs weet intussen al
wat hem straks bij de profs staat te
wachten. De testcase in de EG-ron-
de van vorig jaar en zijn deelname
vorige week aan twee open weg-
wedstrijden in Noord-Frankrijk
sterkten zijn ambiteuze plannen.

Raymond Meijs had het hele voor-
seizoen op de topklassieker met
start en finish in Eijsden afgestemd.

Eerste piek
„De Hel moest mijn eerste piek van
het seizoen worden. Daarom trok ik
me veertien dagen geleden gedu-
rende een week in een pension in de
Eifel terug. Ik trainde er elke dag
vele uren in de bergen. Ik heb het
niet voor niets gedaan. De Hel van
het Mergelland wordt zelfs door de
ploegleiders van profploegen hoog
aangeslagen. Fantastisch, dat ik ge-
wonnen heb, mijn mooiste succes
als amateur." Raymond Meijs hoopt
dat hij binnenkort een profcontract
bij Cees Priem kan tekenen. „Ik zou
dolgraag na het Nederlands kam-
pioenschap willen overstappen.
Eerst wil ik nog in Meerssen een
gooi naar de nationale amateurtitel
doen."
Raymond Meijs liet zaterdag op de
Waalse en Zuidlimburgse heuvels
zien dat hij in grote vorm steekt.
Toen bij de passage van Aubel de
krachtige wind voor de eerste selec-
ties zorgde, meldde Meijs zich met-
een in de eerste waaier. Vanaf dat
moment bleef de beschermeling
van oud-prof JanHugens (de dolge-
lukkige Amstenradenaar omhelsde
Meijs na diens zege in Eijsden lange
tijd) het koersgebeuren controleren.
Toen zich na een tachtigtal kilome-
ter een kopgroep vormde met Van
de Wijngaarden, Berends, Mulders,
Ansems, Rutte, Vink, Goense en
Ophof, was de kleine Limburger er
als dekippen bij. Met nog veertig ki-
lometer voor de wielen zette Meijs
met een vlijmscherpe demarrage op
de Gulperberg zijn greep naar de
macht in. „Ik hoopte dat er iemand
mee zou springen, want in mijn

eentje had ik nooit tot de finish kun-
nen standhouden. Ik was blij toen ik
Rinus Ansems uit de achtergrond
zag opduiken. Ansems rijdt altijd
voor wat hij waard is. Daarom kon-
den we met zijn tweetjes de vier
achtervolgers Mulders, Rutte, Vink
en Goense op afstand nouden."

# Raymond Meijs,
heerser op de Limburgse

en Waalse heuvels.

Foto: WIDDERSHOVEN

Rillingen
Omdat Meijs een sprint met An-
sems wilde voorkomen, speelde hij
anderhalve kilometer voor het ein-
de alles of niets. „Het lukte. Op het
moment, dat ik de eindstreep zag,
kreeg ik rillingen over mijn hele li-
chaam. Van blijdschap stonden de
tranen in mijn ogen. Eindelijk heb
ik het niveau bereikt waar ik thuis-
hoor. Als junior bereikte ik de top.
Als amateur is me dat nu ook ge-
lukt." Woorden van de winnaar van
de Hel van het Mergelland.

Hel van het Mergelland; amateurs topcom-
petitie: 1. Meijs, 188 km in 4.48.20 uur; 2. op
0.16 Ansems; 3. op 0.48 Mulders; 4. Vink; 5.
Goense; 6. Rutte; 7. op 2.25 G. Jansen; 8.
Van der Vliet; 9. Theisen; 10. Huygen; 11. op
2.30 Vissers; 12. op 2.34 Van der Heijden; 13.
op 2.42 Van de Vin; 14. op 3.00 Ottevanger;
15. Vinke; 16. Gerritsen; 17. P. Strouken; 18.

