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Italiaan wint
Songfestival

ZAGREB - Italië heeft met hetliedje 'Insieme: 1992' zaterdag in
Zagreb het 35e Eurovisie Song-
festival gewonnen. Tweede werd
frankrijk met de zangeres Joelle
Ursull, een plaats die gedeeld
moest worden met de lerse zan-
ger Liam Reilly. Nederland, dat
Werd vertegenwoordigd door
Maywood, werd vijftiende.

’Eindexamen
Havo moet
zwaarder’

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het eindexamen
van de Havo moet zwaarder wor-
den. De opleiding moet beter
voorbereiden op het hoger be-
roepsonderwijs. Daarom dient
het aantal eindexamenvakken
op de Havo te worden uitgebreid
met beroepsgerichte vakken.

Dit schrijft de commissie-Van
Wieringen in een nog vertrouwe-
lijk rapport over de aansluiting
van de Havo op het hoger be-

roepsonderwijs. Het rapport is
op verzoek van de Vereniging
van Hogescholen, de HBO-raad,
gemaakt. Aanleiding tot het on-
derzoek is de aanhoudend grote

uitval van Havo-leerlingen in het
hoger beroepsonderwijs.

De commissie adviseert het aan-
tal examenvakken uit te breiden
tot zeven a acht. De drie nieuwe
vakken moeten aansluiten bij de
drie grote sectoren in het hoger
beroepsonderwijs: technisch,
bedrijfseconomisch en sociaal-
agogisch/gezondheidszorg. Van
de drie beroepsgerichte vakken
dient de Havo-leerling er een of
twee op te nemen in het eindexa-
menpakket.

NAVO-lidmaatschap verenigd Duitsland geen struikelblok meer

Concessie Moskou
BONN - De Sovjetunie heeft op de 2+4-onderhandelingen in
Bonn - de gesprekken tussen beide Duitslanden en de vier
geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog - de weg geëffend
voor een snelle Duitse eenwording door omzichtig voorbij te
gaan aan de moeilijke kwestie van een eventuele Duits lid-
maatschap van de NAVO. De opstelling van Moskou bracht de
Westduitse bondskanselier Helmut Kohl er gisteren toe te
spreken van een 'historische zaak voor Duitsland en Europa.

Het verzet van Moskou tegen de
westerse eis dat een verenigd Duits-
land lid is van de NAVO is het voor-
naamste struikelblok tussen de zes
gesprekpartners. Een Westduitse
regeringfunctionaris zei dat de Sov-
jetrussische minister van buiten-
landse zaken, Edoeard Sjevardnad-
ze, zaterdag had laten weten dat het
Kremlin er niet langer op staat dat
de militaire status van Duitsland
vastgelegd wordt vóór de twee
Duitslanden samengaan.

De Sovjetbewindsman liet weten
dat de externe aspecten van hereni-
ging - zoals het NAVO-lidmaat-
schap- niet in hetzelfde tijdsbestek
hoeven te worden opgelost als de in-
terne kwesties, die aan de Duitsers
zelfkunnen worden overgelaten. De
huidige rechten van de bondgeno-
ten uit de Tweede Wereldoorlog
zouden in de overgangsfase kunnen
worden verlengd totdat de andere
vraagstukken zijn opgelost en
Duitsland zijn soevereiniteit geheel
terugkrijgt.

De mv-ei£>.t politieke partijen in de

Bondsrepubliek zijn bereid samen
met de DDR de kosten te dragen
van het stationeren van de Sovjet-
troepen daar, zo schreef een West-
duitsekrant. Het onderhoud van de
380.000 man troepen en hun fami-
lieszou ongeveer 1,2 miljard gulden
per jaarkosten.

De Amerikaanse minister van bui-
tenlandse zaken James Baker, die
na de top doorreisde naar War-
schau, bracht de Poolse regering
gisteren op de hoogte van de ge-
sprekken. Baker nodigde de Polen
uit de vervolggesprekken in juli in
Parijs bij te wonen om te praten
over garanties voor de grenzen tus-
sen Polen en een herenigd Duits-
land. Polen wil de huidige grenzen
vastgelegd zien in een verdrag met
een herenigd Duitsland.
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Verontreiniging
lucht Z-Holland

HAAG - De provincie Zuid-
Holland heeft gisteravond de smog-
fase-1 ingesteld voor luchtveront-
reiniging door ozon en stikstofdio-
xyde. In het verleden werd smogfa-
se-l als 'waarschuwingsfase voor

' smog' aangeduid.
*-

EERST ZON, LATEREEN BUI
Vandaag begint de dag met
*on. Vanmiddag neemt de be-
volking toe en plaatselijkvalt
er een bui, mogelijk met on-
teer. De temperatuur stijgt
'ot circa 23 graden, maar na
ee«i bui koelt het flink af. Ko-
kende nacht daalt de tempe-
ratuur tot ongeveer 10 graden
®n ontstaan er enkele mist-
banken. De wind is zwak tot
"batig en draait van zuid naar
West.Voor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
«unt u bellen 06-91122346

VANDAAG:
l°nop: 05.59 onder: 21.15
"Uaanop: 19.14 onder: 04.39

BORGEN
*»«op: 05.57 onder: 21.17maanop: 20.26 onder: 04.53

Doden door
aardbeving
in Z-Italië

POTENZA/NAPELS - Door een
krachtige aardbeving in Zuid-Italië
zijn zaterdag zeker twee doden en
twaalf gewonden gevallen. De twee
doden waren een vrouw in de stad
Potenza dieeen hartaanval kreeg en
een meisje dat onder puin werd be-
dolven in een huis. De beving had
een kracht van acht op de intensi-
teitsschaal van Mercalli, vergelijk-
baar met 6,1 op de Schaal van Rich-
ter.
Het epicentrum van de beving die
ongeveer 40 seconden duurde, lag
in de buurt van Potenza, maar de
aardschokken waren tot in het tien-
tallen kilometers verder gelegen
Napels te voelen.
Op sommige plaatsen vielen muren
om of kwamen delen van daken
naar beneden. Er ontstond, vooral
op plaatsen die al eerder door aard-
bevingen waren getroffen, paniek
onder de bevolking.
De eerste schok die het krachtigst
was, vond plaats om 09.20 uur enwerd gevolgd door vijf lichtere
schokken.

Bomaanslag na
drugvangst
in Colombia

BOGOTA - Het Colombiaanse leger
heeft de drughandel in het land eenenorme slagtoegebracht met een in-val in cocaïne-laboratoria waarbij 12ton zuivere cocaïne in beslag werd
genomen. Kort na de bekendma-king hiervan explodeerde gisteren
in een luxe club in de buurt van het
drugcentrum Cali een bom en konde politie in Medellin een andere
bom onschadelijk maken.

De politie vermoedt dat de aanslag
past in een oorlog tussen twee grote
drugkartels, het Medellin-kartel en
het Cali-kartel. Samen beheersen
deze kartels 80 procent van de co-
caïne-markt in de Verenigde Staten.
De bom in Cali ontplofte gisteren
kort nadat het leger had bekendge-
maakt dat het de drugbaronnen een
gevoelige slag had toegebracht.
Diep in het oerwoud ontdekte het
een groot cocaïne-complex en nam
het 12 ton cocaïne in beslag, meteen
waarde van naar schatting 860 mil-
joen dollar.
Speciale legereenheden, gesteund
door helikopters en vliegtuigen van
de luchtmacht, deden een inval in
het cocaïne-complex. Daarbij vielen
twee doden en werden 17 arrestaties
verricht. In het oerwoud vonden de
militairen 25 landingsbanen. Behal-
ve de cocaïne namen de militairen
vier vliegtuigen, voertuigen en wa-
pens in beslag.
In het complex waren drie laborato-
ria. Een daarvan werd bewaakt door
30 gewapende mannen, vermoede-
lijk leden van de linkse Revolutio-
naire Strijdkrachten.

’Goud van oud’ op
Maastricht Airport
BEEK - Naar schatting vijf- a zes-
duizend vliegtuigfanaten en andere
nieuwsgierigen dromden zaterdag-
middag samen op het snikhete
Maastricht Airport. Zij vergaapten
zich aan een bonte verzameling
'oude kisten. Die stonden daar de
hele middag in de blakerende zon
ten toon gesteld in het kader van de
open dag die luchtvaartbedrijf Air
Service Limburg in samenwerking
met de Aero Club Zuid-Limburg
had georganiseerd.

Nadat de merendeels uit België af-
komstige toestellen druppelsgewijs
uit het luchtruim waren neerge-
daald, boden de piloten het toege-
stroomde publiek ruimschoots de
gelegenheid hun vliegende mu-
seumstukken van binnen en buiten
aan een grondige inspectie te onder-
werpen.
Wie het felle Zonlicht wist te weer-
staan, kon de hemel inturen waar
parachutespringers de hele middag
door demonstraties gaven.

# Jong en oud
vergaapten zich

aan de bonte
verzameling

oude vliegtuigen op
Maastricht Airport.
Foto: PETER ROOZEN

Ontvoerde na
twee jaar als
wrak thuis

ARZIGNANO - Een 20 jaaroude
Italiaan, die meer dan twee jaar
geleden werd ontvoerd, is giste-
ren in zijn woonplaats terugge-
keerd, één dag na zijn vrijlating.
Kerkklokken luidden en duizen-
den inwonersvan Arzignano, het
stadje in het noorden van Italië
waar hij 27 maanden geleden
werd ontvoerd, waren uitgelo-
pen om Carlo Celadon welkom te
heten.

Celadon, die geestelijk en licha-
melijk ernstig verzwakt is door
zijn ontvoering, werd zaterdag
vrijgelaten in de bergen van
Aspromonte in het zuiden van
Calabrië, ongeveer anderhalfjaar

nadat zijn vader vijf miljard lire
(ongeveer acht miljoen gulden)
losgeld had betaald. Aangeno-
men wordt dat het gaat om het
hoogste bedrag dat in Italië aan
ontvoerders is betaald.

„Betalen is fout en mijn geval is
daarvan het overduidelijke be-
wijs. Ik heb meer dan anderhalf

jaar moeten wachten nadat ik
had betaald om mijn zoon terug
te zien", zo zei de vader van Car-
lo. „Zij sloegen hem wanneer hij
huilde. Ze hebben hem vernie-
tigd", zo zei hij nadat de politie
zijn verzwakte zoon het huis had
binnengedragen.

De ontvoerde Carlo bracht ver-
scheidene maanden door in een
vochtig gat in de grond. Soms
kreeg hij drie dagen niet te eten
en moest hij lange tijd in zijn
eigen uitwerpselen blijven zit-
ten. Toen de artsen hem onder-
zochten woog hij nog maar 40 ki-
logram. Voor zijn ontvoering was
hij 20 kilo zwaarder.

Onverwacht
De onverwachte instemming van
Moskou met hereniging voordat het
stekelige probleem van een NAVO-
lidmaatschap is opgelost, houdt in
dat de Duitsers die al snelle vorde-
ringen maken naar een economi-
sche samensmelting op 2 julinu al
de vrijheid hebben zelf te bepalen
hoe en wanner zij vier decennia van
splitsing zullen oplossen.

Roda JC in Europacuptoernooi
KERKRADE - Roda JC heeft zich gisteren op devalreep van de voet-
balcompetitie toch nog verzekerd van deelname aan de Europacup 3.
De ploeg van trainer Jan Reker hadzich de laatste weken in een moei-
lijke positie gebracht doordat een aantal relatief gemakkelijke thuis-
wedstrijden onnodig verloren werd. Gisteren maakte men aan alle
onzekerheid een einde door FC Den Haag met 3-1 te verslaan. John
van Loen maakte twee treffers, uitblinker Eric van derLuer tekende
voor de derde.
John van Loen was overigens na afloop middelpunt van de belang-
stellling. De spits, voor wie verschillende clubs belangstelling heb-
ben, mag van zijn trainer alleen weg als hij naar een topclub kan over-
stappen. Gisteren werd bekend dat de Belgische club Standaard
Luik in onderhandeling is met Van Loen.
Het feit dat Roda JC volgend seizoen weer internationaal zal mogen
voetballen is voor de club de basis van de ambitieuse plannen die al
geruime tijd klaar liggen. De verwachting is dat de business-seats
hierdoor snel verkocht zullen worden.

" Eric van derLuer (links) en Peter van der Waart bedan-
ken het publiek na dewinst opFCDen Haag.

Foto: DRIES LINSSEN Amsterdam
bereidt Ajax

warm onthaal
AMSTERDAM - Amsterdam
stond gisteravond op zijn kop.
Een uitzinnige menigte van tus-
sen de 20.000 en 25.000Ajax-sup-
porters had zich verzameld op
het Leidseplein, waar de kam-
pioenen rond kwart over zeven
op het balkon van de stads-
schouwburg verschenen, onder
aanvoering van Johnny van 't
Schip.

Het Leidseplein begon gisteren
tegen zessen al vol te stromen:
Echt druk werd het pas vlak na
zeven uur toen via de Leidse-
straat horden supporters zich on-
der politiebegeleiding vanaf het
Centraal Station naar het Leidse-
plein begaven. Rond de 3.200
aanhangers waren met trein of
bus uit Nijmegen gekomen, waar
Ajax het landskampioenschap
via een 1-1 gelijkspel tegen NEC
veilig stelde.

CDU sterkste in DDR
ondanks fors verlies

Van onze correspondent

OOST-BERLIJN - De Oostduitse
CDU van minister-president Lothar
de Maizière blijft ondanks een ver-
lies van 8,4 procent bij de eerste
vrije gemeenteraadsverkiezingen in
de DDR, de grootste partij. De rege-
rende sociaal-democraten bleefvrij-
wel gelijk, terwijl de oppositionele
communisten licht verloren.

De SPD haalde 21 procent, de PDS
kwam op 14,3 procent van de stem-
men. De DSU, de conservatieve
partner van de CDU, verspeelde
meerdan een derdevan de aanhang.
De liberale Bond van Vrije Demo-
craten was de enige regeringspartij
die stemmen heeft gewonnen. De
partij kwam op ruim zes procent.
De opkomst bedroeg 80 procent.
Dat was 13 punten lager dan bij de
algemene verkiezingen van 18
maart.

Opvallend was dewinst van de klei-
ne partijen. De in Bondgenootschap
90 en Nieuw Forum verzamelde re-
volutionairen van het eerste uur,
verdubbelden hun aanhang bijna
tot vier procent. Regionale groepen
en individuele kandidaten haalden
verrassend ruim tien procent.

De boerenpartijen konden op het
platteland hun aanhang soms ver-

tienvoudigen. Dat komt niet in de
laatste plaats door de geweldige
problemen, waarmee de staatscoöp-
eraties te kampen hebben sinds de
grenzen open zijn gegaan voor wes-
terse produkten. Sinds korte tijd
kent de DDR ook vleesbergen en
melkzeeën.

Inkrimping van
legerpersoneel

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het ministerie
van Defensie bekijkt momen-
teel de mogelijkheden om bin-
nen vijf jaar de omvang van
het leger in te krimpen met on-
geveer vijftien procent. De
pijn zal eerlijk worden ver-
deeld over beroepsmilitairen,
dienstplichtigen en burgerper-
soneel. Getracht zal worden
gedwongen ontslagen te ver-
mijden.

Minister Ter Beek (Defensie) zei dit
zaterdag voor de Tros-radio. Hij
stelde niets te voelen voor afschaf-
fing van de dienstplicht en over te
gaan op een soort beroepsleger. Vol-
gens hem moet er een wisselwer-
king blijven bestaan tussen krijgs-
macht en maatschappij.

Wel wil hij in de Defensie-nota die
eind dit jaarzal verschijnen, de weg
uitstippelen naar een andere, klei-
nere, maar wel kwalitatief goede
krijgsmacht.

De wervingscampagnes voor het le-
ger gaan gewoon door, zo liet Ter
Beek verder weten, omdat er be-
hoefte blijft bestaan aan kwalitatief
hoogwaardig personeel.
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Provincie positief
over nachttreinen
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STAAT DER NEDERLANDEN

sjfe 9% LENING 1990M PER 2000
bedrag open bedrag

inschrijving inschrijving 8 mei a.s. van 9 tot 15 uur via
banken en commissionairs

koers dekoers wordt na de inschrijving vastgesteld volgens
het tendersysteem

rente rente jaarlijks per 15 mei
aflossing op 15 mei 2000 wordt het uitstaande bedrag van

de lening a pari aflosbaar gesteld
storting storting 1 juni 1990

lening dooreen leverbaar met de 9% 1990 lening met
aflossing per 15 mei 2000 (tender + toonbanklening)

voorwaarden voorwaarden kosteloos verkrijgbaar bij
banken en commissionairs



Twijfel
\ Of de keuze van het MECC als lo-
x katie voor dit muzikaal evene-
\ ment de juiste is geweest, valt
; ook achteraf te betwijfelen. Al
;! zal het feit, dat het provinciebe-
I stuur van Limburg het festival
; gesubsidieerd heeft, mede heb-
: ben bijgedragen tot deze keuze.
j In ieder geval had het veelzijdig
; karakter van het Voices-festival
\ te lijden onder de matige akoesti-
I sche omstandigheden van het
; grote Auditorium.

5 Vanwege dit geluidsaspect wa-
i. ren immers alleen die ensembles
5 in Maastricht te gast, die gebruik
< maken van electronische ver-
-5 sterking, en niet zelden van elec-
< tronische begeleiding. De echte
* a-capella ensemblezang - en het
< repertoire, dat daarmee samen-
< hangt - waarmee groepen als
< The Hilliard Ensemble, The
« Scholars, The Tallis Scholars en«

het Amsterdams Vocaal Quartet
zich onderscheiden, werd daar-
door gemist op het Maastrichts
festival. En bovendien: een Voi-
ces-marathon zonder The King's
Singers, 's wereld meest befaam-
de en veelzijdige close-harmony
ensemble, is per definitie een ge-
devalueerde marathon.
Het accent kwam in Maastricht
te veel te liggen op de vocale
show, op groepen, die danspas-
jes, choreografische vondsten,
lichteffecten, begeleiding en
vooral veel humor gebruiken om
hun muziek aan de man te bren-
gen. Niet dat deze 'hulpmidde-
len' zonder vakmanschap en ge-
voel voor sfeer en opbouw wer-
den toegepast, maar van al te
veel humor word je op den duur
ook melig. En dat het repertoire
hierdoor aan muzikale diepgang
moet inboeten, werd ook in
Maastricht overduidelijk.

Maar nu de muziek: van vocale
vlerken tot hooggestemde heren.
Van Montezuma's Revenge,
made in Amsterdam, tot Chanti-
cleer, made in San Francisco.
Binnen deze uitersten in zowel
repertoire als uitstraling verliep
het festival afgelopen zaterdag.
Maar het meest gewaardeerd op
deze stemmige supermarkt werd
zaterdagavond toch en vooral
Cantabile uit Londen. Dit man-
nenkwartet heeft een perfecte
balans gevonden tussen ondeu-
gend, lichamelijk zingen (Monte-
zuma's Revenge) en oorstrelende
stembeheersing (Chanticleer).

Eigenlijk is elk optreden tijdens
dit Voices Festival een hoogte-
punt op zich. Want elke groep
heeft haar eigen klankkeurmerk.
Fel en lichamelijk is de streepjes-
code van de vijfmansformatie
Montezuma's Revenge (een van
de vele pseudoniemen voor diar-
ree, maar dit terzijde). Dit quin-
tet, dat overigens nog onlangs
Maastricht heeft aangedaan,
neemt even gretig als ruw een
loopje met geheide hits zoals de
Duitse schlager 'Du. En met
'Voulez-vous coucher avec moi'
van de domineesdochters The
Pointer Sisters.

Ook zonder het aangeboden hor-
loge, de linker schoen en het
briefje van 50 gulden, waarmee

de groep uitnodigend lonkt,
geeft menigeen in het Auditoi-
rum van het MECC zich graag
gewonnen aan deze begaafde
bengels. Dat Montezuma's Re-
venge ook door de bochtkan met
emoties, komt het meest overtui-
gend naar voren in 'Papa was a
rolling stone'.

" Veel sympathie was er gisteravondvoor het optreden van
Sweet Honey in theRock.

Gevleid
Nadeel van een festival - welis-
waar klein en best te overleven -is de overschakelingvan het ene
naar het volgende optreden. De
trommelvliezen moeten toch
even wennen aan The Oom Maw
Maw, ook made in Amsterdam.
Maar voelen zich snel gevleid
door de razendknappe Brazi-
liaanse, tongbrekende tango's
van dit uit twee vrouwen en twee
mannen geformeerd kwartet.
Muzikale perfectie is de streep-
jescodevan deze groep, dat wars
is van vocale gein. Na een korte
pauze word je overdonderd door
The Melloyds, made in Canada.
Een adembenemende wervel-
storm, waarin het publiek zich
mag vastklampen aan populaire
'oldies' uit de jaren vijftig tot on-
deugende persiflages zoals 'Six-
ty Minute Man. Dat opkomende
close harmony groepen hun
stem lenig ombouwen tot ritme-
box valt vooral op bij The Me-
lloyds. Eén dissonant in hun per-
siflage: het Avé Maria, gezongen
door een Canadees. Alsof je een
non hout ziet hakken.

Dat Engeland een traditie heeft
van 'storytellers' en zoetgevoois-
de zangers is door het Vocem
Electric Voice Theatre, ook uit
Londen, op overtuigende wijze
onderstreept met zijn aansteke-
lijke uitvoering van 'The Vampi-
re Strikes Back.

Fluweel
Dat Chanticleer uit San Francis-
co komt, is niet toevallig. Want
alleen in deze meest Europese
stad van de Verenigde Staten
kun je aanvoelen wat de Renais-
sance aan schitterende koorzang
heeft opgeleverd. Twaalf mees-
ters in polyfone muziek. Met
stembanden, glad als Italiaanse
marmer. Chanticleer heeft afge-
lopen zaterdagavond opnieuw

laten horen hoe je fluweelzacht
pianissimo kunt zingen.

Kortom, een dubbel sextet van
wereldformaat. Zonder vocale
fratsen. Naar Engelse traditie in
al zijn partijen gedisciplineerd
van toon. En beteugeld in klank-
sterkte. Zelfs de bassen krijgen
er het bit in.
En dan staat daar ineens Canta-
bile. Vier toontovenaars uit Lon-
den, aan wie je in dit jaar van Van
Gogh graag jeoor leent. Cantabi-
les streepjescode is een sa-
menklank van alle kleuren van
de voorgaande groepen. Vocaal
volmaakt. En overstromend van
humor in bijvoorbeeld de persi-
flage van het 'amateur-kwartet'
uit Oostenrijk. Snedige spotzang
in 'Are you lonesome tonight'.
Cantabile: een beter woord voor
perfecte close harmony anno
1990 is er niet.

Sensueel
Mathilde Santing (en niet Close
Up zoals aangekondigd) zorgde
zondagmiddag voor een swin-
gend begin van de tweede festi-
valdag. Haar hernieuwde samen-
werking met Astrid Seriese (wat
een prachtige sensuele stem) en
Julya Loko mag een muzikale
voltreffer worden genoemd. De
zes zingende Belgen, die luiste-
ren naar de naam Close Up ble-
ken goed geluisterd en gekeken
te hebben naar datgene, wat de
Engelse groepen al sinds jaaren
dag te bieden hebben.

Juist door dat gebrek aan origi-
naliteit kwam de muzikale bood-
schap van deze beslist zeer soe-
pel zingende Belgen niet hele-
maal over. Dat kan zeker wel ge-
zegd worden van Vocal Ease, dat
zich presenteerde met easy-liste-
ning-music van de beste soort.
Muziek, die je eigenlijk midden
in de nacht moet beluisteren, 'in
a sentimental mood' en met de
(voor)laatste whisky in je hand.

De uitsmijters van Voices Extra-
vaganza waren Sweet Honey in
the Rock, vijf zwarte vrouwen
met een zgn. 'African roots'-repe-
toire en de befaamde Swingle
Singers. Helemaal uit zijn bol
ging het publiek bij het opzwe-
pende, haast bezwerende optre-
den van de Amerikaanse vrou-
wenformatie, die vaak ten on-
rechte een gospelgroep wordt ge-
noemd.

De ongecultiveerde, bijzonder
expressieve manier van zingen
heeft iets aanstekelijks, dat wel,
maar het groot enthousiasme bij
het publiek lijkt mij eerder uit
sympathie voor de zaak van de
zwarten geboren te zijn dan uit
waardering voor de muzikale
kwaliteiten van de groep. Dit in
tegenstelling tot de Swingels, de
groep waarbij iedereen verbleek-
te afgelopen weekeinde.

Van Bach tot Mozart, van Ervin
Berlin tot Peruaanse volksmu-
ziek, van close-harmony ballads
waarvan de koude rillingen je
over de rug lopen tot een
lachwekkende persiflage op
Tsjaikowsky's ouverture 1812,
compleet met kanonnen en klok-
kegeluid. Allesklinkt perfect bij
deze achtmans (vier mannen,
vier vrouwen) formatie, die tij-
dens het een uur durende optre-
den op fenomenale wijze aan-
toonde, dat er een volgend Voi-
ces Festival komen moet. On-
danks alle organisatorische
rompslomp.

recept
Lamskotelet met
verse asperge-salade
Benodigdheden voor 4 personen: 8
enkele of 4 dubbele lamskoteletjes,
zout & peper, salie, 50 g boter. Voor
de salade: 100 g gekookte ham, 500 g
gekookte asperges, 4 el witte wijn-
azijn, 2 el olie, zout & peper, 2 hard-
gekookte eieren, 1 dl room, sap van
V-i citroen, 1 el tomatenketchup, 2 el
gehakte peterselie, enkele blaadjes
sla.

Snijd asperges in stukjes. Meng door
azijn, olie, zout & peper en leg daarin
de aspergestukjes. Laat ze onder af
en toe omroeren 1 uur marineren.
Bestrooi lamsvlees met zout en pe-
per en wrijf in met salie. Verhit boter
en bak het vlees aan weerskanten in
ca. 10 minuten bruin en gaar. Houd
koteletjes goed warm. Pel eieren en
snijd in partjes. Klop slagroom stijf
en voeg citroensap, tomatenketchup,
zout, peper en peterselie toe. Meng

asperges, ham eieren en het sausje

voorzichtig door elkaar. Leg gewas-
sen blaadjes sla op een schotel, daar-
op de aspergesalade. Gameer met
gehakte bieslook.
TIP: Lamskoteletten kunnen ook ge-
grild worden. Bij deze salade kan
ook gekookte ham of een gnlde ham-
soort gebruikt worden. Ook kruiden-
boter smaakt er uitstekend bij.

hub meijer

kunst/videospoor

Organisatorische fouten kunnen vocaalfeest niet bederven

Voices Festival, een
stemmige supermarkt
door hans toonen en

jos frusch
IMAASTRICHT- Er zaten - orga-
nisatorisch gezien - nogal wat
'haken en ogen aan het mam-
Imoetprogramma 'Voices Festi-
val Extravaganza', dat afgelopen
"zaterdag en zondag in het MECC
.werd gepresenteerd. Het hoofd-
bestanddeel van het Voices-festi-
,val 1990, het vocale festijn in het
;kader waarvan concerten wor-
den gegeven in de gehele Bene-
lux, blonk bepaald niet uit door
;een vlekkeloos verloop. Het was

aan de professionele in-
"stelling en het uitzonderlijke ni-
jveau van de twaalf optredende
jensembles te danken, dat de
Jware zangliefhebber toch nog
jmet een tevreden gevoel huis-
jwaarts is gekeerd. Zeker na het
jfantastische optreden, waarmee
ide Swingle Singers het festival
-gisteravond afsloten.

"Die liefhebbers waren er overi-gens niet zo erg veel, afgelopen
zeker wat betreft de

"middagprogramma's. Dat on-I danks de forse reductie op de
"toegangsprijzen, die de organisa-
Ttie noodgedwongen op het laat-
ste moment had doorgevoerd.
" Gezien de geringe publiciteit, die
Jaan het festival is gegeven, is dat
«overigens bepaald niet verwon-. derlijk. Ik heb stellig de indruk,
"dat de organisatie - Home of the
" Voices te Amsterdam - te veel;aan anderen heeft overgelaten en
jte weinig zelf heeft gedaan. Zo
.' zullen de concerten in België alle; geannuleerd worden. Met het

" mooie weer en niet ongebruike-
lijke geringe belangstelling van
jzingend Limburg voor ander-
mans doen en laten alleen, kun-

' nen de tegenvallende bezoekers-
jcijfers (enkele tientallen 's mid-
dags, enkele honderden 's
/avonds) in ieder geval niet ver-
klaard worden.

'' Het chaotisch verloop van het
■', programma zette - zeker zondag
; - bijna een domper op het vocale
> feest, dat deze zangmarathon on-
\ danks alles geworden is. Bijna
'i alle concerten begonnen te laat,
I soundcheck's ten behoeve van
't de tv-registratie verstoorden het
jprogramma en veelvuldige pau-

-5 zes stagneerden het verloop van

' de optredens. Het gevolg: onte-
» vreden bezoekers en ensembles,
| die achter de coulissen voor de
3 nodige problemen zorgden. En
I terecht, want op deze manier ga
j je niet ongestraft met je musici
5 en publiek om.

MAANDAG
COPPER CANYON (1950 - VS)

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

Een stel veteranen uit de Burgeroorlog
proberen een nieuw bestaan op te bou-
wen...

UND EWIG SINGEN DIE WALDER(1959 -D)

15.30 - 17.05uur- 95 min - Nederland 1
Vader Dag bepaalt door zijn trots het lot
van het leven van twee Noorse families.

THE NATURAL (1984 - VS)

20.15- 22.20 uur-125 min - Nederland 1
Roy, een boerenzoon in het Amerika
van de jaren twintig, heeft een natuurta-
lent voor honkbal. Vlak voordat hij ont-
dekt wordt neemt zijn leven een drama-
tische wending. Zijn jongensdroom
wordt daardoor volledig verstoord...

DINSDAG
Z/w: CATTLE QUEEN OF MONTANA
(1954-VS)

11.03- 12.30 uur - 87 min - Duitsland 1
en 2

De eenzame strijd van een vrouw die
belaagd wordt door schurken, die het op
haar land gemunt hebben...

DIE LETZTE GESCHICHTE VON
SCHLOSS KÖNIGSWALD (D)
20.10- 21.40 uur - 90 min - Duitsland 2

Zeven oude adellijke dames, een jonge
slotvrouwe en een leuke bediende
wachten in slotKönigswald in Bohemen
op het eind van de Tweede Wereldoor-
log...

THE HOSTAGE TOWER (1980 - VS)

21.00- 22.45 uur - 105 min - Veronique
Een dertigtal goed getrainde specialis-
ten belegeren, samen met meester-cri-
mineel Smith, midden op de dag de
Eifeltoren en nemen een bezoekster
vast als gijzelaar. Het blijkt de moeder
van de president te zijn...

WOENSDAG
Z/w: FÖHN-STURM IN DER OSTWAND
(1950 -D)

11.03 - 12.25 - 82 min - Duitsland 1 en 2
Met Rolf Hansen, Hans Albers en ande-
ren.

ALBILENE TOWN (1946 -VS)

16.55- 18.25 uur - 90 min - Nederland 2
Een geduldige sherrif tracht een conflict
bij te leggen tussen ranch-eigenaren in
de Far West na de Burgeroorlog...

THE FLY (1986 -VS)

22.00- 23.35 uur - 95 min - Nederland 2
De excentrieke geleerde SëLh Brundle
doet twee briljante ontdekkingen. Hij is
verliefd geworden op de journaliste Ve-
ronica én zijn genen worden verwisseld
met die van een ordinaire huisvlieg.
Brundle verandert hierdoor in een half
mens, half vlieg...

BODY HEAT (1981 -VS)
22.00- 24.00 uur - 120 min - Veronique

William Hurt een ingeslapen advocaat in
Florida wordt door de getrouwde Kath-
leen Turner wakker geschud. Zij brengt
hem ertoe haar echtgenoot te vermoor-
den: een crime passionel...

LOS ZANCOS (1984 - SP)
23.20- 00.55 uur - 95 min - Duitsland 2

Een oudere man wordt na de dood van
zijn vrouw opnieuw verliefd. Maar de re-
latie die hij heeft met de veel jongereen
getrouwde dame brengt talrijke proble-
men met zich mee...

DONDERDAG
SOPHIE'S CHOICE (1982 - VS)

20.27- 23.00 uur - 153min - Nederland 2

De 22-jarige ex-marinier Stingo verhuist
naar New Vork om zich eindelijk aan het
schrijven te wijden. Hij maakt kennis
met Nathan en de mooie Poolse Sop-
hie. Deze drie mensen kunnen het vrij-
wel meteen goed met elkaar vinden.
Sophie voelt veel gelegenheid voor bei-
de mannen. Maar de keuze dieze moet
maken is bijzonder moeilijk...

videospoor
Van maandag 7 tot en met zondag 13
mei

Z/w: alleen in zwart/wit

VRIJDAG
SWEET DREAMS (1985 - VS)

20.00- 22.00 uur - 120 min - BRT 1
Charlie Dick ontmoet in een bar het zan-
geresje Patty en wordt verliefd op haar.
Na een aarzeling verlaat Patty haar man
en huwt Charlie...

Z/w: VATER BRAUCHT EINE FRAU (1952-D)

20.15 - 21.50 uur -95 min - Duitsland 1

De weduwnaar dr. Hans Neumeister
hangt erg aan zijn vier kinderen. Het is
daarom jammer dat geen dienstmeisje
het langer dan vier weken bij de familie
uithoudt. De kinderen plaatsen een ad-
vertentie, waarin zij een vrouw voor hun
vader zoeken...

THE EAGLE HAS LANDED (1977 - VS)

23.00 - 01.05 uur - 125 min - BRT 1
Een Duitse groep valschermspringers
landt in Engeland. Zij hebben de op-
dracht de eerste minister, Winston
Churchill, te ontvoeren...

MURDER BY THE BOOK (1987 - VS)

23.00 - 00.30 uur - 90 min - Veronique
Mereer wil geen detective-boeken meer
schrijven waarin de stoere Biff Keegan
de hoofdrol speelt. Hij wil schrijven over
een detective die misdaden met zijn ver-
stand oplost...

Z/w: COMPULSION (1959 - VS)

23.15- 00.55 uur - 100 min -Duitsland 2
Twee psychopaten willen 'de perfecte
moord' plegen...

SECRET PASSIONS (VS)
20.25 - 22.00 uur - 95 min - BRT 1

Karen en Eric zijn al vier jaar gelukk
getrouwd. Zij wil echter kinderen, maa
Eric is bang dat daardoor hun idyllisd
leventje danig verstoord wordt...

AMERICAN GRAFFITI (1973 - VS)
22.10 - 00.05 uur - 115min - Veroniqu

Een groep jongelui die net examen hei
ben gedaan voor de middelbare schc
beginnen volwassen te worden...

ABOUT LAST NIGHT (1986 - VS)

22.20-00.15-115 mm-Nederland2]
Danny Martin en Debbie Sullivan ont
moeten elkaar bij een softbalwedstrij<
De volgende dag merke ze dat ze hei
veel voor elkaar voelen...

CRY OF THE BANDHEE (1970 - VS)

00.15 - 01.35 uur - 80 min -Veroniquej
De heks Oona ontbiedt een dienaar va
Satan. Hij moet een einde maken aa
de bloederige heksenjacht van ccl
edelman...

ZONDAG
13KLEINE ESEL UND DER SONNENHOF
(1958 -D)

15.35 - 17.10 uur - 95 min - Duitsland
Met Hans Deppe, Hans Albers, Marian-
ne Hoppe en anderen.

THE SUICIDE MURDERS (1985 - CAN)
23.10-00.50 uur - 100min- Nederland 1

Benny Cooperman, een Joodse detecti-
ve, verdient zijn brood in het nogal bur-
gelijke Canadese provinciestadje Gran-
tham. Het huwelijk staat hier nog steeds
hoog aangeschreven...

THE GYPSY MOTHS (1968 - VS)
23.50- 01.35 uur- 105 min - Duitsland 1

In een klein stadje in Kansas belanden
drie prachutespringers om hun lucht-
show te brengen. Dan ontmoet een van
de drie, de introverte Mike, een ongeluk-
kig getrouwde vrouw en wordt verliefd
op haar...

TRAPEZE(1926-VS)

19.30-21.10uur-100min-Duitslandt,
De trapezewerker Mike is tot niets dem
genoodzaakt, na een val uit de nok. H(
gaat aan de drank, maar de jonge TiW
haalt hem tot een come back over...

Oplossing van zaterdag
Horizontaal: 1. spil; 4. schuif-maat; 1\pret-hals; 9. zet-pil; 11. tonnen-last; \l\rood; 13. knecht; 14. dwang-som; 16. om
gewekt; 20. nudist; 22. hark; 23. verdedi-
ger; 25. stille; 26. net-kaart; 27. bestselM
28. erts.
Verticaal: 2. persoon; 3. Latijn; 4. stagna-
tie; 5. inzet; 6. animoso; 8. stand; 10. te-
rug; 15. aanzetter; 17. plaatje; 18. enkel
19. toren; 21. sterrit; 23. v-rede; 24. ima-
ge.

ZATERDAG
COPLAN: L'ANGE ET LE SERPENT
(1989-FR/D/ZW)
20.15 - 21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Agent Coplan wordt op een terreurorgfr
nisatie afgestuurd na een bomaansla)
op meneer Pascal. Hij raakt daarbij 't
een ernstig conflict als hij verliefd word
op een jonge terroriste...j*l|l*w(ffJ'ii'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. verouderd muziekinstru-
ment; 8. platvis; 9. godsdienst (afk.); 11.
houthakkersbijl; 12. voorzetsel; 13. staat in
deV.S.; 15. deelbaardoor 2; 17. binnenste
v.e. zaad; 18. stevig; 19. muzieknoot; 20.
titel (afk.); 21. deel v.e. schip; 23. moeilijk-
heid (fig.); 25. denkvermogen; 26. op-
nieuw; 27. paardeslee; 28. ondergevel; 30.
rechten inbegrepen (afk.); 31. vogel; 33.
klaploper.

Verticaal: 1. kruisbloemige plant; 2. 100"
gram (afk.); 3. hijswerktuig; 4. boom; 5
bewustzijn; 6. bijbeldeel (afk.); 7. vreemde
taal; 10. overbrenger van berichten; 12
soort hond; 14. onbarmhartig; 16. korte,
wijdmazige sluier; 21. onwillekeurige sa-
mentrekking van een of meer spieren; 2Ï-
eetgerei; 23. vlug en levendig; 24
kloosteroverste; 29. Zwitsers kanton; 31'
met name (afk.); 32. maangestalte (afk.).
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BONN - „Er zijn geen hinder-
palen meer op het pad naar de
verwerkelijking, van het recht
van alle Duitsers op zelfbe-
schikking", zo liet Kohl giste-
ren in een triomfantelijke ver-
klaring weten. „Na 40 jaar van
pijnlijke scheiding,- zal de
diepe wens van alle Duitsers
om samen te "gaan in één natie
worden ingelost".

De zes ministers van buitenlandse
zaken van de 2+4-conferentie in
Bonn spraken zeker drie vervolgbij-
eenkomsten af, in juni (Oost-Ber-
lijn), in juli(Parijs) en begin septem-
ber in Moskou.
Belangrijke onderwerpen van ge-
sprek zijn naast de kwestie van de
Poolse westgrens, de nog steeds be-

staande verantwoordelijkheid van
de overwinnaars van de Tweede
Wereldoorlog voor Berlijn en geheel
Duitsland en nog uiteraard dekwes-
tie van NAVO-lidmaatschap van
een verenigd Duitsland.
Doel van de ministers was zaterdag
het maken van afspraken over de

voortzetting van het overleg en over
de onderwerpen voor de volgende
gespreksrondes.
Sjevardnadze zei na afloop: „De mi-
nisters bleken vele principiële za-
ken op dezelfde wijze te benaderen,
maar er waren ook verschillen. Ik
denk niet dat we dit moeten over-
dramatiseren. Het is een historische
dag, want het proces van Duitse
eenwording zelf is van historisch
belang".
„De Sovjetleiding is bereid in con-
structieve geest mee te werken om
het proces van deze eenwording te
versnellen. De Koude Oorlog is
over. Onze planeet, deze wereld,
Europa zijn zojuist een nieuwe weg
ingeslagen. Dit gaat een vreedzame
periode voor ontwikkeling in Euro-
pa worden", zo zei Sjevardnadze.

De Sovjetbewindsman had eerder
laten weten te denken aan neutrali-
teit voor een herenigd Duitsland of
een niet-gebonden status of een
dubbel-lidmaatschap van NAVO en
Warschaupact als alternatieven
voor het NAVO-lidmaatschap van
de nieuwe Duitse staat. Maar deze
problematiek zal, zoals Kohl liet
blijken, geen obstakel vormen voor
een snelle Duitse eenwording.
Volgens het huidige plan voor het
2+4-overleg moeten de resultaten
ervan in het najaar worden voorge-
legd aan een speciale top van de
CVSE-conferentie over Veiligheid
en Samenwerking in Europa, die
van alle Europese landenzonder Al-
banië plus de VS en Canada, 35 in
totaal.

In Oost zowel als West is men het er
trouwens in bepaald opzicht al over
eens dat NAVO en Warschaupact
bepaalde taken, voor het bereiken
van 'coöperatieve veiligheidsstruc-
turen' aan de CVSE kunnen over-
dragen.

Vakcentrales
willen vrije

dag op 5 mei
UTRECHT - De drie vakcentra-les FNV, CNV en MHP hebbener in een brief aan hetkabinet op
aangedrongen om 5 mei voort-aan voor iederën als vrije dag telaten gelden.

FNV-voorzitter J. Stekelenburg
Zei dat zaterdag in Haarlem bij de
PPening van 'Bevrijdingspop.
Oe FNV is hoofdsponsor van dat
jestival voor steun aan Radio
'reedom, die zijn uitzendingen
«cht op Zuid-Afrika.
Nederland stelt zich volgens Ste-kelenburg bij de viering van
leesten vaak wat kleinzielig enoenepen op. Het gedoe rond de
Nationale bevrijdingsdag noem-de hij zonder meer schrijnend.Al
Jarenlang is er een discussie
gaande over het karakter van die
dag. Daarbij is als oplossing uit
de bus gekomen om de bevrij-dingsdag eens in de vijfjaarecht
te vieren.Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
benaderde eerder dit jaar werk-gevers en werknemers met het
Verzoek er alles aan te doen om
Van 5 mei eep echte feestdag te
'ftaken. De werknemers hebben
er met de werkgevers uitvoerig
°ver gesproken, maar deze bo-
den geen enkele ruimte.

VVD: minder
omroepen

- Het aantal omroep-
verenigingen moet worden vermin-
~erd. Ingrijpende wijzigingen in het
Publieke omroepbestel zijn nodig,
wil de Nederlandse televisie kun-
j1cii concurreren met het buiten-
*nd. Dit zei de omroep-specialist

Y.an de VVD-fractie in de Tweede
panier, Hermans, gisteren voor deNCRV-radio.
Jegens Hermans zijn er steeds
V^er internationale zenders die
hl31 te ontvangen zijn. In Neder-

nd moeten acht omroepverenigin-gen op drie netten allemaal concur-
tg n.?m de kijkcijfers. Die drie net-
D

n zijn internationaal zo versnip-
perd dat ze nauwelijks of geen vuist, 4nnen maken. Als dat zo doorgaat,
ai de Nederlandse televisie steeds

achteruit hollen, aldus Her-mans.
sip liberaal opperde het idee van fu-es van omroepverenigingen. Fu-es zouden volgens hem kunnen

orden afgedwongen door de hoog-van het geld dat de omroepenvanue overheid krijgen.

Krant: Oostblok
verkocht aan de
CIA informatie

WASHINGTON - De
Verenigde Staten heb-
ben jarenlang via hoge
militaire contacten van
de CIA in enkele Oost-
bloklanden geavan-
ceerde militaire techno-
logie van de Sovjetunie
gekocht. Met de opera-
ties zou de afgelopen
tien jaar ongeveer 250
miljoen dollar (een half
miljard gulden) ge-
moeid zijn.

Dit schrijft de Washing-
ton Post gisteren, zich
baserend op anonieme
lieden van de geheime
dienst CIA en andere
westerse inlichtingen-
diensten.

De CIAzou alleen al aan
Roemenië via buiten-
landse tussenpersonen
40 miljoen dollar (80
miljoen gulden) betaald
hebben, waarvan 20
procent terechtkwam
op bankrekeningen in
Zwitserland, aldus de
krant.

Op deze wijze kwam de
CIA onder meer aan de
'Shilka', het efficiënte
Sovj et-luchtverdedi-
gingssysteem, dat van
belang is geweest bij
het ontwerp van de zo-
genaamde 'onzichtbare'
Stealth-bommenwer-
pers.

De democratiseringsbe-
weging in Oost-Europa
zouroet in het eten heb-
ben gegooid van deze
CIA-operatie, maar er
niet helemaal een eind
aan hebben gemaakt.
Behalve Roemenië zou-
den ook militairen en
partijcommunisten in
Bulgarije, Polen, Tsje-
choslowakije, Honga-
rije en deDDR het Pen-
tagon geholpen hebben.
In Roemenië werden de
Amerikaanse belangen
vooral gediend door
twee broers van de geë-
xecuteerde president
Ceausescu, waarbij
pure hebzucht het enige
motief zou zijn geweest.

Maatregelen
Onderhandelingen zonder dat de
Sovjetrussische soevereniteit over
de republiek is hersteld, zoals diegold voor 4 mei, zijn uitgesloten, al-dus Gorbatsjov. Het persbureau
Tass berichtte gisteren dat Gorbats-
jov 'zich het recht voorbehoudt ver-geldende maatregelen te treffen van
politieke, economische en admini-
stratieve aard.

De verklaringen van de Sovjet-pre-
sident zullen vandaag door het Let-
se parlement worden besproken.
Het Volksfront van Letland en zijn
bondgenoten hebben een ruime
meerderheid in het parlement. Aan-
genomen mag worden dat men in
Letland zeer teleurgesteld is dat
Gorbatsjov negatief reageert on-
danks dat deLetse proclamatie aan-
zienlijk omzichtiger is opgesteld
dan die in de buurlanden Litouwen
en Estland.
Zowel in Litouwen als in Estland
werden unilatelare verklaringen
aangenomen. InLetland werd geko-
zen voor een overgangsperiodevoor
de uiteindelijke afscheiding van de
Sovjetunie. Ook ging hetLets parle-
ment er niet toe over, zoals hun Est-
se collega's op 30 maart, alle Sovjet-
wetten op te schorten. Volgens Ru-
biks was Gorbatsjov niet onder de
indruk van die verschillen.

Bijna de helft van de 2,7 miljoen in-
woners van Letland zijn van niet-
Letse afkomst. Dit is het gevolgvan
massale immigratie uit andere de-
len van de Sovjetunie. In Litouwen
is maar 20procent van de bevolking
van niet-Litouwse afkomst. De
meeste industrieën in Letland zijn
reusachtige Sovjet-staatsbedrijven,
met voor het merendeel Russen als
werknemers. De Russen domineren
ook de twee havensteden Ventspüs
enRiga. De laatste is de grootste ha-
venstad aan de Oostzee na Lenin-
grad. Ook zijn er veel Sovjettroepen
in Letland.

AkvaKabo: functioneren komt in gevaar

Geldgebrek bij
belastingdienst

Van onze Haagse redactie

HAAG - Het functione-en yan de belastingdienst
omt in gevaar als gevolg van

r?enemend geldgebrek. De in-komsten van het rijk zullen
teruglopen. Dit'ijkt uit een interne notitiean enkele belastingambtena-

/*£» die de ambtenarenbond
zaterdag naar bui-ten heeft gebracht.

e belastingdienst heeft te weinig
J^ddelen voor personeel, compu-ters en gebouwen. Door het geldge-
fek kunnen dit jaar400 vacatures

worden vervuld. Die uitbrei-
;aiI*g is echter noodzakelijk om de

groei van dehoeveelheid werk op te
vangen. Het tekort op het perso-
neelsbudget bedraagt momenteel
42,6 miljoen guldenen zal stijgentot
175,8 miljoen gulden in 1994.
De fiscus heeft ook geen geld om
verouderde computers te vervan-

gen. Nu al is 57 miljoen gulden no-
dig om de automatisering te verbe-
teren.
Volgens de interne notitie wordt het
tekort in 1994 geraamd op ruim
162,2 miljoen gulden. In gebouwen
van de belastingdienst zou tot 1993

voor 100 miljoen gulden moeten
worden geïnvesteerd.