Vaessen; 19. Knuvers'; 20. Boogaard; 22.
Poels; 25. Remels (Belgisch kampioen); 47.
en laatste op 5.30 Tak. Ploegenklassement:
1. Boyemij; 2. De Jonge Renner; 3. Koga
Miyata; 4. Giant, 5. Teleflex. Bergklasse-
ment: 1. Meijs 18 pnt; 2. Mulders 28; 3. Vink
36.
Junioren districtsselecties: 1. Boogerd, 114
km in 2.53.05; 2. Van Bon; 3. Van Dijk, 4. op
0.14 Boven; 5. op 0.44 Moerenhout; 6. op 0.46
De Boer; 7. Gortzen; 8. Reinerink; 9. op 0.52
Van derZiel; 10.op 0.58 Van derLeeuw; 11.
op 3.30 Dubbeldam; 12. op 5.41 Tolhoek; 13.
Lotz; 14. op 5.49 Van Cadzand; 15. op 7.00
Bremer; 16. op 7.05 Heij; 17. Thoelen; 18. op
7.10 Van de Boom; 19. op 7.15 Stam; 20. op
7.24Rooks; 22. Meyers; 30. en laatste op 8.58
Pasquino. Ploegenklassement: 1. District
Limburg; 2. Noord-Holland, 3. Zuid-Hol-
land, 4. Brabant Zuid-West, 5. SC De Motten
Tongeren. Bergklassement: 1. Van Bon; 2.
Gortzen; 3. Boogerd.
Dames: 1. Loohuis-Damveld, 88 km in
2.33.47; 2. op 0.07 C Westland; 3. op 0.43
Lutke Schipholt; 4. Dijkstra; 5. Van de Vij-
ver; 6. op 1.41 Van Moorsel; 7. op 2.41 De
Bruin; 8. Wercks; 9. op 2.43 Heyboer; 10. op
2.46 Schuitema; 18. op 5.57 Heusschen; 30.
en laatste op 9.45 Mariere-Kroes. Ploe-
genklassement: 1. Nationale selectie Ne-
derland; 2. Nationale selectie België; 3.
Groen Transportbedrijf. Bergklassement:
1. Van Moorsel; 2. Loohuis-pamveld; 3.
Westland. Nieuwelingen (criterium): 1.
Brakkee, 50 km in 1.26.30uur; 2. Roltero; 3.
op 0.10 Van de Broek; 4. Van de Akker; 5.
Raatgever; 6. Overgaag; 7. Jochums; 8. Heil-
bron; 9. op 1.00Godde; 10. op 1.30Schepers;
12. op 1.40 Van Deurse; 17. op 2.15 Vos.

het weekeinde van

verbrijzelde illusies
door wiel verheesen

ROUBAIX - Alsof de klaagmuur naast de wielerbaan in
een grauwe fabrieksstad van Noord-Frankrijk stond. Inieder geval, het scenario na afloop van Parij s-Roubaix wasgisteren precies eender als vorige jaren. Op luttele metersafstand van de plaats waar Eddy Planckaert zichzelf en decomplete Panasonic-ploeg een gloriedag bezorgde, klonkin vele talen het verhaal van pijn, teleurstelling en tegen-
slag. Het verhaal van verbrijzelde illusies.

„Ik kreeg de indruk, dat men er
met man en macht op uit was
om mij te dwarsbomen", brieste
Laurent Fignon. „Telkens als ik
het bastion van Panasonic wilde
doorbreken, reageerde iedereen
furieus. Echt meehelpen om een
georganiseerde tegenaanval op
touw te zetten was er echter niet
bij. Alleen een enkeling uit de
PDM-ploeg dacht er soms an-
ders over, maar het haalde alle-
maal niks uit."

De woede van Fignon, die op de
zevenentwintigste plaats bleef
steken, mocht begrijpelijk wor-,
den genoemd. Zijn commentaar
op de gebeurtenissen in de laat-
ste uren van de strijd was deson-
danks niet compleet. Weliswaar
ging hij strijdend ten onder,
maar evenzeer had hij moeten
erkennen, dat het optreden van
Eddy Planckaert, zelfs met de
stimulerende steun van diens
ploegmakkers, werkelijk groots
was. Hij was de sterkste van de
honderdzesentachtig man, die
in Compiègne aan de helletocht
waren begonnen. „Ik schuwde
een aanval over honderd kilo-
meter niet", aldus Planckaert
zonder een zweem van opschep-

perij, lang voordat de laatste van
de tweeënnegentig overgeble-
ven strijders de finish had be-
reikt.

Jan Gisbers, chef d'equipe van
PDM zei: „Uiteraard misten wij
Scan Kelly als gevolg van zijn
sleutelbeenbreuk in de Ronde
van Vlaanderen. Daarbij kwam
dat Dirk de Wolf, die normaliter
in de hel tot goeie dingen in
staat is, nog naweeën onder-
vond van zijn ziekte. Bij ons
moet het nu komen van Dhae-
nens en Verhoeven. Zij hebben
zich uitstekend geweerd, maar
meer dan zij lieten zien was er
niet voor hen weggelegd."
Commentaar van Nico Verhoe-
ven: „Vind je het gek? In de laat-
ste tien kilometer, net toen ik
van plan was om een sprong te
maken naar het leidend drietal
Planckaert, Bauer, Van Hooy-
donck kwam ik twee keer achter
elkaar op een tube zonder lucht
te zitten. De motorrijder van de
organisatie, die met reservewie-
len in de buurt zou moeten zijn,
was één keer in geen velden of
wegen te bekennen. Het kostte
mij kostbare tijd. Ik zal in die
fase niet de enige geweest zijn

met tegenslag, maar het is wel
om gek van te worden als je
zoiets overkomt."