De AbvaKabo maakt zich ernstig
zorgen over deze situatie, omdat de
in gang gezette herstructurering
van de belastingdienst hierdoor in
gevaar komt. AbvaKabo-bestuur-
der Van Hinsbergen: „En ook het
werk kan onder deze omstandighe-
den gewoon niet goed worden ge-
daan".

De AbvaKabo verwacht dat een der-
ving van de belastingopbrensten
het uiteindelijke gevolg zal zijn.
Volgens Van Hinsbergen zijn maat-
regelen dan ook dringend noodza-
kelijk. „Als de politiek niet snel met
geld komt, zullen de belastingin-
komsten van het Rijk aanzienlijk
gaan teruglopen".

binnen/buitenland

Moskou levert
opnieuw gas

aan Litouwen
KILNIUS/MOSKOU - De regering

"it»3!} de Sovjetunie heeft vrijdag aan-
gekondigd dat vanaf zaterdag weer
J'oeibaar gemaakt gas aan Litou-
"X*n wordt geleverd, zo heeft radio-
»unius uit Litouwen gemeld. Hetsas dient volgens het radiostation

_?! n voor huishoudelijk gebruik.
■Jte vice-premier van Litouwen, Al-
l>&rdas Brazaukas, zei dat de Soyjet-#ninister voor de spoorwegen, Niko-
teJ Konarov, hem vrijdagavond in
Fen telefoongesprek zei dat er weerpas naar de republiek zal worden
Vervoerd. Via de aanvoer per trein

il-n°u 80 procent van de behoeften van
ftfte republiek aan vloeibaar gemaakt
e||as in mei kunnen worden gedekt.
**n half miljoen Litouwers ge-
lu^1 het gas om tekunnen koken.
[Moskou heeft een blokkade tegen
JUtouwen ingesteld om de repu-
bliek te dwingende begin maart uit-geroepen onafhankelijkheid onge-,
(|«aan te maken.
jv«jdagverklaarde Letland zich on-

I^'hankelijk en voegde zich daarmee
DU Litouwen en Estland die dat al

i eerder deden.

' *^et parlement van Letland heeft
Vr'jdag de president van de Sovjet-
unie, Michail Gorbatsjov, gevraagd
onderhandelingen met derepublieke beginnen, zo melddezaterdag het
°«icële Sovjet-persbureau Tass.
'"e verklaring van 4 mei opent, Jechts de deur naar een overgang-

'sPeriode, een tijd van nauw overlegen van een uitwerking van garantiesoor de wederzijdse belangen,", al-
j*us het Letse parlement.
ire volksvertegenwoordiging in;r^ga wil een speciale commissieoor de onderhandelingenmet Mos-*°u aanwijzen. De centrale Sovjet-
egeringweigerde eerder met Litou-wen te onderhandelen en heeft van, *jstland geëist dat het de 'anti-con-
titutionele maatregelen' ongedaan

President verwerpt ook Letse onafhankelijkheidsverklaring

Gorbatsjov maant
republiek Letland

MOSKOU - De republiek Let-
land, die vorige week vrijdag
de onafhankelijkheid herstel-
de, maakt zich ook op voor een
lange strijd met Michail Gor-
batsjov. De Sovjetrussische
president heeft laten weten
niet met de verklaring van het
Letse parlement akkoord te
zullen gaan.

Inwoners van Riga, die de gevolgen
van een Sovjet-blokkade op het
buurland Litouwen van nabij heb-
ben kunnen waarnemen, zijn giste-
ren begonnen alle voedselvoorra-
den in de winkels op te kopen, zo
meldden ooggetuigen. In de hoofd-
stad zijn ook steeds minder auto's
op de weg nu de blokkade van Li-
touwen, dat Letland van benzine
voorziet, steeds ernstiger gevolgen
krijgt. Vilnius zegt dat de olie half
mei op is.

Alfreds Rubiks, de leider van de
pro-communistische partij van Let-
land zei zaterdag dat Gorbatsjov
hem telefonisch vroeg het Letse
volk zijn ontevredenheid over te
brengen over de onafhankelijk-
heidsverklaring die 'een schending
van de grondwettelijke normen is
en leidt tot verbreking van de ban-
den van derepubliek met de Sovjet-
unie.

Staat eist tien
miljoen voor

verontreiniging
DEN HAAG - De staat vordert in
een civiele procedure tien miljoen
gulden van de voormalige trans-
portondernemer S. Kemp uit Ha-
zerswoude. Dat heeft landsadvocaat
mr B. Wubs zaterdag desgevraagd
bevestigd. De zaak dient vandaag
voor de rechtbank in Den Haag. Het
bedrijf wordt verantwoordelijk ge-
houden voor illegale gifstortingen
aan het einde van de jarenzeventig
op de vuilstortplaats Coupépolder
in Alphen aan den Rijn.

Volgens de advocaat is de claim ge-
baseerd op de kosten van bodemon-
derzoek en de geraamdekosten van
sanering. Aan onderzoek is tot dus-
ver bijna een miljoen gulden uitge-
geven. De kosten van beheersmaat-
regelen, zoals isolatie van de vervui-
ling op de stortplaats, worden be-
groot op zeker negen miljoen gul-
den. De staat heeft twee jaar gele-
denalbeslag laten leggen op een be-
drag van twee miljoen gulden.

Tegen Kemp loopt ook nog een
strafrechtelijke procedure. De ver-
volgingvanKemp en een aantal me-
dewerkers begint naar verwachting
midden juni.

Uitprotest tegen hervormingsprogramma

Oud-president Botha
uit Nasionale Party

JOHANNESBURG - Oud-
president Pieter W. Botha van
Zuid-Afrika is uit de Nasionale
Partij gestapt uit protest tegen
het hervormingsprogramma
van zijn opvolger Frederik de
Klerk. Hij heeft zijn lidmaat-
schap niet vernieuwd. Dit
heeft Botha gisteren verklaard

in een vraaggesprek met het
blad 'Rapport.
De autocratische Botha, die de Na-
sionale Party meer dan tien jaar
heeft geleid, vindt dat De Klerk de
blanken uitverkoopt. Daarom wil
hij geen lid meer blijven van de Na-
sionale Party (NP). Hij liet zich er
niet over uit of hij zich nu zou aan-
sluiten bij de uiterst rechtse Conser-
vatieve partij, die de apartheid wil
handhaven.

De druppel die voor Botha de em-
mer deed overlopen, was dat de lei-
der van de communistische partij,
Joe Slovo, deel mocht uitmaken
van de delegatie van het Afrikaans
Nationaal Congres (ANC) die verle-
den week besprekingen voerde met
de Zuidafrikaanse regering. Die ge-
sprekken eindigden afgelopen vrij-
dag met brede overeenstemming
over het wegnemen van de laatste
hindernissen dié gedetailleerde on-
derhandelingen over een nieuwe
grondwet nog in de weg staan.
Slovo, dieverleden week terugkeer-
de naar Zuid-Afrika na een balling-
schap van jaren, is bevelhebber ge-
weest van de militaire vleugel van
het ANC.

punt uit
Protest

De Mobiele Eenheid heeft gis-
termiddag ongeveer vijftig de-
monstranten van het bouwter-
rein van de Covra (Centrale
voor Opslag van Radioactiefaf-
val) in Borsele verwijderd. De
actievoerders werden wegge-
dragen en -gesleept. Een van
hen liep lichte verwondingen
aan zijn hand op door een beet
van een politiehond.

Gestolen
Een computerdiskette met in-
formatie over de Rainbow War-
rior, het schip van de milieuor-
ganisatie Greenpeace dat in
1985 door de Franse geheime
dienst tot zinken werd ge-
bracht, is op 31 december vorig
jaar gestolen uit het huis van
een Nieuwzeelandse rechter.
Het Nieuwzeelandse dagblad
'Dominion Sunday Times'
heeft dit gisteren onthuld.

Verdwenen
In de rechtszaak die ophelde-
ring moet verschaffen over wie
vorig jaar op 16 november in El
Salvador zes jezuïeten ver-
moordden, is belangrijk be-
wijsmateriaal verdwenen en
zijn getuigen niet komen opda-
gen, aldus een verklaring van
de betrokken rechtbank zater-
dag.

Neergestort
In Guatemala is zaterdag een
vrachtvliegtuig neergestort op
een residentiële wijk in de
hoofdstad Guatemala-stad. De
drie Amerikaanse bemannings-
leden kwamen om, evenals 13
mensen aan de grond. Het toe-
stel, een DC-6 van een Guate-
malteekse maatschappij, was
net opgestegen voor een vlucht
naar Miami in de Verenigde
Staten toen het op een huis
neerstortte en ontplofte. Vol-
gens functionarissen was de
ramp te wijten aan een techni-
sche storing.

Overleg
VN-gezant Alvaro De Soto
heeft na gesprekken in El Sal-
vador op een persconferentie
gezegd dat half mei onderhan-
delingen zouden kunnen be-
ginnen tussen de FMLN-guer-
rillabeweging en de regering.

Luchtbrug
De Amerikaanse regering heeft
Moskou voorgesteld een geza-
menlijke luchtbrug voor Ethio-
pië te organiseren: Russische
transportvliegtuigen zouden
Amerikaans voedsel naar de
geïsoleerde bevolking kunnen
gaan brengen.

Voedselhulp
De Verenigde Staten hebben
ruim 23 miljoen gulden uitge-
trokken voor extra voedselhulp
aan Nicaragua. Dit komt boven
op de steun van bijna 600 mil-
joen gulden waarvoor het Ame-
rikaanse Congres onlangs zijn
toestemming gaf.

Treinbotsing
Zeker vier doden en 51 gewon-
den zijn gisteren gevallen bij
een treinbotsing ten noorden
van Sydney in Austalië. Een
dubbbeldekker uit Sydney ont-
spoorde en botste achterop een
stoomtrein.

Bomaanslag
Bij een aanslag op een trein in
het noordoosten van Pakistan,
zijn zeker 21 mensen gedood en;
30 gewond. De politie sloot nietj
uit dat het dodental nog zal op-^
lopen daar veel van de gewon-*
den er slecht aan toe zijn. Doel-
wit van de aanslag was de trein
tussen Rawalpindi en Karachi.,
Het is de tweede bomaanslag in
Lahore in een week tijd. Vorige
week maandag kwamen twee
mensen om het leven bij een
aanslag op een bus. Wie daar
verantwoordelijk voor was, is
onbekend.

Akkoord
Nicaraguaanse Contra-rebellen
hebben zaterdag beloofd mor*
gen een begin te maken met het
overdragen van hun wapens
aan de troepen van de Ver-
enigde Naties. Leiders van het
verzet .en president Violeta
Chamorro onderhandelden 16
uur alvorens tot een akkoord te,
komen, zo verklaarde de Nica-
raguaanse kardinaal Miguel
Obando y Bravo tijdens eeiij
persconferentie. De regering?
van Nicaragua beloofde van
haar kant dat het Sandinisti-
sche leger zal worden inge-
krompen. Over de precieze ver-
mindering van tic strijdkrach-
ten zijn geen mededelingen ge-
daan. Ook gafManagua deCon-
tra's de verzekering dat zij te-
gen mogelijke repressailles vari
het leger zullen worden be-
schermd en dat zij hulp zullen,
krijgen bij hun terugkeer naar
een burgerbestaan.

Prinses Margriet bij Nationaal Defilé
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Kohl: ’Geen hinderpalen
meer voor eenwording’

Twee plus vier-top spreekt drie vervolgbijeenkomsten af

Vervolg van pagina 1

" Prinses Margriet arri-
veerde gisteren in een
door mr Pieter van Vol-
lenhoven bestuurde jeep
om het Nationaal Défiléin Apeldoorn bij te wo-. nen. Ongeveer 300.000 be-
langstellenden zagen
naar schatting van de or-
ganisatie de stoet voorbij-
trekken van circa drie-
duizend oorlogsveteranen
die hebben deelgenomen
aan de bevrijding van
'Nederland, vijfenveertig
jaar geleden. In Wagenin-
gen vond zaterdagmid-
dag onder grote belang-
stelling de traditionele
herdenking van de Duitse
capitulatie plaats. Naast
prins Bernhard waren
onder anderen aanwezig
premier Lubbers, minis-
ter van defensie Ter Beek,
Pieter van Vollenhoven,
verschillende ambassa-
deurs en veteranen. Za-
terdagavond werd in het
Koninklijk Theater Carré
in Amsterdam een musi-
cal uitgevoerd. Koningin
Beatrix en prins Claus
woonden als eregasten de
bevrijdingsrevue bij.

Limburgs dagblad k



Maandag 7 mei 1990 "4Limburgs Dagblad

Heden is tot onze grote droefheid, na 'n zwaar maar
moedig gedragen ziekbed, overleden in de leeftijd
van 73 jaar

Hendrik Jan
van Berghem

levensgezel van

Antonia Petronella
Wilhelmina van Look

In liefde waren wij met elkaar verbonden.
Brunssum: A.P.W. van Look

Brunssum, 5 mei 1990
Sterrenstraat 17, 6446 VM
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag
10 mei 1990in het crematorium te Heerlen om 14.30
uur, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance in
voornoemd crematorium.
Henk is opgebaard in hjet mortuarium van het De
Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 16.00
tot 17.00 uur.
Wilt u indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

__. .

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij mij tijdens
haar leven heeft gegeven, deel ik u mede dat geheel
onverwacht op 79-jarige leeftijd van mij is heenge-
gaan, mijn lieve vrouw

Bertha Meijer
echtgenote van

Piet Janssens
Brunssum: P. Janssens

Familie Meijer
Familie Janssens

6443 BL Brunssum, 6 mei 1990
Woendershof 83
Avondwake, woensdagom 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk aan de Pr. Hendriklaan te
Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op donderdag 10 mei om 11.00 uur.
Daarna zal zij worden bijgezet in de grafkelder van
de St. Vincentiuskerk.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelQks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat he-
den in haar eigen vertrouwde omgeving, in de leef-
tijd van 84 jaar is overleden, mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Bertha Bemelmans
echtgenote van

Gim Jansseni
Stem: G. Janssen
Stem: Jan Janssen

Agnes Janssen-Lacroix
Stem: MiaKlarenaar-Janssen

JeanKlarenaar
Stem: Elly Schepers-Janssen

Jacques Schepers
Stem: Wilhelmien v.d. Laar-Janssen

Jacques v.d. Laar
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Bemelmans
Familie Janssen

6171 ED Stem, 5 mei 1990; Havenstraat 15
: De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-; fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei om 10.30
■ uur in de St.-Martinuskerk te Stem.; Er is geen condoleren.. Heden maandagavond om 18.45 uur wordt de
i avondmis gehouden 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

■J uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

—^—— ———-
——————————————i

Enige en algemene kennisgeving

t
, Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons be-
jtekend heeft, geven wij u kennis dat na een kort-
.stondige ziekte in het De Weverziekenhuis te Heerr
len, op de leeftijd van 70 jaar is overleden, mijn■ dierbare echtgenoot, broer, schoonbroer, oom en

;neef

Antonius Adam
(Toon) Lemmen

echtgenoot van

Maria Wilhelmina Rosalia
Lemmens

De bedroefde familie:
Valkenburg a/d Geul: M.W.R. Lemmen-Lemmens

Familie Lemmen
Familie Lemmens

-Valkenburg a/d Geul, 4 mei 1990
Henri Hermanstraat 3
Corr.adres: Roevoetsstraat 21
6301 XV Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
woensdag 9 mei a.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Josephte Broekhem, waarna de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condole-
ren zijn.
Voor de zielerust van Toon zal dinsdag 8 mei om
19.00 uur de vigilieviering gehouden worden in

voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van ons verenigingslid

Toon Lemmen
Gedurende 40 jaarwas hij zeer nauwgezeten trouw
onze vaandeldrager.

Bestuur, leden en damescomité
van fanfare St. Joseph
te Broekhem-Valkenburg

't
Eerst in uw ouderdom
daalt ge ten grave,
zoals de schoof wordt
binnengehaald als het tijd is.

Dankbaar, dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, geven wij met droefheid kennis,
dat van ons is heengegaan, in de gezegende leeftijd
van 91 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, oudoma, zus, schoonzus, tante en nicht

Antje Eussen
weduwe van

Willem Houben
Ransdaal: Leo Houben

Jeanette Houben-Bemelmans
Herkenbosch: Maria Hilkens-Houben

Harry Hilkens
Maastricht: Bertha Broex-Houben

JacquesBroex
Haar klein- en
achterkleinkinderen
Carin en Léon,
Wendy en Sharon,
Frank en Ria,
Raymond en Hetty
Familie Eussen
Familie Houben

Ransdaal 4 mei 1990
Ransdalerstraat 70
De plechtige uitvaartdienstgevolgd door de begrafe-
nis zal plaatsvinden woensdag 9 mei a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Theresia te Ransdaal.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 18.45 uur rozenkransgebed en
avondwake.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de begrafenisvereniging „Voerendaal", Kerkplein
43 aldaar. Bezoek van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen mededeling mochten ontvangen gelie-
ve deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Wij geven u kennis dat, voorzien van de h. sacra-
menten, op 78-jarige leeftijd toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Hein Kirpenstein
erelid van fanfare St. Barbara

echtgenoot van

Johanna Ulijn
Brunssum: JohannaKirpenstein-Ulijn
Brunssum: Hein Kirpenstein

Annie Kirpenstein-Stoelinga
Brunssum: Kiena Hendriks-Kirpenstein

Hein Hendriks
Brunssum: Adriaan Kirpenstein

Marianna Kirpenstein-van Leusden
en al zijn kleinkinderen
Familie Kirpenstein
Familie Ulijn

6445 KT Brunssum, 5 mei 1990
Venweg 59 A
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 9 mei om 13.00 uur in de parochiekerk H.
Familie te Langeberg-Brunssum, waarna om 14.30
uur de crematieplechtigheid is in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dekerk.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Hein is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft, geven wij u kennis dat op 83-jarige leeftijd
toch nog onverwacht van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, onze broer, schoon-
broer, oom en neef

Hub Hartmans
weduwnaar van

Anna Krings
Familie Hartmans
Famile Krings

Heerlen, Kookerstraat 30, 6 mei 1990
Corr.adres: familie Zinzen-Hartmans
Kerkstraat 101A, 6367 JC Übachsberg
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden óp woensdag 9 mei om 11.00
uur in de parochiekerk St. Joseph te Heerlerbaan-
Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De overledene is overgebracht naar het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, al-
waar geen gelegenheid tot rouwbezoek is.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Heden is tot onze grote droefheid, na een kortston-
dige ziekte gesterkt door het heilig sacrament der
zieken, op de leeftijd van 73 jaarvan ons heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Elisabeth van
Hummel

weduwevan

Johann Kuik
In dankbare herinnering:

Heer-Maastricht; Thea Piters-Kuik
Piet Piters
Monique
Johnny
Familie van Hummel
Familie Kuik

Heer-Maastricht, 6 mei 1990
Haspengouw 27, 6227 RL
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 10 mei a.s. om 10.00 uur in de Sint Pe-
trus Bandenkerk te Heer-Maastricht, waarna de
crematie plaatsvindt om 11.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Bovens,
Gerard Walravenstraat 65 te Heer-Maastricht. Er is
gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

f .. Diepbedroefd delenwij u mede dat heden, nog midden in zijn leven en vol
plannen voor zijn gezin en werk, plotseling van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten op de leeftijd van 57 jaar, mijn lieve man, onze

■ goede en zorgzame vader, mijn zoon, onze broer, zwager, oom en neef

Henk Janssen
echtgenoot van

Bertie Grooten
In dankbare herinnering:

Sittard: H.M.H. Janssen-Grooten
Den Haag: Yvonne en Huib
Nijmegen: Robert

Familie Janssen
Familie Grooten

5 mei 1990
Rijksweg Noord 179, 6136 AB Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op woensdag 9 mei a.s. om 11.00uur in de parochiekerk van het H. Hart te
Overhoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.40 uurr
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
wake van dinsdag 8 mei a.s. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard dagelijks van 17.30 tot 19.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

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

Dankbaar, dat verder lijden hem bespaard is gebleven, maar intens ver-
drietig dat wij hem moeten missen, delen wij u mede, dat in zijn eigenver-
trouwde omgeving, voorzienvan de h. sacramenten derzieken, op 54-jari-

i ge leeftijd is overleden, mijn zorgzame man, onze lieve Pa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Pierre Brouwers
echtgenoot van

ledje Janssen
In dankbare herinnering:

Holturn: I.M. Brouwers-Janssen
Roger - Nelly
Chantalle
Fam. Brouwers
Fam. Janssen

6123 AD Holturn, 6 mei 1990
Gouv. G. Ruys de Beerenbroucklaan 5
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 10 mei a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Holturn, gevolgd door
de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance in de kerk vanaf 10.15 uur.
Wij gedenken Pa bijzonder in de avondmis van woensdag 9 mei om 19.30
uur in voornoemde kerk.
Hij is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Sittard. Bezoek
dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten
hebben, maar ook bedroefd om het scheiden delen wij u ,

«^—■"■> "^"^" mede dat toch nog vrij onverwacht van ons is heenge-
gaan, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager,
oom en neef

J.H.J. Eugène
Stassen
echtgenoot van wijlen

M.H. Dina Meens
Hij overleed in zijn 91ste levensjaar, voorzien van de h. sa-
cramenten.

Puth-Schinnen: Ghislain Stassen
t Annie Stassen-Hennen
Roger, Arthur

Eys-Wittem: Eugenie Pesch-Stassen
t Jo Pesch
Brigitte, Daniëlle

Beek: Carla Pesch-Stassen
Eugène Pesch
Norbert, Karl, Jurgen
Familie Stassen
Familie Meens

6191 HX Beek, 6 mei 1990
Bourgognestraat 13a
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatsvinden op donderdag 10 mei om 11.00 uur in de
St.-Callistuskerk te Neerbeek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehou-
den in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen.
Bezoek dagelijks van 17.30tot 18.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat
deze annonce alskennisgeving beschouwd wordt.1 J

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

r , ~ l'^'t1p
v<^y

IL Sterven doe je niet ineens
af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierfJf die vergeet je

.il w het is jedikwijlszelf'ontgaa*,
lüW jezei ik ben wat moe
Wf maar op een keer ben je aa*
j je laatste restje toe.

Dankbaar dat hij voor langer lijden gespaard is ge'
bleven, is overleden in het De Weverziekenhuis te,
Heerlen, op de leeftijd van 67 jaar, mijn lieve maft
onze zorgzame vader, schoonvader en pake

Folkert Feenstra
echtgenoot van

Saakje de Vries
In dankbare herinnering:

' Hoensbroek: S. Feenstra-de Vries
Hoensbroek: E. Meijering-Feenstra

G. Meijering
Ramona

Hoensbroek, 5 mei 1990
Pas. Schleidenstraat 34, 6431 XE
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag'
mei 1990 in de Goede Herderkerk te Hoensbroel1

om 14.00 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op d'
algemene begraafplaats aan de Randweg te Hoens-
broek.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren i*l
voornoemde kerk.
Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum-
Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.0"
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Wilt u indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Sjir Willems
echtgenootvan

Franziska Trefalt
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: F. Willems-Trefalt

Nuth: Gerrit en Mia
Willems-v.d. Brand
Marianne en Jack

Oirsbeek: Mieke. en Hans
Veronika en Ante
Marco, Jessica

6 mei 1990
Edisonstraat 1, 6431 CP Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 10 meiom 11.00 uur in de H. Hartkerk te
Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de cryp-
te van voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00-
-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I *Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven, hebben wij
na een kortstondige ziekte plotseling afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, broer, zwager, oom en neef

Emile Bernardus
Ansems

echtgenoot van

Hubertina Elisabeth Raes
Hij overleed in het Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, drie dagen voor zijn 48e verjaardag.

Schinveld: H.E. Ansems-Raes
Schinveld: Jos en Margret
Brunssum: Steefen Carola
Schinveld: Jan, Silvia

Familie Ansems
Familie Raes

6451 HP Schinveld, 5 mei 1990
Tulpenstraat 2
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 9 mei a.s. om 11.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Eligius te Schinveld, waarna aan-
sluitend de crematie om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De rozenkrans wordt gebeden dinsdag 8 mei om
18.40 uur in voornoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.30
tot 18.30 uur in de rouwkapel van het ziekenhuis te
Brunssum.
Zij dié geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

Met gevoelens van droefheid, maar tevens van
dankbaarheid, berichten wij u het plotseling over-
lijden van

Antoni Gierlinski
echtgenootvan

Helene Banach
vader en schoonvader van

Dorotka en John
In dankbare herinnering:
H. Gierlinski-Banach
Familie Gierlinski
Familie Banach

Eygelshoven, 6 mei 1990
Clemensstraat 27, 6471 AD Eygelshoven

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 9 mei a.s. om 14.30 uur in de kerk van
de H. Joannes deDoper te Eygelshoven.
Bijeenkomst aan de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, gevenwij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en nicht

Grete Bongers
echtgenote van

Men Schröder
Zij overleed na een liefdevole verzorging in het St.
Jozefziekenhuis te Kerkrade, op de leeftijd van 66
jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Chèvremont: Men Schröder
Chèvremont: Lenie Bruijenberg-Schröder

Hub Bruijenberg
Mare

Alsdorf: Karin Hess-Schröder
Wolfgang Hess
Andreas

" Chèvremont: Jan Schröder
Familie Bongers
Familie Schröder

6464 XN Kerkrade, 4 mei 1990
Berkenlaan 25
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 9 mei a.s. om 11.00uur in de parochie-
kerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopneming te
Chèvremont, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne dinsdag8 mei om 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Het hart kent zijn eigen droeflieio>
en in zijn vreugde
kan een vreemde zich niet mengel

« Spreuken 14: 1"é
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis, dat moegestre-
den, in zijn 88ste levensjaar is overleden, onze HeV*
pa en opa

Hendrik Korswagen ,
echtgenoot van wijlen

Johanna Catharina
van Duuren

Amsterdam: Rina Korswagen j
Terschelling: Louk en Els-Marie iKorswagen-Grieder

Houthem: Hans en Anny
Korswagen-van Alten
Kleinkinderen: Hans, Karin

6336 BP Hulsberg, 5 mei 1990
Burg. a Campostraat 4
Corr.adres: Stationsweg 2, 6301 JE Houthem
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg aan de
Geul; bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.
De uitvaartdienst zal plaatshebben woensdag 9 me'
a.s. om 12.00 uur op debegraafplaats „Rhijnhof' te
Leiden.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelie"
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen-

■

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij thuis, in zijn
eigen vertrouwde omgeving, in de leeftijd van 52
jaar, afscheid moeten nemen van mijn lieve man»
onze zorgzame vader, broer, zwager, oort» en neef

Laurens Mohr
partner van

Faantje Hanssen
weduwnaar van

Gerda Brauers
In dankbare herinnering:

Schinveld: Faantje
Angelo
Andrea
Familie Mohr
Familie Hanssen
Familie Brauers

6451 PL Schinveld, 6 mei 1990Emmastraat 49
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 10 mei a.s-
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. EligiuS
te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De rozenkrans wordt gebeden woensdag 9 mei om18.40 uur in de Pius K-kerk te Schinveld.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel teSchinveld.

I——^-— -*

Vervolg familieberichten
zie pagina 6



Ongeveerdertig extra banen bij Golden Ten Landgraaf

Casino krijgt
er vleugel bij

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Het Golden
Ten-casino in Landgraaf gaat
uitbreiden. Het is de bedoeling
dat er een nieuwe vleugel
wordt bijgebouwd. De directie
van het casino denkt dat de
uitbreiding ongeveer dertig
extra banen zal opleveren. Op
dit moment werken er 150
mensen.

De aanvraag voor de uitbreiding,
waarmee een bedrag van enkele
tonnen is gemoeid, is inmiddels bij
de gemeente Landgraaf ingediend.
Verwacht wordt dat over enkelewe-
ken met de werkzaamheden kan
worden begonnen. De nieuwe vleu-
gel wordt dan nog dit jaar opgele-
verd.

Man bijt
douaniers

j^RKRADE - De douane in
£erkrade heeft zaterdagnacht
£ccl wat te stellen gehad met een

Amsterdammer. De
jjten maakte zich verdacht toen*jy by het zien van een doaune-
Patrouille snel enkele zakjes*eggooide. Daarin bleken hero-

en cocaïne te zitten. Toen de"jouaniers hem wilden inreke-
ren, pleegde de Amsterdammer
"evig verzet. Hij beet beide amb-

tot bloedens toe in de ar-
*£en en beschadigde en passant

geparkeerde auto. Ook nadat~.e Politie arriveerde gaf de man£ch niet gewonnen. Na heel veel
«loeite en een flinke worstelinggisten doauniers hem im een po-
«tie-auto te werken. De Amster-aammer zit momenteel in de cele 1 zal binnenkort worden voor-
geleid aan deofficier van justitie.

Onrust
Met de uitbreidingsplannen geeft

de directieaan niet bang tezijn voor
eventuele sluiting van het casino.
Volgens de directie is dat op grond
van de huidige Wet op de kansspe-
len niet mogelijk. Een wijziging van
de wet zal minstens nog vijfjaar op
zich laten wachten. Onder het per-
soneel ontstond een tijdje geleden
nogal wat onrust toen tijdens een
rechtszaak in Den Haag de discus-
sie of Golden Ten nu een kans- of
een behendigheidsspel is, opnieuw
werd aangezwengeld. De directie
van het casino in Landgraaf riep
daarop de werknemers bij elkaar en
verzekerde hen dat ze zich op basis
van eerdere jurisprudentie geen zor-
gen hoefden te maken over hun
baan.
Het Golden Ten-casino aan de Molt-
weg in Landgraaf is momenteel in
zyn soort het grootste gokpaleis van
Nederland. Per etmaal trekt het ge-
middeld achthonderd bezoekers.
Het (staats)casino in Valkenburg
ondervindt daar veel concurrentie
van.

Inbraken
j^HKRADE - Inbrekers hebbeny afgelopen weekeinde op drie

tiit iSen 'n Kerkrade toegeslagen,
jj j.dswoningen verdween hoofdza-'yk audio-apparatuur. Verder

u" vier autos opengebroken
de daders het hadden ge-

nt op radio/cassetterecorders.

Auto's
Duitsers

ontvreemd
- TweeDuitsers zyn het

hifn pen weekeinde in Heerlen
6et?^uto kwÜt geraakt. Het gaat om
V„,,°PelKadett (AC-HR644) en een
öij h

agen Golf GTD (AC-CJIB9).
de Heerlense politie deden ver-
van 9 mensen aangifte van diefstal

geluidsapparatuur uit hun auto.

Vrachtauto
gestolen
N~ De Heerlense politie

aan zaterdagavond twee mannen
Ze reden in een

u agen dieze eerderdie dagin
de n!sbroek hadden gestolen. Bei-nnen vei"klaanien dat ze de
Den HUto hadden willen verko-

" Het tweetal werd ingesloten.

Heerlense scholen
bezoeken Afcent

AllE5LEN/BRUNSSUM -lenY^erlense openbare scho-
iïlaa«^?n deze en de komende
Vun °P Visite bij Afcent in
staa"Ssum- °P het programma
Hoowu een bezoek aan het
school rtier en de Afcent'

van b
H
ezoek vindt plaats in hetkader

din de herdenking van de bevrij-
t^0°- UP de openbare scholen loopt
Proi 6nteel een vredesonderwijs-
Sch^- Het is de bedoeling dat de
*W ren en Afcent-kinderen erva-
l 6e°en uitwisselen. De eerste groep
dac gen Saat aanstaande maan-

11331"Afcent- Het bezoek valt sa-
typ ,met de start van een Dutch
die °P de Afcent-school. Tijdens
(je ]^eek worden vele aspecten van
Qh .Nederlandse samenleving aan de-rde gesteld.

SOS-Kinderdorpencomité viert tienjarig bestaan

Kinderfeest in
Stadsschouwburg

Van onze verslaggever

HEERLEN- Driehonderd kinderen
hebben zaterdag in de Heerlense
stadsschouwburg het tienjarig be-
staan van het plaatselijk comité
SOS-Kinderdorpen gevierd. De kin-
deren werden onder meer getrac-^
teerd op de voorstelling Aladin en'
de Wonderlamp van het Limburgs
Jeugdtoneel, een mini-playback-
show en een opvoeringvan een exo-
tische (lambada)dansgroep. De kih-
dermiddag werd geopend door bur-
gemeester Van Zeil, die meteen
werd benoemd tot 'Suikeroom' van
SOS-Kinderdorpen.

SOS-Kinderdorpen is een wereld- ,
wijde organisatie die inmiddels
meer dan veertig jaarbestaat. Dank

zy deze organisatiezijn er in tal van
landen dorpen gebouwd waar we-
zen en ouderloze kinderen kunnen
opgroeien. De SOS-Kinderdorpen
bestaan uit vijftien a twintig huizen.
In elk huis wonen ongeveer tien
kinderen onder leiding van een zo-
genaamde SOS-moeder.
Heerlen is de enige gemeente in
Limburg met een eigen SOS-Kin-
derdorpencomité.De afgelopen tien
jaar heeft het comité via allerlei ac-
ties ruim anderhalve ton ingeza-
meld. Vandat geld werd in India on-
der meer een Heerlen-huis ge-
bouwd waar twintig thuisloze kin-
deren onderdak hebben gevonden.
Op dit moment zet het comité zich
in voor de bouw van een Heerlen-huis in Brazilië. Het HeerlenseSOS-
Kindercomité kan binnenkort ove-

rigens circa 20.000 gulden tegemoet
zien uit de opbrengst van de jaar-
lijkse puzzelactie van het Limburgs
Dagblad die onlangs werd afgeslo-
ten.

" Een deelnemertje aan demmi-playbackshow legt ziel enzaligheid in zijn optreden.
Foto: FRANS RADE

oostelijke mijnstreek

Snorren in alle
soorten en maten

Van onze correspondent

HEERLEN - „Wevergaderen van
twee tot vijf uur, met ongeveer
2,5 uur pauze." Een uitspraak
van bestuurslid Peter Crombach
van de Eerste Nederlandse Snor-
renclub (ENS), afdeling Lim-
burg, die typerend is voor de ge-
moedelijke sfeer onder de ver-
enigde snorrendragers die giste-
ren in café Wilhelminaop deMo-
lenberg hun jaarvergadering
hielden. Uit alle windrichtingen
waren ze naar Heerlen gekomen.
Zelfs uit Antwerpen streken en-
kele snorren neer. Waaronder de
indrukwekkende rode van Piet

Satter met een lengtevan 1,5 me-
ter.
Je hebt ze inderdaad in alle ma-
ten en vormen. Toch schijnen de
ENS-leden voorkeur te hebben
voor snorren die in opwaartse
richting krullen. Het model dat
het meeste opzien baart in het zo-
genaamde 'big wheel'. Twee
enorme krullen die aan weerszij-
den van de wangen cirkels vor-
men. De kleinere broer daarvan
heet 'small wheel'.
Dan is er ook nog het potlood-
streepje (pencil line) waar som-
mige bekende Nederlanders een
voorkeur voor hebben. Joseph
Luns, Toon Hermans en Sjef van
Oekel omer eens een paar te noe-
men. Frans van Haaren uit Eind-
hoven daarover: „Dat zijn de zo-
genaamde functionele snorren.
Je kunt moeilijk onder woorden
brengen wat je daar nou precies

onderverstaan moet. lets accen-
tueren wat er in je zit..., ergens
een punt op zetten. Het stukje
wat nog ontbrak. Zoiets, ja."

De bouwvakkerssnor is uit. Het
neerwaarts gerichte model dat
enkele jaren geleden 'trendy'
was, blykt bijna niemand meer
te dragen. Nu is alles zwierig,
met grote krullen: de wielen.
„Een nieuw lid wil nog wel eens
met zon treurig model binnen-
komen. Maar dan begint hij al
gauw aan de punten te draaien",
weet Van Haaren. Voor alle dui-
delijkheid schetst hij de model-
lijn nog even op een bierviltje.
Tenslotte is hij tekenleraar.
Bestuurslid Peter Crombach
werd gisterenaangewezen om de
echtgenoten van de besnorde
mannen in Heerlen een rondlei-
ding te geven. De mannen zaten
in de bovenzaal te luisteren naar
het financieel jaarverslag van
Frans van Haaren. En naar de
uitleg over de internationale
snorrenverkiezing die deze
maand in Nürnberg plaatsvindt.
Op stapel staat ook de oprichting
van Euro-moustache, een inter-
nationaal overkoepelend orgaan
voor besnorden in Europa.

" De Belg Piet Satter baar-
de met zijn ruim bemeten
snor zeer veel opzien:

Foto: FRANS RADE

Publiek in de ban van colonne oude legervoertuigen

’Old Hickory Track’
toerde door Limburg

BRUNSSUM - Math Hul uit Val-
kenburg voerde zaterdagmiddag
met zijn Ford-jeep in het Bruns-
sums winkelcentrum de lange ko-
lonne legervoertuigenaan. Een vro-
lijk toeterende stoet van groene
jeeps en vrachtauto's met Ameri-
kaanse vlaggetjes en witte letters op
de flanken. 'The Old Hickory Track'
toerde even door het drukke win-
kelcentrum op uitnodiging van de
winkeliersvereniging Brunssum
Promotion.

En omdat Math Hul penningmees-
ter is van de club mensen die gek
zijn op vaar-en voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog, mocht hij op
kop rijden van het lange lint mate-
rieel dat even taai en onverwoest-

baar is als de houtsoort (hickory)
waarnaar devereniging is genoemd.

Het winkelend publiek vergat zo-
waar aan de ijsjes te likken by het
zien van zoveel opgelapt oorlogs-
tuig. Twee Afcent-dames waanden
zich voor een kort moment terug in
de States. Op te maken uit hun en-
thousiaste kreetjes voor al die rol-
lende USA-paardekrachten met op
de achtergrond toepasselijke Glenn
Millermuziek. Volgens Math Hul is
de publieke belangstelling één van
de genoeglijke hoogtepunten in de
uitoefening van zijn uitzonderlijke
hobby. Want als jeeen paar jaar ge-
sleuteld hebt aan een MAC-vracht-
wagen wil je het resultaat graag aan
de buitenwacht tonen. „Dat heeft
niets te maken met militarisme",
riep de penningmeester boven het
gebrul van de motoren uit. „Je ziet
dan ook geen uniformen in onze co-
lonne."
Die waren er inderdaad niet te ont-
dekken, uitgezonderd een enkel ca-
mouflagepetje en twee jongens die
uitgedost waren met zwarte
helmpjes. Wel veel kinderen en
echtgenoten van de hickoryleden
die zich comfortabel in de laadbak-
ken genesteld hadden terwijl de va-
ders verwoed aan het stuur van hun
rijdende gevaarterukten.
Na het bezoek aanBrunsssum trok-
ken de 55 voertuigen in een 'libera-
tion tour' naar Sittard en Stem.

" 'The Old Hickory Track'was weer op toernee doorZuid-Limburg. Foto: FRANSRADE

Inbreker
opgepakt

LANDGRAAF - De politie in Land-
graaf heeft vrijdagavond in de
Eikenboslaan een 28-jarige Amster-
dammer aangehouden. De man had
in een woning in de omgeving inge-
broken en trok de aandacht van en-
kele omwonenden omdat hij dwars
door een aantal tuinen struinde. De
politie vond in die tuintjes ook een
groot deel van de buit terug. De in-
breker werd ingesloten.

Brand snel
geblust

LANDGRAAF - Door nog onbe-
kende oorzaak brak vrijdagmiddag
brand uit op de bovenverdieping
van een woning aan de Sloterstraat
in Landgraaf. Omdat attente buurt-
bewoners het vuur meteen bestre-
den, hoefde de brandweer nauwe-
lijks meer in actie te komen. De
spuitgasten konden zich beperken
tot nablussen. De hoogte van de
schade moet nog worden vastge-
steld. De technische recherche is
een onderzoek gestart naar de oor-
zaak van de brand.

J. Hombergen
overleden

KERKRADE -Het voormalig CDA-
raadslid Jan Hombergen uit Kerk-
rade is zaterdagavond na een lang-
durige ziekte op 68-jarige leeftijd
overleden.

Hombergen was onafgebroken
raadslid van 1978 tot en met april
1990. Bij de laatste verkiezingen
stelde hij zich niet meer herkies-
baar. Hombergen werd steeds met
voorkeurstemmen in de raad geko-
zen. Hij maakte acht jaar deel uit
van de commissies Ruimtelijke Or-
dening en Financiën. In de commis-
sies Onderwijs, Cultuur en Sociale
Zaken had hy vier jaarzitting. Daar-
naast was hij lid van de Verkeers
Coördinatie Commissie.

Als mijnmeter was Jan Hombergen
werkzaam in de Domaniale Mijn en
de mijn Willem Sophia. Daarna
werkte hij als landmeetkundige by
Bureau Salimans in Maastricht. *Jarenlang was de CDAer bestuurs-
lid van harmonie St. Pancratius
Nulland. Bij de verkennerij vervul-!
de de Kerkradenaar de functie van;
districtscommissaris van de Ooste-
lijke Mijnstreek. Voor zijn werk-!
zaamheden in de scoutingwereld'
ontving hij de onderscheiding van.
Vlaamse Gaai.

# Jan Hombergen.

Bij brandweerwedstrijden

Susterense
spuitgasten

ongenaakbaar
Van onze correspondent

SUSTEREN/BRUNSSUM
- Het brandweerkorps van
Susteren heeft zaterdag in
Brunssum de provinciale
brandweerwedstrijden op
zijn naam geschreven. Het
korps bleek met 1220 pun-
ten ongenaakbaar in de
klasse I lage druk.

In deze categorie kwamen zeven
Limburgse korpsen uit. Op-
dracht was het bestrijden van
een brand in scoutinggebouwDe
Landgraaf. Een zware klus om-
dat enkele slachtoffers door het
vuur waren ingesloten. De
brandweer van Susteren bracht
het er duidelijk het beste van af.
Tweedewerd Sevenum met 1158
punten en derde Volvo-Car Bom
met 1148 punten.

In de klasse technische hulpver-
lening ging de hoofdprijs naar de
brandweer van Roosendaal-Nis-
pen. De korpsen in deze klasse
werden geconfronteerd met een
vijftal ernstige ongelukken met
veel gewonden. De tweede plaats
was voor Venray, derde werd Ne-
derweert.

" Een nagebootst ongeval:
de brandweer moet een
slachtoffer uit een wagen
bevrijden.

Foto: FRANS RADE
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Kerkradenaar keerde terug naar concentratiekamp Mauthausen
De hel die nooit ophoudt

door jeanette ackens

MAUTHAUSEN - Precies 45 jaar
geleden, begin mei 1945, werd het
beruchte concentratiekamp Mau-
thausen in het Oostenrijkse Müll-
viertel bevrijd. Duizenden mensen
waren gisteren, zelfs vanuit de Sov-
jetunie en de Verenigde Staten,
naar Mauthausen gekomen om in
het concentratiekamp - nu een mu-
seum - een herdenkingsceremonie
bij te wonen. Naar Mauthausen wer-
den zon 200.000 mensen gedepor-
teerd. De overgrote meerderheid
overleefde het kamp niet. Onder
hen waren 1178 Nederlanders. Een
kleine groep strafgevangenen die de
hel wel overleefden, stond gisteren
op de terreinen van die afschuwelij-
ke moordfabriek. Sommigen zagen
hetkamp voor het eerst sinds 45 jaar
weer terug. Anderen, zoals Pierre
Litjens uit Kerkrade, hadden niet
op dit moment gewachten waren al
eerder teruggekeerd. Gedreven
door de drang om de nachtmerrie
die daar de dagelijksewerkelijkheid
was, voor zichzelf wat meer aan-
vaardbaar te maken.

Slechts een handjevol Nederlanders
was gisteren naar Mauthausen ge-
komen. Pierre Litjens is een van
hen, net als de Amsterdammer
Henk van Moock. De andere Neder-
landse overlevenden zijn niet ko-
men opdagen. Misschien zijn ze
dood, of willen ze niet praten over
wat hen overkwam.

Pierre weet het niet. Eigenlijk
zwijgt hij liever over Mauthausen.
Als hij zijn relaas toch vertelt, laat
zijn noodlot een diepe verbijstering
achter. Een onbezonnen daad je-
gens een NSB'er deed de 17-jarige
Pierre Litjens in de Duitse kampen
belanden. Een jeugdige roekeloos-
heid diehij met de vierverschrikke-
lijkste jarenvan zijn leven moest be-
kopen. Na een zwerftocht langs di-
verse gevangenissen en kampen
kwam hij in 1942 naar Mauthausen.

Mauthausen is misschien nog het
meest berucht om de steengroeve
Wienergraben. Daar werd met ex-
plosieven graniet uit een rotswand
geblazen. De gevangenen moesten
die in brokken hakken. Daarna
moesten de gevangenen de lood-
zware steenklompen op hun schou-
ders nemen en een zeer lange en
steiletrap beklimmen. Eén keer die
klim maken en je bent bekaf.

De kaalgeschoren uitgehongerde
mannen in hun gestreepte boeven-
pakken deden dit tientallen keren
per dag. Een eindeloze rij van vijf
man breed klom, opgejaagd door
Kapo's (kamppolitie) en SS'ers, die
trap omhoog. Niet voor niks werd
die trap de Todesleiter genoemd.

Parachutisten
Pierre woog op een gegeven mo-
ment nog maar 32 kilogram en
sleepte rotsblokken af en aan die
zwaarder waren dan hijzelf. Enige
energiebron: een waterig aftreksel
Van rapen of als er niets anders was
gras en boomschors. Het mag een
wonder heten, dat hij die slavenar-
beid zeven maanden heeft door-
staan.

„Je kon hierbinnen een uur nadat je
begonnen was, al dood zijn", vertelt
hij. „De SS'ers en de Kapo's waren
genadeloos en sloegen er op los.
Vaak was dat dodelijk. Als we niet
hard genoeg werkten, sloegen ze
ons met debullepees op derug. Vijf-
entwintig slagen was het 'normale'
quotum, dat kon je nog overleven.
Vijftig niet."

Als de nazi's daar zin in hadden
gooiden ze een gevangene hetravijn
in. Soms sprong een gevangene zelf
in de diepte, omdat hij de kwelling
niet meer aan kon. De wand waar-
langs zij naar beneden vielen, heeft

de naam 'Muur der Parachutisten'
gekregen. Men hoeft niet lang te ra-
den hoe een dergelijke macabere
benaming is ontstaan.

In het crematorium raasden dan
ook dag en nacht de vlammen om
de nooit slinkende berg lijken te
vernietigen. „De as werd door een
boer die aan de voet van het kamp

zijn landerijen had, opgehaald en
over de akkers gestrooid."
Pierre weet zich nog veel van de
nachtmerrie te herinneren, maar er
zijn hiaten die hem bezighouden.
Die kunnen anderen voor hem in-
vullen. De anderen zijn de mensen
van welke religie, afkomst en klasse
ook, die hij in Mauthausen ontmoet
en die de hel ook hebben meege-

maakt. De Kerkradenaar spr<
hun taal niet, alleen een mon<
Duits. Maar ze begrijpen elkaar'
Er wordt koortsachtig op revers
keken naar kampnummers. <
Litjens draagt zijn nummer en fl
sen diehij wellicht nooit, missd
één toevallige keer heeft ontrfl
houden hem aan: „Heb je ook
gezeten, wanneer precies, ken je
en die?"Pierre beantwoordt de
gen, vertelt zijn verhaal en prob
dan op zijn beurt weer een -wijzer te worden. Stukje bij be
valt de puzzel steeds verder tot
waanzinnig geheel samen. VI
door in geschiedenisboeken te t
zen, los je deze levensraadsels'
op.