Dhaenens eh Verhoeven waren
overigens niet de enige PDM-
renners, die nadrukkelijk van
hun aanwezigheid prijsgaven.
Het optreden van John van den
Akker was voor zijn doen zelfs
verbazingwekkend. „Voor mij
niet", aldus ploegleider Gisbers.
„Van den Akker is een jongen,
die zich altijd opoffert voor de
ploeg. Daardoor blijft hij voor
de massa vaak onzichtbaar. Ik
weet hoeveel werk hij opknapt.
Trouwens, een paar weken gele-
den won hij in een Spaanse
koers nog een etappe. Toen hij
een paar jaar geleden, na het op-
heffen van de Roland-ploeg,
zonder contract dreigte te raken
heb ik geen moment geaarzeld
om hem binnen te halen."

Overigens, in het zegevierende
kamp van Panasonic bleef men
heus niet van tegenslag ge-
spaard, maar als de zaak een
happy-end krijgt wordt over het
onfortuin meestal op een min-
der grimmige toon gepraat.
Jean-Marie Wampers, de win-
naar van vorig jaar, kwam dan
ook tot een heel rustige uitleg:
„Nooit eerder had ik in Parij s-
Roubaix zóveel tegenslag. Ik ge-
loof, dat ik een keer of zes van de
fiets geweest ben. De ene keer
omdat de ketting het begeven
had, een andere keer omdat ik
lek gereden had en weer een vol-
gende keer omdat er iets anders
aan de hand was. Ik kreeg de in-
druk, dat ik aan een non-stop

achtervolging bezig was. Toen
ik in de groep achter de vluch-
ters reed wist ik vanzelfspre-
kend wat mijn taak was. Op het
moment dat Martial Gayant zich
in de straten van Roubaix toch
nog losrukte ben ik meegegaan.

Op de baan achterhaalden wij
de leiders en toen kon ik Planc-
kaert nog eventjes op een heel
belangrijk moment van dienst
zijn". John Talen, na een bewon-
deresnwaardige koers, kwam
iets later binnen. In tiende stel-
ling. „Ik heb Fignon aardig in
bedwang kunnen houden",

grijnsde de vroegere Drent. „Op
een gegeven moment vond ik,
dat Freuler zich te veel afzijdig
viel. Ik ben naast hem gaan rij-
den om hem de huid vol te
schelden. Toen zag ik meteen
hoe laat het was. Freuler was
uitgepierd."

De sprint na een tocht van ruim
zeven uur in stofen met de wind
meestal op kop had een sensa-
tioneel verloop. Dat kwam niet
omdat Steve Bauer er aan deel-
nam. De Canadees in dienst van
het Amerikaanse Seven Eleven
wordt weliswaar sinds zijn de

WK-affaire 1988 met Claude Cri-
quielion door menigeen met de
nek aangekeken, maar dit keer
ging hij vrijuit. Voor de bloed-
stollende seconden zorgde Ed-
wig van Hooydonck. Hij zocht
in een wanhoopsdaad de boven-
kant van de baan en dwong de
rechts rijdende Eddy Planc-
kaert zodoende tot een omweg.
Steve Bauer rook zijn kans,
dook naar beneden, maar zag op
het laatste rechte stuk toch
iemand naast zich opduiken. Zij
aan zij flitsten de twee kempha-
nen over de streep. Het fotofi-
nish-apparaat deed uitspraak

ten gunste van Planckaert
„Shit", was het alleszeggende
commentaar van Bauer. Hoe ge'
ring het verschil tussen de numm-
ers een en twee geweest was
benadrukte Edwig van HooY'
donck met zijn opmerking, vijl
minuten later: „Wie wint er
eigenlijk. Ik heb het op afstand
niet kunnen zien. Trouwens, &
kon amper nog uit mijn ogej 1
kijken. Ik was helemaal kapot."
Met zijn derde plaats (een herha-
ling van vorig jaar!) redde Ed-
wig van Hooydonck de eer van
de Buckler-ploeg. Solleveld en
Vanderaerden kwamen in een
grote groep pas elf minuten n*
Planckaert aan de finish. De vil 1
andere Buckler-renners hadde11
toen al hun burgertenue aan. ,
„Over inzet van mijn team ha"
ik niet te klagen", aldus chef d'e_
quipe Raas, „maar de tegenslae
was enorm. De Keulenaar era
Maassen waren na goed 100 km
bij een valpartij betrokken-
Maassen, die aan de val een flloT
ke knieblessure overhield, reed
naderhand ook nog lek. Segers
moest in het bos van WallerS
misschien wel drie minuten
wachten voordat ik bij hem kon-
Vanderaerden kreeg tegelijker-
tijd pech, net als Gerrit de VrieS-
Nijdam kon geen vuist make n'