De in Mauthausen bevrijde ge<
genen hebben voordat zij in
windrichtingen uitzwermden
manifest opgesteld: „We wille*
internationale solidariteit van
kamp in onze herinnering bew*
en daaruit de lessen trekken,
zullen een gemeenschappelijke'
bewandelen. De weg van de ond
bare vrijheid van alle volkeren,
wederzijdse achting. Met in
brein de gedachtenis aan het vd
ten bloed van alle volkeren, val!
miljoenen door het nazi-fascü
vermoorde broeders, beloven
dat wij nooitvan dezeweg zulle*
wijken."

Dat is de les diealle aanwezigen
teren in Mauthausen konden lfDe gevangenen zijn het fasci
niet vergeten. Ze zien het ook
weer in al zijn onderhuidse vort
opduiken. Daarom komen zij tt
daarom moet het concentratie^
blijven staan, als waarschu'
voor hen dieniet weten wat een'
eist is. Henk van Mook zegt he
volgt: „Als een fascist ademt,
liegt hij."

"Pierre Lintjens: Terug naar de hel die Mauthausen heet.
Foto's: FRANS RADE

" De tachtig meter hoge 'Muur der Parachutisten.

Verdacht
Als het weer stil is in Mautha'
en de vele touringcars en auto's
dwenen zijn, zal ook Litjens pf1
ren voort te borduren op het no'
le leven. Maar de episode Mautl
sen is voor hem niet voorbij-
was niet ten einde toen de Afl
kaanse bevrijders kwamen.

Want bij zijn thuiskomst werd 1>
weken door de Nederlanders if
kamp bij Hoensbroek gestopt
nisch genoeg verdacht de over
hem ervan een collaborateur te
Hij kon immers geen docume1
laten zien die zijn jarenlange &
zigheid verklaarden...

Limburgs Dagblad

Enige en algemenekennisgeving

t
In Gods vrede is heden, na voorzien te zijn van het
sakrament der zieken, na een langdurige ziekte, in
de leeftijd van 83 jaar, van ons heengegaan, mijn
zorgzame man

Jacques Vercoelen
echtgenootvan

Mathilda Jochems
Maastricht: M. Vercoelen-Jochems

Familie Vercoelen
Familie Jochems

6211 EZ Maastricht, 4 mei 1990
Het Bat 23
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
dinsdag 8 mei a.s. om 11.00 uur in de O.L. Vrouwe
Basiliek, Sterre der Zee te Maastricht, gevolgd door
de bijzetting in het familiegraf op de r.k. begraaf-
plaats aan de Tongerseweg.
Geen condoleren.
Bezoek uitvaartcentrum Sassen, St. Maartenslaan
44-48 te Wijck-Maastricht van 17.00 tot 18.00 uur.

Bent u gewoon overal te dik?
Hebt u alleen te dikke dijen, <alMüw
billen of heupen? rfr^v -Zitten er wat hinderlijke i^yJ[iWi
vetkussentjes hier en daar? §1F/2 V-X l^jj
Dank zij onze unieke !^^kZWITSERSE TFM-METHODE i 'WiïÊb'
slankt uaf op volkomen - B \^\
natuurlijke en verantwoorde W^LW ■flilwijze óp die plaatsen waar dat y
nodig is. Ook u kunt net als \A \ mm
vele andere vrouwen een mooi, \ ÊW
slank en jeugdig figuur krijgen. 'Lm 'Onderzoek aan de Universiteit 'WÊ. ,'ÈW
Limburg bevestigt dat onze W /HUIlü
TFM-afslankmethode GOED en f M
VEILIG werkt. Die'zekerheid Urnheeft u alvast. Persbericht van J\ I
dr. M. Roede ligt in ons inst. m 9ter inzage.

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

gratis figuuranalyse.

La Belle Helene
TFM-figuurcorrectie-instituut
Custerslaan 29, Landgraaf

54576 045-311490

"Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

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

440, is
meegedekt, effectieve

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

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

240x180 120 -
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
< Aflossing vanaf 2%per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Nederlandse Stichting,
voorLeprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-938973.

I Wedden dat u te veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

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

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

7 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 I

ETHIOPIË

GIRO555 DEN HAAG

officiële mededeling

GEMEENTE BORN
OPENBARE BEKENDMAKING

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
De burgemeester van Bom maakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 22 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening bekend dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 23
april 1990 besloten heeft te verkla-
ren dat in voorbereiding zijn:- een partiële herziening van het k

bestemmngsplan „Holtummer- ■heide II" voor de percelen kadas-
traal gemerkt gemeente Bom,
sectie I nrs. 1009, 1010 (gedeelte-
lijk) en 1011, welke percelen zijn
gelegen tussen de Dr. H. van
Doorneweg en de Rijksweg A 2
met inbegrip van een gedeelte
van de Dr. H. van Doorneweg.

- een partiële herziening van het
bestemmingsplan Obbicht Kern
voor de percelen, kadastraal ge-
merkt als gemeente Obbicht, sec-
tie B. nrs. 3305, 3085, 4258 en 4259
en plaatselijk bekend als Hitsberg
te Obbicht.

- een partiële herziening van het
bestemmingsplan „Kom Greven-
bicht le wijziging" voor de perce-
len, kadastraal gemerkt als ge-
meente Obbicht, sectie C nr. 257
en 258 en plaatselijk bekend als
Kuppelkovenderstraat/Harkho-
venstraat te Grevenljicht.

Voorts is bepaald dat vorenom-
schreven voorbereidigsbeslüiten
met ingang van 7 mei 1990 in wer-
king treden.
De besluiten met bijbehorende te-
keningen liggen vanaf vermelde da-
tum ter gemeentesecretarie, kamer
13, (Meester Speestraat 1 te Greven-
bicht) voor eenieder ter inzage.
Bom, 7 mei 1990

De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Creemers

I 'tAllerbestevoor 'nvriendelijkeprijs I

pv;-;} Verseroomschijven UU ' l'fcpßUlTn» O Ai
"%%£. Persoogram^>9Qrnu s3« geldig op maandag 7, .^^V^j! m_«l_ BBii 11 ■ ■ CS3EfrßJra-lIj S^—^ fej lflll 111lilPf Slagkan, ~, i f
*£g gepaneerd/naturel. 095 Zaterdags zijn wij vanaf ■T?fï T" T^T "Tm'ï "

m "*** 15 Z °*%* *> 1 15 4g^ Persoogram^9(rnu O» 08.00open. * Allerbeste voor n vriendelijkeprijs. prijs van 100gram A» I pnjs van 100gram JL« g-j
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ÉPrnx/inriprIUVIIIUC Bureau Bibliotheek
I imKurn Postbuss7oo
I_IIIIUUry 6202 MA Maastricht

tel.043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten makenbekend,
Mtn/19-90 dat zij voornemens zijn aan deN.V. DSM on-

der een aantal voorschriften vergunningen
ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de
luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder
te verlenen voor het uitbreidenvan haar Che-
mische Bedrijven metinstallatiesvoor het be-
reiden, opslaan en verladen van Ureum als-
mede het bereiden van Urean op de lokatie
Noord in de gemeente Geleen. Het ontwerp
van deze beschikking, alsmede de aanvraag
en andereter zakezijnde stukken liggen terin-
zage van 8 mei 1990tot 23 mei 1990en wel:-in het'Provinciehuis te Maastricht (bureau Bi-
bliotheek) tijdens de werkuren;- in het ge-
meentehuis van Geleen tijdens dewerkuren
en bovendien 's woensdags van 17.00uur tot
20.00 uur, alsmede tijdens de werkuren na
laatstgenoemde datum op dezeplaatsen tot
het eindevan de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking
op de aanvraag. Oe aanvrager, alsmede dege-
nen, diebezwaren hebben ingebracht naar
aanleidingvan de aanvraag en een ieder die
aantoont, dat hij daartoeredelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengentegen het ontwerpvan de beschik-
king. Degene dieeen bezwaarschrift indient,
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediend bij GedeputeerdeStaten,
postbus5700,6202 MAMaastricht. Alleen de-
genen, diebezwaren hebben ingebracht op
dewijze als bovenomschreven, zijn later tot
het instellenvan beroep gerechtigd.



Nederland 2
rOO-13.05 Nieuws voor doven en
4?,v;Chthorenden.

15.30 (TT+««)Service Salon. Mid-
dagmagazine.

17.00 Post! Correspondentierubriek
voor kinderen.

17.30 Toppop gold. Popprogramma
met muziekvan vroeger tot nu.

18.05 Home. Australische serie. Afl. 4.
Voor het komende schoolconcert be-
sluiten Wendy en Emina een band op
te richten.

18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en
strips.

19.00 Sportpanorama. Sportmagazi-
ne.

19.25 Ciao Italia. Sportquiz waarin het

WK voetbal '90 centraal staat.
20.00 (TT-l-«»)Journaal.
20.27 Superhorse. Competitie tussen

ruiters en amazones. Deel 2.
21.41 Televizier. Actualiteitenrubriek.
22.35 (TT)Vinger aan de pols. Me-

disch programma.
23.20 L.A. Law. Amerikaanse serie.

Afl. 69: The good human bar. Roxan-
ne nodigt haar collega's uit om haar
eerste zangdebuut in een nachtclub
bij te wonen.

00.05 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Diest (België).

00.20-00.25 ""Journaal.

"Robert Redford en Glenn Glose in 'The Naturel. (Neder-
land 1 -20.15 uur)

Duitsland 1
g-jjO Tagesschau.r .03 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-n9azine.

$3 Fit und 'risch- Gymnastiek. Les

#00 Tagesschau.t?3 Weltspiegel.
f45 Rückblende. Vor 125 Jahren
1 Max und Mortiz, docu-'
j".entaire over de eerste druk van dit

!*'nderboek van Wilhelm Busch, 125
]aar geleden.
"00 Tagesschau.
■°3 Flammendes Tal. Amerikaanse

;Peelfilm uit 1950 van John Farrow.(herh.).
1-25 Weltenbummler. Met Hardy. 2^ü9er in Schotland, (herh.).
*-55 Persoverzicht.Lan Tagesschau.
j-05 ARD-Mittagsmagazin.
M5Wirtschafts-Telegramm.
7-00 Tagesschau.
M (TT)Die Sendung mit der
4-30 Éndstation goldener Fluss.«ene. Alf. 6: Kampf in der Schule.

Tagesschau.
«"03 Boing! Familiespel met Tommiuhrner.
*-30 Hundert Horizonte. Documen-aireserie over China. Afl. 1: Wie weit

's' Peking?
°00 Tagesschau.
'■03 Das Recht zu lieben. Brazi-aanse serie naar een roman van Ja-"etc Clair. Afl. 66.«"30 Die Trickfilmschau.

Hinter der Sonne - neben dem
ond. Fantastische sprookjes vanJ^rry Jones. Afl. 3: Der Korngeist.

>;f Tagesschau.
"*5 Trickparade.

17.35 Da bin ich wieder. Blinder
Alarm.

18.00 ""Herzblatt. Spelshow met
Rudi Carrell.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Der Fahnder. Serie. Afl.: Freis-

piel für Klimmek.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Der Clan.Franse tv-film van

Claude Barma. Alf. 2. César Manotte
is niet van plan zich aan de afspraak
met de mafia te houden en maakt hun
dat al snel duidelijk.

21.05 Pleiten, Pech und Pannen.
Amusementsprogramma.

21.30 Eine Welt für alle. Der Tod
schreibt mit, documentaire over de
Colombiaanse krant El Espectador,
die als eerste de drugsbaronnen ont-
maskerde.

22.00 Leo's. Magazine gepresenteerd
door Leo Lukoschik.

22-30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Souterrain. Film van Xaver

Schwarzenberger.
00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
12.25 Tennis. Internationale Duitse

kampioenschappen voor heren, van-
uit Hamburg.

17.00 heute. Aansl.: Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Agentin mit Herz. Amerikaanse
serie. Afl.: Die Wahrheitsdroge. Aan-
sl.: Bekanntes unbekanntes Land,

toeristische tips voor de DDR. Van-
daag: Rennsteig.

18.30 Agentin mit Herz. Serie, ver-
volg.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.30 (TT)Tote leben nicht allein. Tv-
film van Nina Grosse. Op instigatie
van haar man Philip neemt Vera de
identiteit van haar overleden nichtje
Simone aan, omdat hij hoopt op deze
manierde hand op Simones erfenis te
kunnen leggen.

21.10 Mit dem Zug. Von Zittau nach
Rügen.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-j°urnal-
-22.10 Kunstmarkt der Superlative.

Documentaire over de relatie tussen
creativiteit, kunst-promotie en specu-
latie op de Newyorkse kunstmarkt,
centrum van de wereldhandel in
kunst.

22.40 ""Horton's Bistro. Amuse-
mentsprogramma live. vanuit Mün-
chen.

23.40 Das kleine Fernsehspiel. Erin-
nerung an Rheinhausen, documen-
taire over de staalfabriekKrupp-Hütte
in Rheinhausen in het Ruhrgebied en
de strijd om het behoud van deze tra-
ditionele industrie.

00.50 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

1 vobe!" en CAI-abonnees:or kanalen zie schema exploitant

" = zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave
0 = tweetalig bij stereo-app.r = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Sjjerland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57herland 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: 3en 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
Ifc?°, Salto Mortale. (Schoolverla-

'lril Tv"Tam-Tam. Les 7: Beeldbe-
#7§J?B9r**B.O.).
;4 Afi . woudlopers. Engelse serie.Jftj Het bewijs.

Nieuws-
likI ik Tak- Animatieserie. Afl. 252.

'*|Bin nons- Afl- plons en de radio-
-vfn' u D|-aaimolen. Kinderserie. Van-

ï3r V-,e3ebeest. Kinderserie. Afl.
:ijl 8 3

sPmazie.
'f Èn De teru9keer van de Antilope.
;':| j n9e'se jeugdserie.Afl.: Voetsporen'm<tx 2and-
-1 feld Detro's over de gehele we-
"J d ". Britse documentaire serie over
%Sa ?n beker>dste metro-lijnen, van
..frg-" Francisco tot Moskou. Afl. 1.
:'l o« Mededelingen, programma-
tic. onrzicht en paardenkoersen.
$o'nn Nieuws-
'iTtw Dei drie w'Jzen- Quiz waarin
'-! Va

66 kandidaten moeten raden wie
"M «,

n de drie panelleden een juist ant-;Aor<? 9eeft
1 y Langs de kant van deweg. Se-
A 'e °ver Vincentvan Gogh. Afl. 2: Di-
%Tc r 'n Antwerpen, Broer in Parijs.
~Q nn TofsP°rt- Vrijetijdsporten.
.3 ri ° Verrassende vertellingen. Se-
-1 rf mysterieuze verhalen. Vandaag::« n n9eloofliik maar..., van Barry Davis
ü 'aar een verhaal van Robert Edmond

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

Help, mijn helm (motorongeval).
22.50 Azimut. Magazine met reporta-

ges over het Belgische leger.
23.20-23.25 Coda. Tegen de avond

hier aankomen, van Hans Tentije.

" Ids van der Kriéke in 'Langs de kant van de weg. (Bel-
gië/TV 1 - 20.40 uur)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 121.
19.00 Buren. Australische serie. Afl

347.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Labyrint. De wezen - herinne-

ringen aan de stedelijke Gentse
Weeshuizen 1900-1960.

20.55-21.45 Keaton. The Great Stone
Face. Amerikaanse documentaire
over het begin van defilmcarrière van
Buster Keaton.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, derostet. Gymnas-

tiek. Afl. 8.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 12. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.20 AK-Nachrichten. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.

17.00 Schooltelevisie.
18.00' Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 7.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Grenzerfahrung. Künstlich at-
men, als. amiotrophe Lateralsklerose.

20.30 Die Montagsreportage. Kriegs-
spiel in der Heide, Reportage.

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

zur Landtagswahl in NRW
21.45 Was Kinder so denken. Kinde-

ren praten met een kindertherapeut.
22.30 BEin studierter Bauer. Das

Kmo des Giuseppe de Santis, docu:
mentaire over het leven en werk van
deze filmcriticus, scriptschrijver en re-
gisseur.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Ak
ZWO.

" Peter Sattmann en Myriem Roussel in 'Tote leben nicht
allein'. (Duitsland 2 - 19.30 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Schoolte-
levisie. 16.50 Vacaturebank. 17.05
Nouba nouba, kinderprogramma met
de tekenfilms Le livre de la jungle en
Barney. 17.35 Papa Bonheur, Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Pétanque.
18.00 Triangle en Bermuda, (Armacao
ilimitada), Braziliaanse serie. Afl.: Le
surfeur et le millionnaire. 18.30 Jamais
deux sans toi, magazine. 18.53 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.20
Paardenkoersen. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Ecran tèmoin:
L'oeuvre au noir, Frans-Belgische
speelfilm uit 1988 van André Delvaux

naar een roman van Marguerite Your-
cenar. 16e eeuw, Brugge: Dokter en al-
chemist Zénon wordt door de Inquisitie
achtervolgd en besluit zich in zijn ge-
boorteplaats te verschuilen. 23.10
Laatste nieuws. 23.30-23.35 Bourse,
beursberichten.

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept sur sept.
17.15 Francofolies de Montréal. 17.45
Cuisinez Avec ... 18.00 Des Chiffres el
des Lettres. 18.20 Iniminimagimo.
18.35 C'est pas juste. 19.00 Aventures
voyages. 19.30 TVS Infos et Météo.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Parcours.
21.00 Thalassa. 22.00 Journal Télévisé
et Météo. 22.30 Club Tvs. 22.40 Gros
Mechant Show. 23.40-00.40 Le monde
du cinéma.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorende.
15.00 Deutsch direkt. Cursus Duits

voor beginners. Les 13.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Strijders voor Wilhelmina.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Landschappen tekenen en

schilderen. Les 8.
19.40 Muziek in de Nederlanden.
19.50 Het Griekse vuur.' Voorlich-
tingsprogramma.

20.00 ""Journaal.
20.20 Milieubericht.
20.25 Weerwerk. Maandelijks pro-

gramma over mensen die in hun werk
opkomen voor hun principes.

20.50 Loesje in het Europese huis.
Impressie van de reis van vijf leden
van Loesje door Oost-Europa.

21.20 TELEAC extra.
21.25 Jong zijn, zelfstandig worden.
22.00 NOS laat. Actueel magazine.
22.45 Het andere Europa. Afl. 2.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

gramma.
12.00 Channele.
12.30 RTL-VText.
14.40 RTL-Matinee.
14.45 The Edge of the night. Tv-feuil-

leton.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 40.
08.30 Telekolleg 11. Cursus informati

ca. Les 7.
09.00-11.15 Schooltelevisie.

16.30 Technisierung der Arbeits-
welt. Eine Trikotagenfabrik urn 1900
Afl. uit de serie Erlebte und gelebte
Geschichte: Mensch und Technik.

17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde
Les 5.

17.30 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 7. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.30 Spass mit Tricks und Tips. Die

Curiosity-Show, informatief amuse-
mentsprogramma, (herh.).

18.53 Philipp. Kinderprogramma
(herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Meine Zeitreise durch Ecua-
dor, documentaire over oude culturen
in Eduador. Deel 1: Die Venus von
Maldivia.

20.15 Abenteuer Wissenschaft.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Wenn die Nato geht, gehl

auch ein Arbeitgeber. Documentai-
re over de sociale en economische
gevolgen van de opheffing van de
Nato-vliegbasisZweibrücken in 1993.

21.45 Der Tod ist ein Meister aus
Deutschland. Documentaire serie
over de jodenvervolging tijdens W.O.
11. Deel 4: Italië, Bulgarije en Honga-
rije.

23.15 Laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Follow me, cursus Engels. Les 9 i
en 10.19.00 Spreek met ons mee, cur- i
sus Nederlands. Les 26 en 27. 19.30i
Journaal met simultaanvertaling in ge- i
barentaal en weerbericht. 20.00 Le rê- j
ve d'lcare, 12-delige documentaire se- j
rie over de geschiedenis van de lucht- j
vaart. Afl. 8: Rivalité sur l'Atlantique."20.55 Art 21: Les ballets du Kirov, do- i
cumentaire. (herh.). 22.05 Journaal,i
(herh.). Aansl.: Weerbericht en beurs-!
berichten. 22.35-23.35 Les amoureux !
de Shanghai, documentaire, (herh.).

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
mét o.m. M.M.-pastoraal. 9.07
Maandagmorgen magazine. (12.30
Nws.). 12.32Boer en tuinder. 12.55
Meded. t.b.v. Land- en tuinbouw.
13.10 Hier en nu. 14.07 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws.). 1903
Club Veronica trend. 20.03 Peper
en zout. 20.35 Het trinunaal, hoor-
spel. 21.03KRO's jazz connection.
22.03 Op de eerste rang. 22.50 In
het spoor van Willibrord. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Easy liste-
ning. 2.02 AVRO's Nachtdienst.
6.02-7.00 Auto in? AVRO aanl

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
9.04TROS Gouden uren. 11.04Op
volle toeren. 12.04André van Duin.
13.04 TROS Aktua. 13.15 Zwijgen
is fout. 15.04 Met muziek het hele
land door. 16.04 Open huis. 16.57
EO-Metterdaad Hulpverlening.
17.04 Ronduit-radiokrant. 18.04
Tijdsein. 18.25Kom eres uit. 18.50
Grabbelton. 19.03 Samen zingen
met Arie Pronk. 19.35 Hemels-
breed. 20.03 De besten van orkes-
ten. 20.20 De confrontatie. 20.45
Begrijpt u wat u leest? 21.00-7.00
Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays-Bas royale. 14.04
Toppop radio. 16.04 Topop disco-

very. 18.04 De avondspits. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.04-23.00 Candlelight.'

televisie en radio maandag

Nederland 1
'00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.RO
j.30 Eeuwig zingen de bossen.Oostenrijkse speelfilm uit 1959. Va-

t oer Dag Björndal beheerst niet alleeni let leven van zijn twee zoons, maar
(ook dat van de familie van Gall, mets *!e hij in onmin leeft.('-05 Neighbours. Australische serie.
,£■3o ""Journaal.
] '40 De oren van jekop. Nederland-

Ïse poppenserie. Afl. 19: Rommel.J-50 Liflaflab. Kinderkookcursus.. -55 Bij Bep. Dierenmagazine met
°ep en Nellie Frijda. Afl. 3: De eend..'■2o Poëzie club. Gedichten van

ipgeren.!8,25 Ik geloof het wel. Serie over
9eloof. Afl. 4: De nieuwe kerk.f»-00 ""Journaal.
iB-20 Anita and the Kids. AnitaiMeyer op zoek naar kinderen en hun
Muziek in Europa. Vandaag: Dene-
marken.
i 45 De keizerspinguïn. Documen-S^re over de keizerspinguïn op deZuidpool.
|8.15 The natural. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Barry Levin-

-1°°n. De boerenzoon Roy blijkt een
Natuurtalent voor honkbal te hebben,

eer het zover is, moet hij nog
Qoor diepe dalen gaan.
«■2O Brandpunt. Actualiteitenru-briek. NOS3-00 ""Journaal.
«"i5-00.05 Street legal. Canadese
«wocatenserie. Afl. 12: Solidaire
Partners. Leon neemt de verdediging
°P zich van een cliënt die aids blijkt te"ebben. '

Radio 4
7.02 Nws. 7.04 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00KRO-Klassiek op maandag-
morgen: Berliner Philharmoniker
met piano. 11.50KRO literair op de
maandagmiddag: Les Arts Floris-
sants. 15.45 In antwoord op uw
schrijven - klassiek. 16.45 Zin in
muziek. 17.00Joeph Haydn. 18.00
Nws. 18.02 De klassieken. 18.30
Richard Strauss en Hugo von Hof-
mannstahl (1): Der Rosenkavalier,
opera van R. Strauss. Uitgevoerd
door Philharmonio Koor en Orkest
0.1.v. Herbert von Karajan met sol.
20.00 Nws. 22.00Jazz-op-vier.
23.00-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Waar moet dat
heen?. 10.00 Faktor 5, met om
11.00 1940, terugkijken op een ge-
beurtenis van 50 jaar geleden.
12.00 Nws. 12.05 Vluchtelingen.
13.00 Nws. 13.10 Faktor 5, met om
14.45Gesproken portret; 15.00Be-
richt uit het Koninkrijk; 16.00 Over
de Rooie. 16.30NOS Kindermaga-
zine. 17.00 NOS-Taal. 17.30 De-
serteurs in nazi-Duitsland. 17.55
Meded. en schippersberichten.

18.00 Nws. 18.10 Even muziek.
18.20Uitz. van de CD. 18.30 Progr.
voor blinden en slechtzienden.
18.40 Zevende Dags Adventisten.
18.55 Programma voor buitenland-
se werknemers. 20.30 Jazz uit het
historisch archief. 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 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (herh.).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.).
10.35 Dr. Who. Engelse serie. (herh.).
11.00 Tekenfilm.
11.10 Der Gefangene von Zenda.

Speelfilm, (herh.).
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Mr. French macht Urlaub..
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Tammy, Amerikaanse serie.

Afl.: Ein Spielchen in Ehren. (herh.).
16.30 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: For-
scher im Spannungsgebied. (herh.).

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

17.45 Spiel mit: Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie. Afl.: In Ausübung seines Berufes.
(herh.).

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

Amerikaanse serie. Afl.: Tödlicher
Ehrgeiz.

20.10 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Zahl oder stirb.

21.05 Die Glocke ruft. Oostenrijkse
speelfilm uit 1960 van Franz Antel.

22.35 RTL aktuell.
22.45 10 vor 11. Cultureel magazine.

Vandaag: Mit den Augen der Hunde.
23.15 Mannermagazin M.
23.50 Catch up. Showgevechten uit

Amerika gepresenteerd door Joe Wil-
liams.

00.35 Airwolf. Amerikaanse serie,
(herh.).

01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen. 08.30 SAT.I
Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl. Ein Picknick
mit Champagner. 09.00 SAT.I Bliek.
09.05 Love Boat Amerikaanse serie.
Afl. Der Professor und das Madehen.
09.50 Teletip Reise. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05 SAT.I -Teleshop. 10.30Trautes
Heim, Frans/Belgische filmkomedie uit
1973 van Benoit Lamy. Aansl. teken-
film. 12.15 Glücksrad. 13.00Telebörse.
14.00 Programmaoverzicht. 14.05
Casimir & Co, Amerikaanse tekenfilm.
Afl. Seid Lieb zu den Tieren. 14.30 Te-
letip - Haushalt. 14.40 Love Boat. Afl.
Aprils Liebe: Der ehrliche Tex. 15.30
Verliebt in eine Hexe. Afl. Golf mit Bax-
ter. 15.55 SAT.I -Teleshop. 16.05 Da-
niel Boone. Amerikaanse western. Afl.
Wie alles begann. 17.00 SAT.I Bliek.
17.10 Nachbarn. Afl. Zwischen Leben
und Tod. 17.35 Teletip - Natur. 17.45
Programmaoverzicht. 17.50 Süßes
Gift. Amerikaanse serie, afl. Hoher Ein-
satz. 18.45 SAT.I Bliek. 19.05 Glücks-
rad. 19.50 SAT.I Wetter. 20.00 Trap-
per John, M.D. Amerikaanse serie, afl.
Von Haß überrollt. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Karriere. Frans/Duitse filmkome-
die uit 1966 van Pierre Gaspard-Huit.
22.55 SAT.I Bliek. 23.05 News & Sto-
ries. 23.30 Spiegel TV. 00.00 Der Auf-
stand der Giulio Manieri. 01.30 So ge-
sehen. 01.35-01.45 Programmaover-
zicht.

Eurosport
06.00 International business report.

06.30 European business channel.
07.00 The DJ. Kat show. 09.30 Rug-
by union. 10.00 Volleybal. 13.00 WK
voetbal. 15.00 Golf. 18.00 NHL IJs-
hockey. 19.30 Boksen. 20.30 Spaan-
se voetbalcompetitie. 21.30 Euro-
sport. 22.30 Motor sport. 23.30 Mo-
torsport. 00.30 Golf. 01.30-03.00 NHL
ijshockey.

SSVC
13.00 Allsorts.

13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.15 Cartoon time.
14.25 Knots landing.
15.10 Concentration.
15.35 Children's SSVC.
15.55 Isthatafact?
16.10 Bravestarr.
16.35 Spatz.
17.00 Press gang.
17.25 Sporting triangles.
17.50 Home and away.
18.15 News and weather.
18.30 The krypton factor celebrity

special.
18.55 You rang m'lord.
19.45 Coronation street.
20.10 The Bill.
21.05 Capital city.
22.00 Panorama.
22.40 Rugby special
23.30 News and BFG weather.
23.45 Lucinda Lambton's Alphabet

of Britain.
00.00-00.55 International Golf.

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

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

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

België/BRF
6.35 Radio Frühstück (+ Spiel

'Glückstreffer'). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Besinnliche Worte. 9.10 Musi-
kexpreß. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalender
Musik bei Tisch. 12.15 veranstal-
tungskalender. 13.00 Frischauf.
14.05 Schulfunk: Augen auf dem

Das Bohnentagebuch - 1. Teil.
14.15 Musikzeit heute: Operette &
Musical. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight: US-charts. 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF Aktuell.
18.40-20.05 Jazz.

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

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast.
10.00 News and weather.
10.05 Open air.
10.20 Gloria.
11.00 News and weather.
11.05 Westminster South and East.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and weather.
12.05 Open air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Everyman.
15.15 Song of Praise.
15.50 Behind the Screen.
16.00 News and weather.
16.05 Volgens aankondiging.
16.50 News and weather.
17.00 Bazaar.
17.25 Women Mean Business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Country file.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.35 That was then, this is now.
21.00 In sickness and in health.
21.30 Joint account.
22.00 Political Broadcast.
22.05 Nine o'clock News.
22.35 Panorama.
23.15 The moneyprogramme.
23.55 Newsnight.
00.20 The Late Show.
01.00 Weatherview.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.15 Mediterranean Cookery.
08.45 The mix. 16.00Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 News
and weather. 19.45 Time Warp. 20.00
Touristic Magazine. 20.30 Journey to
India. 21.00 In Search of Wildlife. 21.30
Perspectives on Science. 22.00 News
and weather. 22.15 In Search of Wildli-
fe. 22.45 Travelers in time. 23.15 Tou-
ristic 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. 12.00 MTV
at the movies. 12.30 VJ Kristiane Bac-
ker. 14.00 MTVs Afternoon Mix. 17.00
3 from 1 at 5. 17.15 MTVs Afternoon
Mix. 17.30 MTVs Coca Cola Report.
17.45 MTVs Afternoon Mix. 18.30
MTVs Greatest Hits. 19.30 MTV At the
Movies. 20.00 Saturday Night live.
20.30 VJ Ray Cokes. 21.00 MTV un-
plugged. 21.30 XPO. 22.00 VJ Ray Co-
kes. 23.00 MTVs Coca Cola Report.
23.15 VJ Maiken Wexo.

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

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

KIJK ELKE |

LDrvi
LIMBUfóS^DAGBLAD j|

Met muziek van =SKY RADIO jü

045.709300 |
15.15 As the world turns. Tv-feuille- ==
16.00 Télékids. =
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws I

en Weer.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz. =18.45 De Fabeltjeskrant. =18.55 Full House. Amerikaanse ko- =medieserie. Afl.: A little romance.
19.20 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz gepre- 5

senteerd door Hans van der Togt.
20.25 Klasgenoten.
21.20 Midnight Caller. Amerikaanse ==detective-serie.
22.10 Studio 58. Amerikaanse serie. ==23.05 Journaal. ==23.15 Kojak. Amerikaanse serie ==00.30 Bonjour les clips. __=
01.00 Rete Mia. Italiaans programma. =03.00 Atoukado. quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Journaal.
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<jpiccolo 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 één woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: 'Proficiat' en
'Vermist Gevonden' ’ 1.00 per mm: 'Onroerend
Goed' en Bedrijven Transakties' ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1,60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.
Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
IBron: Cebuco Summo Scanner) 2230!>—- r

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

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

Personeel gevraagd

Staalbouw Hardy
vraagt:

* Constructie bankwerkers
zelfstandig kunnen werken

* Aankomende constructie
bankwerkers

* Montage constructie
bankwerkers

In ons bedrijf bestaat de mogelijkheid tot verdere opleiding
van het leerlingstelsel.

Sollicitaties: Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur, of
volgens telefonische afspraak.

Adres: Het Rondeel 3, 6219 PG Maastricht, 043-254520.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn, voor diverse afdelingen van éen auto-
fabriek. Het bedrijf ligt in Bom en je werkt in 2-ploegen-
dienst. Vervoer is geregeld. Wilt u hard werken voor een
prima salaris?Kom dan langs voor een inschrijving of bel!

Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Jeanette Vaessen

Sittard, Rosmolenstraat 4
04490 - 5 61 56, Marjon Janssen

Geleen, Rijksweg Zuid 1a
045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
043 - 21 05 51, Adriane Keulen

Maastricht, Hoenderstraat 3

Voor Sittard vragen wij
bezorgers m/v

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

Melden: Limburgs Dagblad
Baandert 16, Sittard

Tel. 04490-15577
Golfclub Hoenshuis te Voerendaal vraagt
2 Medewerkers bediening

voor ons clubhuis, terras en restaurant. Part-time is ook
mogelijk. Te bevragen bij mej. Corsten of dhr. Nederhorst.

Tel. 045-753300.

Brouns Fashion Group Holland bv
te Hoensbroek zoekt voor direct:

modinettes, leerlingmodinettes, part-time krachten,
thuis-werksters en thuiswerk-groepen.

Bel: 045-225890, dagelijks tussen 9-12 uur.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direkt werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
bij een bedrijf in Roermond. Leeftijd: 18-65 jaar. 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 deweekeinden
aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer afwisselende
baan in dag- en/of ploegendienst, goede salariëring,
ploegentoeslag, reiskostenvergoeding, 8% vakantiegeld
en doorbetaalde snipper- en feestdagen. Hebt u interesse?
Neem 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.
W.J. ZEGEL B.V. vraagt

voor het verrichten van diverse werkzaamheden in pakhuis
en op de markt, handige

Zelfstandige medewerkers
die niet bang zijn om aan te pakken. De werktijden zijn

afwisselend. Kandidaten kunnen schriftelijk
solliciteren (pasfoto insluiten) bij:

W.J. Zegel b.v.
Haring- en zeevisgroothandel

Langheckweg 20, 6468 EL Kerkrade
Bouw 'en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks gelden hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Heeft u rijbewijs en Havo/
Mavo/LTS-C? Wilt u snel
aan de slag? Wordt dan rij-
instructeur (m/v). Bij kader-
school in. hele land 250
vacatures. In Utrecht en
Best starten in mei en sep-
tember nieuwe opleidingen
voor erkende KADER-
SCHOOLDIPLOMA. Nog
enkele plaatsen vrij. Gemo-
tiveerd? Bel dan 04998-
-99425 (ook 's avonds) voor
gratis studiegids.

Voor nieuw te openen filia-
len in Limburg gevraagd
CHEF-SLAGERS, leerling I
slagers en verkoopsters. Inl. .
na 19.00 uur 04490-34317.
Nette BUFFETHULP/ser- i
veerster gevraagd voor ijs- i
salon in Hoensbroek. Per- i
soonlijk aanmelden Kou- ;
venderstr. 30, Hoensbroek.
I

SUPPERS verspreiding
Hulsberg vraagt enkele se-
rieuze bezorgers voor huis iaan huis bezorgen op .
maandag en/of woensdag
voor midden-Limburg,
Roermond Stad, Heerlen,
Hoensbroek, Brunssum,
gemeente Onderbanken,
Amstenrade Oirsbeek en
omgeving. Aanmelden da-
gelijksvan 9.00 tot 16.30 uur
Tel. 04405-3702.

Charmante

maseuse

gevraagd

voor nieuw

privé
massage adres

04490-75028

intern mogelijk
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel. 070-3501726/
3548306.
Club Rustica vraagt nog 2
leuke MEISJES. v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-W.
Tel. 045-412762
Part-time TAXICHAUF-
FEURS (event. in vaste
dienst) tevens Centralist,
dag-nacht-weekenddienst,
evt. WAO-ers. Julianastr. 6,
Brunssum.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek,
RECEPTIONISTE gevr.
Aanmelden Camping Mooi
Bemelen, Gasthuis 102,
Bemelen. Tel. 04407-1321.

Hotel De La Frontière te
Slenaken vraagt voor direkt
SERVEERSTER/Kelner en
kamermeisje. Aanmelden
na tel, afspr. 04456-205.
Dames. Voorjaar, de tijd om
weer actief te worden. Een
groot Zweeds cosmetica-
huis biedt u div. mogelijkhe-
den tot BIJVERDIENSTE.
Bel vrijbl. voor ml. na 12.00
uur 045-228035.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
Gevr. ervaren MACHINIST/
vrachtwagenchauffeur, bij
voorkeur gepens., tel. ml.
045-453975 na 19.00 uur.
Gevraagd nette JONGEN
leeft. 16 tot 18 jr. op motor-
schip 1000 ton, intern, vaart.
Tel. 04498-55878.
Gevraagd nette VROUW
voor alle voorkomende ho-
telwerkzaamheden met eni-
ge ervaring, met spoed. Tel.
04406-13204. ,
DAMES gevr. v. privé, goe-
de verdiensten, werktijden in
overleg. 045-462805.
GRILLCOUNTER zoekt net-
te jonge man met enige ho-
recaervaring voor het op-
starten van onze nieuwe
zaak. Tel. 045-351300, na
15.00 uur.
Gezocht FRITUREHULP
m/v met ervaring. Tel. 045-
-441857.
Gevr. leuke kracht voor on-
ze FRITURE-cafetaria, full-
time baan, ervaring gewenst
Prettige werksfeer. Tel. 045-
-230634 of 04406-13681
tussen 16.00 en 20.00 uur.
Ik zoek een man die me de
visvijver buiten kan klaar-
maken. Tegen vergoeding.
04490-24024.
Zelfstandige HUISHOUD-
STER gevr. v. 2 ochtenden
in de week. 04490-23203,
Wij vragen ervaren ADVER-
TENTIE-VERKOOPER
(STER) voor de provincie
Limburg, i.b.v. auto. Bel voor
afspraak 02520-23991.

Onroerend goed te huur aangeboden

Stem
3-grote slaapkamerwoning,
open haard, ligbad, garage,

plusm. ’ 1.000,- p.mnd.
Bleyerheide

Mooi gel. boyenwon. voor 1
hoogstens 2 pers. ’ 800,-

-all-in, liefst oudere mensen.
Simpelveld

3-grote si.kamerwon. met
inpandige gar. plusm.

’ 900,-. Inl. bemidd.bureau
Silvertant, 045-311286. Het
adres voor al uw verzeke-

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

Te huur centr. Hoensbroek
WOONSTUDIO best. uit zit-
slpk. met keukenblok, dou-
che, toilet. Te bevr. Nieuw-
str. 10, Hoensbroek.
Te huur in Kerkrade toplig-
ging BAR/Klub Mirabella,
Burg. Franssenstr. 4, Kerk-
rade. Geh. ingericht. Borg
vereist. Reakties aan bo-
vengenoemd adres.

Te huur gevraagd
Echtpaar, middb. leeft, zoekt
voor verschillende maanden
ONDERDAK in rustige omg.
Tel. 04752-3014 tussen
14.00 en 14.30 uur, beh. op
zondag of reageren onder
Br.o.nr. B-4472, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen. |

Onroerend goed te koop aangeboden

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

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

Voor bemiddeling zoeken
wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-

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

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% 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 samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.

Woonhuizen gevr. tot
’125.000,-. Geen verkoop,
geen kosten, BOPA O.G.
Tel. 045-324133. ;

Kamers

" STUDENTENKAMER te h.
bij centr. Heerlen, 1.6.'90 vrij
Inl. 045-413074/417373.
Te huur, ZONNIGE kamer
met eigen kookgelegenheid.
Tel. 04459-2120.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. aCreu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
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
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.

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

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tei. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Drievoudige KOOIMAAIER
met Kubota dieselmotor,
maaibreedte 210 cm. Front
cirkelmaaier met 3 messen,
maaibreedte 150cm met
nieuwe motor. Drievoudige
hydrolische kooimaaier,
ransomes voor op tractor,
maaibreedte 210 cm, 18 PK
hydrotractor met maaidek 3
messen 106cm. Al deze
machines in goede staat en
maaiklaar. Tel. 043-649055.

Auto's
Te koop Saab

900-i Special
3 deurs, zwart, 1987, 55.000
km., perfect onderhouden,

vaste prijs ’ 27.000,-.
Tel. 045-425.425

Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239

Alles schoon!!
Met KARCHER reinigingssystemen:

koud- en warmwater hogedrukreinigers, alleszuigers,
tapijtborstelzuigers, yloerreinigers en reinigingsmiddelen.

Het complete KARCHER programma vindt u bij

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

Occasions
* 3 of 6 maanden garantie

* inruil en financiering mogelijk
* vanaf ’ 5.000,- tot ’ 30.000,-

-van Leeuwen - Kerkrade
Stijthagenweg 129, tel. 045:453355

RENAULT
Top-occasion

diverse merken
met 1 jaar garantie

12 maanden garantie
6 maanden uitgestelde

betaling
12 maanden 0% rente

24 maanden 4,9% rente
36 maanden 6,9% rente

Max. te financieren bedrag

’ 10.000,-

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

Tel. 045-452424
Diverse BMW 3-series van
verschillende bouwjaren.
Ook BMW 5-serie, zelfs

nieuw model. Bel voor meer
informatie Uw BMW-dealer.

Kera BV
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade
045-452121.

Te k. BMW, '79, autom., t.
525, vr.pr. ’2.750,-. Mer-
cedes. 240D, '80, ’7.500,
Inl. 045-413074.
Mercedes bestelbus 207 D
'86; Mercedes 300 D '82;
Fiat Uno 60 5-deurs '89;
Nissan prairie '83; Opel Ka-
dett 1300 S '84; Peugeot
205 KR '86; Renault Fuego
GTS '81; Toyota Corolla D
'84; VW Passat D '81; Maz-
da 626 coupé '79; Suzuki
Swift 13 GL '87; Suzuki Alto
'88; Suzuki Alto 4-deurs '86;
Suzuki Alto autom. '84;
BMW 320 i '86; BMW 320 i
'85; BMW 320 '80. Autobe-
drijf REUBSAET, Op de Vey
47-49, Geleen, tel. 04490-
-44944. Uw adres APK-keu-
ring. Alle auto's rep.

INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572
Te k. AUDI 80 1.9 E, mei '87
d. roodmet., 1e eig., km.
89.000, sportpakket, el.
schüif/kanteldak, i.z.g.st.,
tel. 045-412467 na 18.30 u.
Austin METRO 1.3 "Surf" wit
8-1988, 1e eig. 37.600 km

’ 9.900,-. Smeets, Merce-
des-Benz Geleen, tel.
04490-46333.
Te koop weg. omst.heden
BMW 316, bwj. '81, APK mei
'91, ’ 2.750,-. 045-218925.
BMW 316 zilvergrijsmet. 10-
-1985 LPG, schuifdak,
97.000 km ’15.000,-,
Smeets MERCEDES-BENZ
Geleen, tel. 04490-46333.
Te k. van part. Citroen GSA
CLUB, bwj. '80, APK mei '91
ied. keur. toegest. pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-720667.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. onder garantie en ser-
vice: Mercedes 190 D, 2.5
div. extra's, 1986; Mercedes
190 d, div. extra's, 1987;
Opel Omega 20, 1988; Opel
Kadett GSi, 1986; Opel
manta 2.0 GSi, 1984; Opel
Manta 2.0 GTE, 1982, div.
extra's; Audi 80 LS, div. ex-
tra's, 1988; VW Golf 1300
Manhattan 1988; Ford Es-
cort 1600, 1986; Samba Ca-
briolet, 1983; MGB Cabrio-
let, 1977; Seat Marabella
1987; BMW 316, 1980; Ford
Sierra 1800, 1985; Ford
Fiësta diesel, 1987; Opel
Ascona 1600 S, 1982; Inr.
fin.gar. Autohandel L.
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlerheide,
045-216475

PERSOONLIJKEBESCHERMING
Werkhandschoenen - schoenen - laarzen
veiligheidshelmen - brillen- valbeveiliging

regen/doorwerkkleding -parka's - laskleding - stofmaskers.

VEILIGHEID VERZEKERD
Nual 25iaar een begnp voorkwaliteit en service!

Hr'aPg i;Sik O'y. '.. > ' :'^N

_____ . __ .—CITROEN DS 19, special t.
k. v. particulier, bwj. '74, 2e
eig., i.g.st., interieur, als
nieuw (rode bekl.), kleur
beige/wit, APK-gek. vr.pr.

’ 11.000,-. Tel. 045-242771
Speciale aanbiedingen bij
autobedrijf Loek Schaep-
kens: AUTOMATIEKS Ford
Orion 1,6 GL, 4-drs, '83
’8.950,-; Renault 5 4-drs,
'81, ’4.250,-; Simca 1100
GLS, 4-drs, ’1.250,-; Mit-
subishi Galant, '80,

’ 1.750,-; Ford Escort 1600,
stuurbekr., 1e eigen.
’11.900,-; Volvo 343, '80,

’ 2.750,-. Volvo 244 GL, '80

’ 2.900,-. Schakelauto's:
Ford Siërra Ghia LPG, '83,
’11.500,-; Siërra stationcar
'83, ’11.700,-; Siërra 2.0,
stationcar, t. '87, ’ 17.500,-
-3 x Escort, 5-drs, v.a.
’.7.500,-; Escort LPG, '81,

’ 5.250,-; Fiësta, '80,

’ 3.500,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG, '86, ’ 13.900,-;
3x Kadett coupé 1600 v.a.
’1.250,-; Manta GT, '86,

’ 13.900,-; Manta A, zeer
speciaal, ’ 8.500,-; Manta
GTE, zeer speciaal
’6.500,-; Kadett, '80, 12S,
’3.900,-; Kadett, stationcar
LPG, '82, ’ 5.250,-; 2x Opel
Rekord, v.a. ’1.950,-; VW
Golf 1300, 4-drs, '85,
’12.500,-; Polo C t. '83,
’6.500,-; Jetta sport LPG
’4.900,-; Golf diesel, '84,
’11.500,-; Jetta Elan, '86,
’12.900,-; Audi 80 GLS,
’3.000,-; Renault 18 sta-
tioncar, '81, ’3.950,-; R 11,
diesel, 4-drs, '85, ’ 7.950,-;
Suzußi Jeep SJ 14, '86,
’12.900,-; Suzuki Alto, '84,
’6.900,-; Suzuki Jeep SJ
413, verlengd softtop, '86,
’15.900,-; Alfa Giulietta '81

’ 2.950,-; Citroen Visa
chrono, ralley, '84, ’ 8.950,-
Fiat Uno 55, 5-drs, '83,
’6.250,-; Fiat 127, '80,
’1.700,.-; Mitsubishi Sa-
porro ’1.750,-; BMW 316,
'83, LPG, ’9.500,-; Mitsu-
bishi Colt GL, '83, ’ 7.500,-;
Citroen GSA, Xl, '85,

’ 3.250,-. Visa, '82,
’2.950,-. Volvo 245 sta-
tioncar , '80, ’ 6.900,-; Vol-
vo 343, LPG, '81, ’2.950,-;
Honda Prelude'B3 ’ 6.950,-.
Honda Quintet 5-drs,
’3.950,-; Nissan Micra, DX
'83, ’7.900,-; Cherry ' 82,

’ 3.950,-; Renault 9, Leman
'85, ’7.900,-. VW Passat
diesel '81, ’3.250,- Diverse
inruilers v.a. ’ 500,-. Klim-
menderstraat 110, Klimmen.
04405-2896.