kortom, het zat ons niet mee. F
maar hopen op de Waalse klas-
siekers met Gölz en Cordes, dje
in de voorbije week in de Rond e
van Baskenland actief waren."
Over degenen, die in de eerst
honderdvijftig kilometer tijden»
een marathonvlucht ruim zeS]
tien minuten voorsprong °f'
bouwden (de TVM-renners P&.
ters en Kleinsman in gezelschap
van de Zwitser Joho) sprak bU'
na niemand meer. Joho hiel^het nog het langst vol. Het wa»
een schrale troost, dat iateL
winnaar Eddy Planckaert d
eerste van het aan stukken &e_
scheurde veld was die hem
voorbijging. Parijs-Roubaix be-
gon toen pas echt.

" Millimeters verschil tussen Eddy Planckaert (links) en Steve Bauer. Tussen het tweetalsprintEdwig van Hooydonck naar de derde plaats. Foto: COR VOS.

sport.

Ex-wereldkampioen junioren schittert in Hel Mergelland

Raymond Meijs solliciteert
naar profcontract

door bennie ceulen
EIJSDEN - Veertien jaar na zijn zege in de Hel van het Mergel-
land heeft MathDohmen eindelijk een Limburgse opvolger ge-
kregen op de erelijst van deze befaamde amateurwielerklassie-
ker: Raymond Meijs. De manier waarop de ex-wereldkam-
pioen van de juniorenin Eijsden de vaderlandse top terugwees
en de achttiende 'Hel' op zijn naam schreef, getuigt van grote
klasse. Op 22-jarige leeftijd lijkt de belofte uit Valkenburg ein-
delijk de hoge verwachtingen te gaan inlossen. Met zijn triomf
in de belangrijkste Nederlandse voorjaarsklassieker sollici-
teert Raymond Meijs in elk geval naar een profcontract.

Na zijn uitblinkersrol vorig jaar in
het WK in het Franse Chambéry gaf
Raymond Meijs reeds te kennen
dolgraag naar de hoogste wielerca-
tegorie over te willen stappen. Zijn
gastoptreden als lid van Cees
Priems TVM-ploeg in de open EG-
ronde beantwoordde echter niet aan
de verwachtingen. Priem adviseer-
de Raymond Meijs nog een jaartje
bij de amateurs te rijpen vooraleer
de grote stap naar het profkorps te
maken.

Bloemen voor
John de Hey

HEERLEN - John de Hey toon-
de zich gisteren de sterkste van
honderdzevenenzeventig deel-
nemers aan de amateurkoers Be-
verlo-Korspel over 140 kilome-
ter. De Heerlenaar van wieler-
club Zuid-Limburg verwees de
Belg Omloop en de Branander
Van Vlimmeren naar de tweede
plaats en derde plaats. Het was
voor De Hey de eerste zege in dit
seizoen. Van der Schouw werd
met een halve minuut achter-
stand vierde.

Meijs klopt
medevluchter

in Wolder
Van onze medewerker

MAASTRICHT- Een dag na zij"
overwinning in de Hel van he
Mergelland was Raymond Uew
ook de snelste in het bergen^
rivm van Wolder/Maastricht, jj1
de sprint verwees hij medevlucft
terPeter van derVleuten naar #
tweede plaats. Meijs was bij eW
ontsnapping betrokken, eers
met Torn Dijkstra, later me'
John de Hey. Met nog vijfe".
twintig kilometer voor de wiel<£zette hij aan voor de beslissen^
vlucht, samen met Van derVlften. (Uitslag Ronde van Wolder
op pagina 15).

" Raymond Meijs wint oof-
de Ronde van Wolder.

Martin Brassé
stapt uit jury

EIJSDEN - Na een menings^j
schil met districtsconsul Ge'
Scholte tijdens de Hel van het M
gelland heeft Martin Brassé *werkzaamheden als jurylid niet
middellijke ingang beëindigd-, . ]
geroutineerde wedstrijdcommlSJi
ris uit Hoensbroek gaf te ken^]
dat hij het niet eens was met h
taakverdeling van het Limburg'jurykorps voor het seizoen V%
Brassé isvan mening, dat hij te *|j
nig wedstrijden kreeg toebede*
en zette daarom een punt achter**l
lange carrière als jurylid.

Mddiidag y a^rii iyyu m22

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 11
Talen deelt in succes

Van der Poel
bestgeklasseerde
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