Fiat CROMA 2.0 i.e. grijs
met., trekhaak, 8-1987, 1e
eig. 87.000 km ’18.750,-.
Smeets- Mercedes-Benz
Geleen, tel. 04490-46333.
Te koop Fiat PANDA bwj.
'81, zeer zuinig, APK 1 jr.,
vr.pr. ’2.150,-, i.z.g.st.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
ESCORT type 13 L 5-drs.
'83, zeldz. mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Ford SIËRRA 2.0 CL nw.
model, '88, kl. rood, 5-bak,
trekh., centr. vergr. stereo,
kat., 42.000 km, schadevrij,
1e eig., niet van nieuw te
onderscheiden. Uiterste pr.
’15.500,-. Drievogelstr.
116, Kerkrade-W.
Ford Siërra 1.6 L STATION-
CAR kl. wit, 6-'B5, LPG,
trekh., stereo enz. 1e eig.
schadevrij, ’ 10.750,-, in
splinternw. st. 04455-2588.
Tek. Ford ESCORT XR3i kl.
rood, bwj. '83, APK '91. 045-
-273340 na 16.00 uur.
Te koop Honda CIVIC 1.3
De Luxe 9-'B7, 42.000 km,
grijsmet. Te bevr. tel. 045-
-741629 na 18.30 uur.
MAZDA 626 Coupé, met
LPG-inst., APK gek., bwj.'B2
kl. goudmet., perf. goede
auto, ’2.650,-. Tel. 045-
-323178.
Mitsubishi LANCER 140,
bwj.'Bl, APK'9I, 4-drs.,
zeer goede auto, ’ 2.350,-,
tel. 045-323178.
Opel SENATOR 2.5 i,
autom. wit, cent. vergr., ge-
tint glas, schuifdak, trekhaak
1e eig. 7-1986, 78.000 km
’25.500,-, Smeets- Merce-
des-Benz, Geleen, tel.
04490-46333.
Opel KADETT 1.6 diesel
Sedan wit, 5-bak, 1e eig.
1988, 44.600 km, spoilers
voor en achter ’ 20.500,-,
Smeets, Mercedes-Benz
Geleen, tel. 04490-46333.
Opel KADETT HB 1.3 S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, ’3.750,-. 045-721660.
Opel OMEGA 2.3 GL diesel,
grijsmet., schuifdak, trek-
haak, radio cassette, 1e eig.
105.000 km ’25.000,-.
Smeets, Mercedes-Benz
Geleen, tel. 04490-46333.
Te k. Opel KADETT H.B. 1.3
S, 5-drs., bwj.'Bs, schadevrij
1e eig., APK 5-'9l en Ya-
mahaDT, bwj. 10-'B6, zwart/
rood. Potgieterstr. 32, Heer-
len, 045-416205

CORSA 13 GT Hatchback
sportv. 5-bak, '85, 1e lak,
zeldz. mooi- 045-231678.
Te k. Opel ASCONA bwj. '81
4 nw. banden, motorisch
prima in orde., metal.bruin,

’ 2.900,-. 045-258441.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
bwj. '80, orig. lm. Opel-vel-
gen, LPG, APK 2-'9l, pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-224826.
Opel MANTA SR, bwj. '79,
vr.pr. ’2.450,-. Tel. 045-
-228114. 'Te k. PORSCHE 911 CP
met Carrera 31 i, verl. en le-
ren bekleding, hekspioler, i.
nw.st. 045-325955.
Tek. PORSCHE 911 Targa,
kl. zilvermet., 1e eig., tot.
gerest., tev. M.G.B. Cabrio,
1974, 2e eig. kl. wit, tot. ge-
rest. ’24.500,-, tel. 045-
-424223.
RENAULT 11 GTL Spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw., vr.pr.
’18.500,-. Tel. 045-254978
na 18.00 uur.
Te k. RENAULT 5 bwj.'B7,
nw. model, km.st. 36.000,
i.z. mooie st. 045-228469.
RENAULT 5 GTL uitv. .3-
drs., 1e eig., 1e lak, schade-
vrij, nw. mod. '86, in st.v.
splinternw., pas gekeurd,

’ 7.950,-. Inl. 043-254462.
Talbot HORIZON LS, type
'82, kl. rood, benzineverbr.
1-15, APK tot 5-'9l, i.st.v.
nw. weg. omst. ’ 2.350,-.
Tel. 04490-29612.
VW GOLF 1.6 SC, m.'B2, de
luxe, APK, z.mooi, ’ 4.750,-
Tel. 045-454087.
Te k. VW GOLF GTi, 1980,
kl. rood, ATS-velg. 7x15, i.z.
g.st., zeldzaam mooi,
’7.000,-. 045-441342
VOLVO 240 GL chroom de
luxe, diesel, 140.000km, zil-
vermet., bwj. aug. '83, vr.pr.

’ 9.250,-.Tel. 045-465394.
VOLVO 340 DL, bwj. '83,
APK gek. in prima st. Heer-
lerweg 99, Hoensbroek.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade., Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
Opel MANTA 3x va.

’ 3.750,-; Opel Ascona 20 S
m. '80 ’ 2.250,-; Opel Mon-
za aut. nw.st. ’12.500,-;
VW Derby LX m. '81

’ 2.750,-; Fiat Panda 45 m.
'84 ’3.950,-; Ford Escort
Sport aut. '79 ’1.650,-;
Triumph TR7 Cabriolet '80
USA-uitv. nw.st. Hoofd-
straat 200, Hoensbroek. Tel.
045-227395.
Opel Rekord 2.0 E, autom.
stationcar '83; Ford Fiësta
1100 '87; Seat Merbella '88;
Opel Ascona 16S '83; Peu-
geot 205 '85; Suzuki Alto
'85; Ford Capri '82; Ford Es-
cort '82; Opel Manta GTE
'82; Opel Kadett '85; Audi 80
'84. Div. goedkope inruilers.
Autobedrijf Chris GEILEN,
erkend Bovag-bedrijf, APK
keuringsstation, Dorpsstr.
56-58, Broek-Sirtard. Inr. en
financ. mog. 04490-16295.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiësta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX
1.3 5-drs. '88; Ford Escort
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK ,
14 RE 5-bak 11-'B5; Nissan
Micra FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-'B4; Opel
Kadett 12 S '80; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Peugeot
305 GL i.z.g.st. '79; Ford
Escort 13 GL aut. '78; Ci-
troen GSA 5-bak '83; Fiat
127 speciaal 5-bak '82; Re-
nault Fuego TX 2.0 '81;
Peugeot 504 Tl aut. '78

’ 1.500,-. Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSI, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Opel Corsa 1.2 rood type
'88; Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Fiësta zilver-
met, type '85; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; Golf 1.6 CL rood, type
'85; VW Golf 3-drs. geel '81;
Mazda 323 1.3 4-drs. zilver-
met. '82; Toyota Corolla
coupé zilvermetallic '79

’ 1.500,-; VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
Nissan Bluebird 2.0 SLX s-
drs. '89; Nissan Sunny 1.6
SLX 5-drs. '88; Nissan
Cherry 1.7 DX Diesel '85;
Nissan Sunny 1.3 LX 4-drs.
'87; Honda Civic 1.3 De Lu-
xe '87; Citroen BK RE '87;
Hyundai Pony 1.2 Olympic
'88; Renault 5 TL '85; Opel
Kadett 1.2 LS '86; Lada
1200 S '88; Lada 2105 1.5
'86; Lada Samara 1.3 '87.
Autobedrijf CHIARADIA,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.

Opel Rekord 2.0 LS '85 4-
drs.; Rover 216 SE nieuw-
staat bwj. '85; Metro 1300
sport 3-drs. '88; Mini Mayfair
'87; Austin Meastro 1600
Mayfair 5-drs. 5-speed '86;
Triumph acclaim 4-drs. '83;
BMW 318 i automatic en
stuur servo '82; Ford Escort
1600 GL 5-drs. '82; Rover
820 E fastback demo-auto
'89; Opel Rekord 2.0 '81;
Volvo 66 GL automatic als
nw; Volvo 343 DL automaat
'77; Fiat Uno 45 '84. Rover
dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard. Tel.
04490-15195. APK-keu-
ringsstation. Tevens verhuur
spuit/moffelcabine.
Gevraagd OPKNAP-AUTO.
Tel. 045-225913.
Meimaand AKTIEMAAND:
Audi 80 1.8 wit 6-'BB
’25.750,-; Fiat Regata 85
Super '87 ’9.900,-; Ford
Escort XR3I zwart '87
’19.500,-; Mercedes 190
blauw 1e eig. 10-'B7
’34.750,-; BMW 518 Inj. 1e
eig. 10-'B6 ’16.750,-; Ci-
troen CX 22 TRS schuifdak
1e eig. '87 ’22.750,-; Ci-
troen BK 1.6 TRI schuifdak
m. '87 ’ 14.750,-; Citroen
BK 1.9 D wit m. '87
’14.750,-; Honda Accord
2.0 EX schuifdak '87
’19.750,-; Omega 2.0 I d.
blauwmet. '87 ’ 23.750,-;
Ascona 1.8 S HB wit get.
glas '87 ’ 16.750,-; Ascona
1.6 S aut. dcc. '83 ’ 7.750,-;

Kadett 1.6 D 5-bak '85
’11.900,-; Kadett 12S HB
'84 ’ 8.750,-; Volvo 240 GL
extra's '87 ’24.750,-; Fiat
Croma CHT '87 ’15.750,-;
Siërra 2.0 Sedan '88

’ 22.750,-; Siërra 1.8 CL HB
'87 ’15.750,-; Siërra 1.6
Laser HB '85 ’11.750,-;
Mazda 626 2.0 GLX HB 12V
m. '88 ’22.750,-; 626 Cou-
pe '86 ’15.750,-; 626 1.6
Sedan '87 ; 626 2.0 GLX
aut. '86 ’16.750,-; 323 LX
1.3 HB '86 ’12.750,-; Ford
Scorpio 2.0 GL 10-'B6
’18.750,-; Orion 1.6 CL
zwart '88 ’17.750,-; Escort
1.4 CL wit '86 ’14.750,-;
Escort 1.6 GL 2x '83

’ 8.750,-; Golf Diesel antra-
ciet 5-bak '87 ’ 17.750,-;
Golf Diesel 5-bak apart '86
’16.750,-; Golf 1.6 GTS wit
zeer apart '83 ’ 9.900,-; Au-
di 80 CC 1.6 wit schuifdak
'85 ’ 13.750,-; Audi 100 CC
'82, '83, '87 va. ’8.750,-;
Renault 25 TS GTS '84, '85
’12.750,-; Nissan Stanza
1.6 GL HB '85 ’ 9.950,-; Fi-
at Ritmo 70 CL wit 5-bak '87
’9.900,-; Panda 45 CL
blauw '86 ’ 7.250,-; Regata
100 S'B4 ’4.250,-; Mitsubi-
shi Galant 1.6 GL '87
’13.750,-; Austin Maestro
1.3 Luxe '85 ’ 7.250,-; Peu-
geot 604 GL aut. airco '84
’8.750,-; Lada Samara 1.3
GLS dcc. '87 ’ 8.900,-; Za-
stava Yugo '83 ’2.500,-.
Stationcars: Siërra 2.0 CL
Combi rood '87 ’19.900,-;
Mitsubishi Lancer Wagon
diesel '87 ’ 16.900,-; Kadett
Diesel Combi '86 ’ 13.900,-
Rekord 2.0 S Combi aut. st.
bekr. '83 ’8.750,-; Taunus
1.6 Bravo Combi '82
’5.750,-;
Nissan Urvan Bus diesel '84
’8.500,- ex.; Chevrolet
Brandweerauto '55
’8.500,- ex. Zeer moderne
werkplaats voor onderhoud
en reparatie. Inruil auto en
motor mogelijk, financiering
tot 100% mogelijk. Erkend
Bovag-garantiebedrijf en
APK keuringsstation. Uw
vertrouwd adres. Auto Lim-
burg Stem, Mauritsweg 126,
Stem (naast Superconfex).
Tel. 04490-38474.
VW GOLF 1.3 Manhatten
'88; Peugeot 205 5-drs. '84;
Ford Siera 2.0 Laser 5-drs.,
centr. vergr., schuifdak, '84.
Tel. 045-315879 na 18.00 u.
319976.
Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 32.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89
’21.500,-; Volkswagen
Golf Tour '88 ’ 18.750,-;
Ford Scorpio 2.0iCL 5-bak,
'86 ’22.500,-; Ford Sierra
2.0 Laser aut. '86,
’16.250,-; Ford Sierra 1.8
en 1.8 LPG Laser '87
’15.750,-; Ford Siërra 1.6
CL '87 en '88 v.a.
’17.500,-; Ford Sierra 1.6
Laser '86 ’14.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '87
’15.500,-; Ford Escort 1.6
Gia Aut. bwj. '83 ’ 8.250,-;
Citroen BK 1.4 RE '86 en '87
v.a. ’11.000; Citroen AX
1.0 E '87, ’9.750,-; Opel
Rekord 2.0 S '85 LPG
’10.750,-; Renault 25 TS
'86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’ 9.500,-; Mazda
626 1.6 '87 ’15.500,-; Nis-
san Bluebird 1.6 '86
’14.500,-. Bovaggarantie-
bewijs, Autobedrijf P. van
DIJK en Zn. Hompertsweg
33, Landgraaf 045-311729.
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Corsa '83; Kadett 1200
'86; Ford Siërra 1600 5-drs.
'87, nieuw model; Ford
Scorpio 2.0 GLi '85; Opel
Ascona 1600 5-drs. '82; VW
Golf CL 130086; Ford Siër-
ra 2.0 GL 5-drs. stationcar
'86; Lada 2107 '84 ’ 4.000,-
Opel Kadett Stationcar 1300
'80 ’3.000,-; Opel Kadett
3-drs. '87 automatic; Opel
Kadett Sedan '87; Opel Ka-
dett 1200 Stationcar '82; 2x
Opel Corsa 1200 S '87; Vol-
vo 340 '84; Opel Kadett
1300 '82 ’5.500,-; Honda
Civic aut. '83; Opel Kadett
1600 '85. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Stan WEBER Autobedrijf,
Baanstr. 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Opel KADETT t. '80
’2.550,- APK; VW Polo
bwj. '79, zeer mooi, APK,
’1.950,-; onderdelen Mer-
cedes 280 S, kl. mod. P.
Nuytsstr. 157, Heerlerheide
(Hitjesvijver) _
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Volvo 440 GL '88 1e eig.
’22.500,-; 740 GL '85 1e
eig. ’ 16.500,-; 340 aut. '84
1e eig. ’7.750,-; 360 GLS
'82 ’4.750,-; 240 GL '81-
-'B3 va. ’ 3.500,-; 240 Van D
'82 ’ 6.750,-; Saab 900 I '86
1e eig. ’16.500,-; 900 I '81
’3.500,-; Opel Omega 2.3
D Combi '87 1e eig.
’21.000,-; Senator 2.5 I '84
’11.500,-; Kadett Combi
1.6 S '85 1e eig. ’11.500,-;
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
Ascona 1.6 S '82 ’5.500,-;
VW Golf C Avance '87 1e
eig. ’16.900,-; Golf CLD
84 ’10.750,-; Golf 1.6 '84
’11.750,-; Passat Combi
aut. '82 ’6.750,-; Jetta D
'83 ’6.500,-; Passat D '86
’10.500,-; Passat GL '88
1e eig. nw. model ’ 29.000,-
Mercedes 190 D '84

’ 22.500,-; Honda Accord
2.0 '87 1e eig. ’15.500,-;
Civic 1.5 GL '85 ’10.250,-;
Prelude EX '85 1e eig.
’16.500,-; Jazz '85

’ 7.250,-; Nissan Bleubird
Combi 2.0 GL '85 1e eig.
’10.750,-; Micra '83
’6.250,-; Toyota Celica ST
'83 ’ 8.750,-; Corolla Combi
D '86 ’ 8.750,-; Mazda 323
GLX '87 1e eig. ’ 14.750,-;
626 2.0 LX '84 ’8.750,-;
Mits. Galant Turbo D '82-'B7
va. ’ 4.750,-; Galant 1.6 GL
'83 ’4.750,-; Ford Scorpio
2.0 CL m. '88 1e eig.
’18.750,-; Scorpio 2.0 GL
'87 1e eig. ’ 19.500,-; Scor-
pio 2.0 CL '85 ’13.500,-;
Siërra 1.8 Laser '86 1e eig.
’14.500,-; Siërra 1.6 '84
’8.750,-; Escort 1.6 GL '87
1e eig. ’ 16.500,-; Escort
1.3 GL'Bl-'B6 va. ’5.250,-;
Siërra 2.3 GLD '86 1e eig.
’13.500,-; . Audi 80 GT
Coupé '81 ’9.750,-; 100
CS '80-'B3 va. ’ 2.750,-; 80
CL '82 ’ 4.000,-; Citroen BK
19 D '87 1e eig. ’12.500,-;
BK 14 RE '86-'B7 va.
’9.750,-; Visa 14 TRS '86
1e eig. ’7.500,-; 2CV6 '85
’4.500,-; Peugeot 205 Ac-
cent '84-'B6 va. ’9.000,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.
’14.250,-; 11 GTL '84
’4.750,-; 9 GTL '83
’3.750,-; BMW 520 I '88 1e
eig. ’47.500,-; 316 '82
’5.500,-; 323 I '80-'Bl va.

’ 6.500,-; 520 '80-'B2
’3.500,-; Lada 2104 Combi
'86 1e eig. ’6.500,-; Fiat
Uno 55S '84-'B5 va.
’6.000,-; Alfa Romeo 75
1.8 '87 1e eig. ’17.500,-;
Chevrolet Malibu Combi '81

’ 3.750,-. Tal van goedkope
inruilauto's, van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Opel Kadett Stationcar '80
’2.000,-; Renault 5 '81

’ 1.250,-; Datsun Cherry '80
’1.250,-; Lada 2105 '82
’1.750,-; BMW 316 '80
’2.750,-; Skoda 120 L '83
’1.750,-; Honda Civic aut.
m. '81 ’1.500,-; Alfa Giu-
lietta'Bo ’ 1.000,-; VW Jetta
S '80 ’2.750,-; Peugeot
305 Stationcar '81 ’ 1.500,-;
Opel Ascona '81 ’1.250,-.
Trichterweg 109, Brunssum.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
bwj. '86, i.z.g.st., met access
vr.pr. ’ 16.750,-. 043-
-616375 na 17.00 uur.
Te k. Ford SIËRRA 2,3 D,
laeser, bwj. '86, Tel. 04754-
-81559.
Te k. Honda CIVIC, bwj. '80,
i.z.g.st., APK-gek. ’1.950,-
Tel. 045-323178.
Te k. Mitsubishi GALANT
GLX, LPG, bwj. '82, vr.pr.

’ 3.500,-. 04490-79254.
Te k. Opel KADETT 1300S,
GT, bwj. '87, kl. rood, i.z.g.
st., km.st. 52.000, vr.pr.
’14.750,-. 043-616375 na
17.00 uur.
Te k. Toyota TERCEL 1,3
KG, bwj. '84, LPG. 04754-
-81559.

Sloopauto's
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513
mrnitm*....

Bedrijfswagens
;. .. .
Te k. zeldzaam mooie DAF-
TREKKER 2800, bwj. '82.
Tel. 045-751994.
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Een oud verkenn^wordt 50 jaar
Proficiat Ruil

Onderdelen ace
Gebruikte en nij
ONDERDELEN v. i
schade-auto's, tevenst
auto's met S 9
Deumens, Haefland'
Brunssum. 045-25448 J,
Te k. PIONEER auto-s
met magnat-speakers,
oud, nw.pr. ’6.500,- i
pr. ’1.500,-. 045-4413f

Aanhangwagen^
fë koop AANHANG
GEN. Spoordijkstr.
Hoensbroek. 1
Te k. AANHANGW^dubbelasser merk Od
laadverm. 2000 kg,
kent. Pr. n.o.t.k. Tel.
225454.

Motoren
Te k. gevr. LOOP^|
REN en sloopmotorö j
schade-wegmotoren,
yens gratis afhalenj
04450-3192 b.g.g. 296Ï

(Brom)fietsen
Te koop snorbr. VESP (
ta 1 jr. oud, vr.pr. ’'Tel. 045-213038.
Te k. VESPA Ciao met
wielen, bwj. '88, f$
Tel. 045-414984. J
fë koop VESPA \scootermodel, i.z.g.st.l
gaardstr. 98, HoenslfTel. 045-212080. |

Vakantie ïi
Te huur 4-6 pers. Zo&'
HUISJES en stacara'J
met licht, water en Wl.
bosachtige omgev. va|~
Overijsselse Veght. Vrl?
ny-rijden en zwem
05246-1229, Gramsbel
Overijssel. J
SINT-MAARTENSZEE
bungalow bij strand, z»
paradijs, weekend/mid*
v.a. ’250,-,-. juni I
’495,-. Tel. 02246-31Oj
SPEEDBOOT met traiie,
waterskie-uitr., 40 pk fll

’ 3.250,-. 045-455609 tf
Caravans 1

JAARSTALLING (aié
ten) voor caravans, "!
e.d. te Sittard, ’l5O,-
BTW. Tel. 04492-2601 J
Te koop TOURCAR^:
Knaus-Wolf, 5-pers. L
nieuwst. Tel. 045-45683
Te k. TOURCARA,
Hobby 460 klassiek, b*
'88, 1x gebruikt, kachel
kast, tent, doucheruimt1
orig. ingeb. chem. toilet. Ipr. ’19.500,- nu ’14.11
met pap. 045-323178- I
Camper MERCEDES t
compl. ingericht o.a. ]
douche, ijskast, radioj
Te bezicht. tanksll
Brouwers, Heerlerbaajj
en verkoop automoDl
Jos Wetenkamp.

(Huls)dierenJ
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. HubertuslaaJTerwinselen. 045-4234Q|
Te k. 2 DAMHERTJES|1 jr, bokje en hinde-1steynstr. 21, Voerendagji
Wegens omst. te H
TECKELS (teefje) 7 miA
3 jr. 045-740855. J
Te k. mooie MALTÉ4
leeuwtjes met dierenpa
blijven klein. 04104-936?]
Te k. KIPPENHOK, 4
nenhok met schuift
Tel. 045-230264. v
Gedipl. TRIMMEN en 'zorgen van Uw hond. "de Jong. Tel. 045-23*
bellen na 18.00 uur. ~Regelmatig te koop KlPn
leg-mestkuikens, kalko^en pluimveebenodighCT
Henk Ploemen, Broei
zenstraat 53 B, Rimf1
045-320229. J
Dierenartsenpraktijk W
Valkenburgerweg 14, "j
COCKTAILENT. ’32,-'
Rabies, ’26,-. Steril. p"

’ 65,-. Tel. 045-244247.
.;:■!!-:■ .:.■.. ... .. *"iIn en om de tuin__—

___
_>">

Tuinmeubelen
Alvorens elders te zoeken, kom eerst bij ons kijke'

Uitsluitend grote merken t.w.
Hartman, Kurz, Kettler,

Alibert, Capisa, enz.
Speciale aanbieding:

4HartmanAmbassadorwita/ 99,- ’396,"
1 gardentafel ovaal ’ 159,-
-totaai "!"""!""!"!""!.'""""!;;;; ’ 555,-
-korting f 60,-
CCLprijs -^495,-
CCL Tuinmeubelcentrurti

Industriestraat 196135 XE Sittard (achter Jan Linders)
Tel. 04490-17235.

TUINHOUTVAKMAN Im-preg BV in de Cramer 104,Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.

1e soort GRASZOO,

’ 3,50 p.m2va. 50 m 9r'
thuisbezorgd. Ook hele t'
aanleg goedkoop. Ook
uw sierbestrating en °'ten. Bel voor 'n vrijblijve"
offerte. Tel. 045-323178-
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|[ In en om de tuin
m soorten natuursteen.uw rotstuin. Tuin en#nuurtjes, bouwnatuur-
■J; zwerfkeien. Q&Q,■QSEWEG-Kunrade-
jjaendaar. Telefoon 045--|l°4. Geopend woensd.!Hl^r, zat. 10-14 uur.

Nu TUIN verzorging, afraste
ring, sierbestrating, metsel-
werk enz. Bel 045-272093,
na 18.00 uur.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2. Jawell 045-256423.

I Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerkenIL__ Tel. 045-463892

npV.L. Restauratie 045-226000
llfcht°' 'n. Qevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,
JtEntwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
J- autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

Oien aan uw dak

Jensbroek 045-219615'Jra 9 en nachtservice

J VERWARMING BV.,■pnenstr. 8, Kerkrade-
T Sanitair, gas, water,
Y^dkamers, riolering,,!£dLlgl- 045-412547.
A SIERBESTRATING,
il in' t?prit en vakman-| f>, Stratenmakersbedrijf
I' erards- Vrijblijvend
~P9ave en advies. Tel.213956^^

LOOK BV Schaes-
ift' Qevelreiniging, uit-, \voegen, steigerver-■ \,l^- 045-312154 of!J12709.- "ten en terrassen in klin-,°f SIERBESTRATING,
"£^9^o4s-423699.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
GEVELREININGING, uit-
kappen en voegen. Tevens
ook nieuwbouw. Schelsberg
17, Heerlen. 045-724462.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.

3L_____^ Wonen Totaal
I Rechtstreeks van de fabriek
||Jssens voor eiken bankstellen.
Joekleden of vernieuwen uw kussens in alle gewenste
'Cften en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische
f sPraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs met

stalen en kussens in stof en leder.
\ Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.
j Fossielenerf 740, Heerlen.

J3gl gratis 06-0227300
bL r ITSKEUKENS-jahteitvoor een norma--5JS' R/J Handelsonder-n3. Stationstr. 294,
-LigU)4s-242602.

n lor?' m°oie 2e handsJBELs (vee| keus) Kou.
,; Hoensbroek.

ST ’95,-; gasfornuis

* diepvries ’ 175,-.'

Eiken BANKSTEL en antie-
ke slaapkamer te k., tel. 045
-310706.
Te k. strakke 2-drs TOOG-
KAST, Louise Philippe plm
100 jr., ’1.850,-. 1-drs.
Franse eiken kast met ovale
spiegel ’ 1.350,-. Eiken
commode met plm. 50 ge-
slepen glaasjes ’ 675,-
-mooie boeken vitrinekas!

’ 775,-. 3-drs kleerkast gesl
spiegel ’ 625,-045-312164

,^_Zonnebanken/Zonnehemels

' Superbruiner!
i lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en; Snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
% Volledige garantie en service.
7an Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
t^JHoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

L^CornpUters
J. ATARI 520 ST, mcl.
Y&>- en software. Pr. n.t^bevr. 045-714644.
{TV^Video
IÏÏEN Tv g^te sorte-J^naf ’75,-. Radio TVirporst, Ganzeweide 48IJ^Sjteide. 045-213879.
j^jsh.artikelen

fe^ASMACHINE, i.z.g.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Te k. GASHAARD Benrath

’ 150,-. Tel. 045-317162.

Kunst en Antiek
Te k. antieke houten WIJN-
KUIPEN va. ’125,-. Slijterij
de Klein, tel. 04490-18655.

jk^____^ Muziek

Le (Bij de Markt)
'rouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

t6sta" en sla9instrumenten. gitaren, versterkers,aPParatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.
ETTi(A"'J d leuke aanbiedingen en occasions.
1 '«E BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
v. het ook bedienen kan!!!ïNc^S-t- —-. —■I» ° huur met koop-
i X,an ’ 65,- tot ’ 200,-
-fken atis transport. Alle
Sq gebruikte piano's
Stór Per iaar- Van Urk-pingel 42, R'dam.<!2^363500.

PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

L Te koop gevraagd

Nekt e koop gevraagd,
bet!, vandaag- Wij halen
f* ru?H een goede prijsB^ESPOÖKETS zo-k,°uquet, Intiem, Cand-
f kLove-Swept, Jasmijn
.Uur nnet'es- avond-
Imoii flodderboekjes,Lei|ectuur, beeldro-
hiefri 'n geheim, moe-I4"e. Mammie, Kasteel-I, h„?,nromans, Jerry Cot-tei? 'l,er' colt 45, Johnk\Z' Sexy West, Wind-bntu,. Griezel, Horror,
Ulo Alle erotische,
Hdv e"sexbladen Chick,
ly.c: Seventeen, Rosie,,Oo°y. Penthouse, Hust-

bel nu!
stBANKSTEL, eethoek,

S, Li O'epvries, gasfor-
JTgren tv enz. Tel.

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Diversen
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481. "GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489. -Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

v. 06-lijnen

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

06-320.330.02party/Sex/Gay-Boxen
L 06-320.330.10
J6X'o'foon-box 06-320.329.501ai*ry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

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

50 c/m
06-320.323.01

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m

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

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laatje hand trillen...o6-320.322.07

Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

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

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

-!! Wipgracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50 ct.p.m.)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!

06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

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

Rijpe vrouw 41 jr.

*Sexlijn*
06-320.320.09

Nymfomaan-live 50c.p.m.
06.320.326.09.

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

Homo live
Twee hete jongensgaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350,68 - 50c/m

Sex-spreekuur. Bel haar,
met uw vragen. Info via
06-320.324.97

(50cpm)

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

320.320.24.
Bel je eigen

Provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

Hij zegt dat er
nooit iemand in
het archief komt
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m
Ouderwets bestraft. Me-

vrouw pakt de
mattenklopper

om het meisje manieren te
leren. Lesbisch.

06-320.330.19 (50 et. p/m)
Pas na deze
strenge

straf voelt Hannah hoe on-
gelofelijk het is om te mogen

gehoorzamen...S.M.
06-320.330.51 (50 et. p/m).

Marion komt voor 't eerst
voor lifesex. Met nog een

vrouw en 2 mannen doetze... alles. Frans en
Grieks.

06-320.330.52 (50 et. p/m).

Nimf Linda
Genietvan 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
Sexlijn 10

Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft!

06-320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisjes

06-320.320.50
LIVE-SEX-BOX

06-320.325.30
50ct p/m

*Wek-Sex*
gewektworden door Bianca

oh la la !!!
_06-340.320.55 (50ct p.m.)

De vrije
jongens- en meidenbox.

Voor alles wat jongen vrij is.
Vrij is om afspr. te maken.
06-320.327.88 (50 et.p/m).

Na werktijd
zoekt Els volwassen man-

nen op, om alles te leren en
te doen wat....nog niet mag.
06-320.326.70 (50 et.p/m).

Als de hand van de
strenge

man gloeit na de bestraffing,
gebeurt er iets met 't blondje
06-32032g.72 - 50 et p/m

Een jongen
leest over chantage. Nu

weet hij wat hij zal doen met
de knappe buurvrouw.

06-320326.73 - 50 Ct p/m
Ze kan er niet meer onderuit

Fanny betaalt hem haar
schuld af. Een maand in 't

Rose-Hotel.
06^^20330,17 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
snel resultaat, geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m
Een mantel en daaronder

alleen haar
zongebruinde

huid. Zo dwaalt ze door het
bos totdat 2 mannen...

06-320326.90 - 50 et p/m
Haar man brengt een vriend
mee. Met zijn drieën gaan

ze op de S.M. tour. Zij
Beveelt...

J36J20326.92 - 50 et p/m
Eenzaam in de duinen leert
een zonnende knul een man
kennen die het hem leert.

Homo
06J20326.91 - 50 et p/m
Als een meisje bijles krijgt

gebeurt het.
Ze doet echt alles om hemzover te krijgen...
06jj20.323.84 - 50 et p/m

Lifegebeuren
Na het ontkleden gaat het
stel meteen...van Frans totGrieks...

_061320330,09 - 50 et p/m
Bij hem thuis leren 2 heren
een knul hoe hij hem moet

verwennen. Homo.
Grieks...

0&j20329,22 - 50 et p/m
's Nachts komen er plots 2

mannen
in Ellie's tuinhuisje, die geen

enkel uitstel toestaan.
06-320.329.24 - 50 et p/m
2 knappe mensen uit Dordt

eén stel dat voor 't eerst
voor Lifesex

komt met nog een knul...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen.

De pornobox
onbeschaamd, maar wel...

eerlijk
06-320.320.51 - 50 et p/m

Als hun
zwembroekjes
te drogen hangen doen 2
knullen het ongeremd met

een toeschouwer.
06-320.323.86 - 50 et p/m

Na veel aarzeling
gehoorzaamt Vera aan haar
gevoel. Ze volgt de bevelen

van haar vriend...
S.M.

06-320.329.23 - 50 et p/m
Na haar baan bedient ze in

dat huis
Dames

Gekleed in kousen en op
hoge hakken...

06-320.329.25 - 50 Ct p/m

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

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

Op de
Bisex-Box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.38 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het 'op de
Generatiebox

06-320.326.27 - 50 et p/m
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40-plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m
Super-contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden- en vriendinnen.

Probeer het maar 0p...
06-320.324.30

Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er

de beste.
De heetste

box van NL. op nummertje.
06-320.328.29 - 50 et p/m

Wip-ln Box
deze heet zo, omdat er heel

wat ge...wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch?
Trouwens, de Lijf-Sex-Box,
daar durven ze ook en...jij
mag beste meedoen op

06-320.324.90 - 50 et 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 sex-box, 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

Bevend van opwinding doet
die zongebruinde jongen

alles wat die grote
bevelende man eist.

Homo
06-320.321.33-50 et p/m

Ina is mooi, sexy en
getrouwd. Wat haar man
niet geeft krijgt ze van 2

stevige
Knullen

06-320.321.30 -50 et p/m
De Rosie-Relatielijn, voor

modern
Sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie mei, zie
je hen, 'naakt-foto's'.
Het gebruinde meisje

ontdekt 't geheim. Nu is zij
de .... Meneer en mevrouw

worden haar.... SM
06-320.330.61 - 50 Ct p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

De Meidenbox
kom in kontankt met mooie

meiden
06-320,330.77 - 50 et p/m

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

Zoekt u 'n vrouw?
06-910.910.22

50 cpm. Dames inspr.
01720-33202.

Sex met het buurmeisje en
nog veel heter!

06-320.326.01
50 et p/m

Lekere meid zoekt
sexcontact bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor de

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

Buurvrouw Chantal voor
echte ordinaire sex

06-320.328.01
50 et p/m

Meisjes samen onder de
douche

06-320.328.88
50 et p/m

Meiden versieren doe je op
De afspreekbox

Bel 06-320.329.99
50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
Sex contactlijn

06-320.320.33 - 50 et p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden
Sexrelatielijn

06-320.320.44 - 50 et p/m
Natasja doet het met

2 mannen
Keukensex

06-320.327.77 - 50 et p/m

Homokontakt
Jongens zoeken jongens
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact

06-320.326.33
50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex kennismakingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03
50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Direkt snel sexcontact
Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR Uü!
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23

GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

Club Merci ****** "Vive La France"
We laten ons weer gaan: 25 mei hebben we alleen jarre-

tels, slipjes en boa's aan.
Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

Echte Sex kent geen tijd!!!

Riversideclub
E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak 100 mtr

voorbij camping de Maasterp. Open van maandag t/mvrijdag van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepted
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.

Privéhuis Michelle
a hole in one

tel. 045-228481/229680

045-326191
Escortservice, All-in.

Contactburo
Limburg

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

Tel. 04499-3003.

1 privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr,

Partnerlijn
Nederland

Zoekt u 'n man
06-320.322.54,

of 'n vrouw 06-320.322.55.
Wilt u zelf gratis inspreken?
Bel 020-274825, 50 et p/m

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

Videoclub
v.a. ’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Paradiso ****
Europaweg Nrd. 158, Land-

graaf, v.a. 14.00 uur.
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.
J. vr. volslank ontv.

thuis
Tel. 04406-41916.

Zakenmensen :
kiezen hun privé-adressen

bij bern. Buro Venus.
Inschr. dames. 043-257229.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Privé Cherry
ook soft SM

open ma. tot vr. 11-24 uur.
Tel. 045-462805.

Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur. '

Club La Belle
Spekholzerheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend, van

14-4 uur. 045-416143
Detlef en Regina van de

Jachthut.

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

Tel. 045-423608.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé relax adr.
Tel. 04490-48768.
Inschr. dames gevr.

Diana escort
tel 045-320323

tot 03.00 uur 's nachts

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

bij Fortunastr. 04490-23203

Gezellige
dames

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

en wel 9st. bij madame But-
terfly, open vanaf 13u.
Hommert 24, Vaesrade.

Diana privé
045-320343

met Liane en Lorry

Vera
Privé tel. 04754-85818.

Vanaf nu wordt elke tuinklus een L
kluitje van een cent! f y^l
Aanlegof onderhoudvan uw tuinstaat of valt / ~ yh- . ' | \ ff
vaak met dekwaliteit van het materiaal / / é-EmVrTy?
waarmee gewerkt wordt 7' / \ ;W>

moderne en effiënte j £ £^."2^WJv, '^j^^^^ Kift "/ Machines, speciaal I
*&£^ï^m£*+y7~~^ lÉ/ ontworpen voor de
fcriS9PsPïï^7/) middelgroteen
Wys]£mm^\^rL^/ Jl^i kleinere tuinen.

■ ,oor verkoop, 1 * Tulntrekkers I <-WTT"■*"»■■ sertlceen „ Qazonmaalor» -n*^ S/TTARn %S II r9p«r»tle- » Tuinfnaen / W,"OMO""-'JiïJïS,^I

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.

EH. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag tot 100.000,- en andere looplijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

. HOflßSd Tel. 04490-71961mk VANGRUISEN LIMBURG B.V. Fax 04490-79121

(^T ~WÈTH. SANGERSSTRAAT 47 - 6191 NA BEEK

O^AARS%
7-8-9 MEI 'M*

Onder het genot van een hapje en een drankje, kunt u kennismaken met de nieuwste
ontwikkeling in het Horeca- en grootkeuken-Food gebeuren.

Wij nodigen u uit ons bedrijf te bezoeken op
MAANDAG 7 - DINSDAG 8 - WOENSDAG 9 MEI

van 14.00-22.00 uur
Onze produktenshow vindt plaats in een van onze bedrijfshallen.

Samen met de volgende fabrikanten zullen onze medewerkers klaar staan
om u de mogelijkheden te demonstreren!

Hü vandemoortele ker<%W *-****-
"aesy* —^«*—— FRIESLANDW^J^^^ A W DAIRY FOOO PHODUCTS

smiifood fOterVi' xs^e*
Poll Food «—^-*^ ,_

*MSj# ÊB CeltonabvS J®I"*"'1"*"'y^J^^~ m/i~M\ian Geloven Snacks b.v. 4s/ Jfc_>>^

l^^kp sDaolderop

JA FOOD BRINKERS

V" "XMKMIMRr
van Osch «8?

BottdmaatSChappij BV gehaktspecfallteiten b.v.

ledere bezoeker dingt mee naar een
gratis arrangement in het
bungalowpark „Brouwersmeer" te \£2
Brouwershaven ■ Zeeland. y^%,

LWW&L^xWm ra Speciale aandacht voor: X/P/^Ar* vs\KJIrV'W^BI MAK HAVELAAR yO/^y^mm\^y^y%
'^W { * '£*?$ (H)eerlijke koffie /#^^£^-TV' \&
'P%!/*bAï' met een verhaal. /^ ▼ V*\

Handelsterrein Makado X*
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Verbeteren
Simons zei dat aan devoorlich-
ting over seksualiteit en anti-
conceptie nog veel te verbete-
ren valt. Volgens hem ont-
breekt het aan samenhang. Hij
vindt ook de opleidingen prak-
tijkuitoefening van hulpverle-
ners nietoptimaal. Zo heeft on-
derzoek uitgewezen dat huis-
artsen tekort schietenbij infor-
matie-overdracht over zowel
de pil als mogelijke alternatie-
ven.

’Cursussen
zelfverdediging

subsidiëren’

De Emancipatieraad
vindt dat gemeenten
meer moeten gaan
doen om vrouwen te
beschermen tegen
seksueel geweld. Het
gaat daarbij onder
meer om maatregelen
op het gebied van de
ruimtelijke ordening,
maar ook zelfverdedi-
gingscursussen zou-
den meer dan nu het
geval is moeten wor-
den gesubsidieerd.

Dit zei voorzitter M.
den Ouden-Dekkers
bij de presentatie van
een onderzoeksrap-
port over de effecten
van zelfverdedigings-

cursussen voor vrou-
wen.
Volgens Den Ouden
moet de regering 'de
nodige invulling' ge-
ven aan de stroom van
adviezen die de Raad
over seksueel geweld
tegen vrouwen heeft
gegeven. De Emanci-

patieraad vindt dat er
op school tijdens het
vak lichamelijke op-
voeding aandacht
moet zijn voor zelfver-
dediging.
Uit het onderzoeks-
rapport 'Elk zijn recht,
voor de vrouw een ge-
vecht' van drs. L. Slits,

blijkt dat zelfverdedi-
gingscursussen voor
vrouwen bijzonder ef-
fectief zijn. Het over-
grote deel van de cur-
sisten voelt zich na af-
loop van de lessen be-
ter in staat zichzelf te
verdedigen tegen (sek-
sueel) geweld. Ook is
in de meeste gevallen
het zelfvertrouwen
van de vrouwen ver-
groot. Omdat zij na
een cursus zelfbewus-
ter over straat gaan, is
de kans dat de vrou-
wen slachtoffer wor-
den van een seksueel
delict aanzienlijk klei-
ner, aldus de onder-
zoekster.

Bedenken van examenvragennet zo zwaar als beantwoorden

Spannende weken voor
kwart miljoen gezinnen

Vandaag over een week is het
weer zover: het eindexamen
barst los. Ongeveer 222.000 leer-
lingen van het LBO, MAVO,
HAVO en VWO beginnen aan de
marathon van veertien dagen
denkwerk. Bijna een kwart mil-
joenjongeren plus nog eens mil-
joenen familieleden en vrienden
beleven spannende weken.
Ouderskunnen in deze bange tij-
den niet veel meer doen dan
klaar staan met kopjes thee en
een luisterend oor. Als ze al op-
gaven te zien krijgen, zullen ze
zich waarschijnlijk - net als hun
kinderen - afvragen wie de kwel-
geesten zijn die daar achter zit-
ten.

De bedenkers van de opgaven
zijn, per vakgroep, drie docenten
die na een sollicitatie bij de over-
heid aan het werk gaan. Zij stu-
ren hunvragen naar het Centraal
Instituut voor Toetsontwikke-
ling (Cito) in Arnhem. Eens per
zes weken komen de docenten
en een medewerker van het Cito
bij elkaar om de opgaven bij te
schaven of te verbeteren. De
eindverantwoording ligt bij de
Centrale Examencommissie
Vaststelling Opgaven (CEVO).
Eén gek kan meer vragen dan
duizend wijzen kunnen beant-
woorden, luidt een bekend Ne-
derlands gezegde. Het stellen
van de juistevraag is niet alleen
moeilijk, maar ook erg belang-
rijk. De heer G. Luyten, hoofd
van de afdeling examens LBO,
AVO en VWOvan het Cito vertelt
hierover: „De vragen moeten
éénduidig zijn. Als je een vraag
bedenkt moet je eigenlijk eerst
het antwoord opstellen. De leer-
lingen moeten weten waaraan ze
toe zijn, wat er precies van henverwacht wordt".

Te vaag
Luyten noemt enkele voorbeel-
den van vragen, die echt niet
kunnen: „Wat is de oorzaak van
de Tweede Wereld Oorlog?"
Luyten:„Een dergelijke vraag is
te algemeen en daarom te moei-
lijk. Gaat het hier om politieke of
economische factoren. Het komt
nog al eens voor dat vragen te
vaag zijn".
Een tweede voorbeeld van een
'mislukte vraag': „Noem alle
voordelen van commerciële tele-
visie". Luyten: „Ik kan me voor-
stellen dat een leerling hiervan
radeloos wordt en de neiging

heeft een zo lang mogelijk ant-
woord te geven. Bij een dergelij-
ke vraag zou moeten staat: geef
in ongeveer vijftig woorden vijf
voordelen van..."

De juisteexamenvraag mag niets
aan duidelijkheid te wensen
overlaten. Luyten: „Bij ons on-
derzoek komen we soms tot de
conclusie dat bepaalde opgaven
weggelaten moeten worden".
Ondanks de zorgvuldigheid
waarmee met de vragen wordt
omgegaan komt het voor dat pas
na het examen blijkt dat een of
andere vraag 'mislukt' is. Luy-
ten: „Als er bij voorbeeld een
vraag tussenzit, die door slechts
twee procent van de kandidaten
goed wordt beantwoord, dan is
er iets aan dehand. Of de vraag is
te moeilijk öf de vraagstelling is
onjuist. Bij detelling van de sco-
re wordt rekening gehouden met
dit verschijnsel".

Er zijn twee manieren van vra-
gen. Naast open vragen bevatten
de meeste LBO- en MAVO-exa-
mens gesloten vragen. In het eer-
ste geval formuleren de leerlin-
gen zelf het antwoord. Bij de ge-
sloten vragen moeten de kandi-
daten een keuze maken uit een
aantal gegeven antwoorden
(multiple choice). Deze laatste
maniervan examineren werd be-
gin jarenzeventig ingevoerd. De
laatste jarenkrijgen de LBO- en
MAVO-scholieren opgaven die
bij de meeste vakken voor zeven-
tig procent uit gesloten vragen
bestaan.

Veel kritiek
„Multiple choice-vragen hebben
overdreven veel kritiek gekre-
gen", meent Luyten, „maar heb-
ben zeker ook voordelen. Vooral
voor de groep leerlingen, die de
antwoorden op vragen wel weet,
maar er moeite mee heeeft ze
juistte formuleren. Ik denk daar-,
bij onder andere aan de buiten-
landse kinderen".

Het probleem dat zich voordoet
bij de open vragen is, dat de be-
oordeling dikwijls subjectief is.
Het examenwerk wordt nageke-
ken door de leraar zelf, waarna
nog een tweede correctie volgt
door een docent van een andere
school. Uit de praktijk blijkt dat
de cijfers voor hetzelfde werk
kunnen variëren van een drie tot
een acht.

Luyten: „Bij een opstellet de ene
leraar op de spelling, terwijl een
ander oordeelt op grondvan ori-
ginaliteit. Bij wiskundevakken
komt het voor dat een docent de
rekenfout meetelt, terwijl een an-
der een foutief antwoord toch
positief waardeert wanneer de
juiste formule is gebruikt. Het
Cito streeft ernaar eenheid te
krijgen in de beoordeling. Daar-
om sturen we antwoordmodellen
en correctievoorschriften naar
de docenten om een eenduidige
beoordeling zoveel mogelijk te
bevorderen".

Wanneer je de weken voor moe-
derdag de reclamefolders en

" Leerlingen bespreken na afloop van hun examen de opgaven. Een goede vraag mag niets aan duidelijk-
heid te wensen over laten. ■" (Archieffoto)

vrouw

Staatssecretaris wil meer voorlichting over anti-conceptie

’Zonder pil was ons
land overbevolkt’

Nederland zou al lang een overbevolkt land zijn ge-
weest als de Nederlandse vrouwen in de jaren zestig
niet massaal de pil waren gaan gebruiken. Dit zei
staatssecretaris Simons (Volksgezondheid) in
Utrecht op een congres over seksualiteit en anticon-
ceptie. Volgens hem heeft depil de vrouw bevrijd van
ongewenste zwangerschappen en illegale abortussen.

Terwijl voorheen slechts één
op de drie zwangerschappen
van het eerste kind gepland
was, is er nu nog maar één op
de twintig onbedoeld.

Simons noemde goede anti-
conceptie van groot belang,
aangezien ongewenste kinde-
ren minder goede ontwikke-
lingsmogelijkheden hebben en
een verhoogd risico lopen op
psycho-sociale problemen en
maatschappelijk afwijkend ge-
drag.
De goede resultaten op het ge-
bied van anticonceptie in Ne-

derland zijn bijna helemaal te
dankenaan het grote aantal pil-
gebruiksters. Dat brengt het ri-
sico mee dat bij negatieve pu-
bliciteitover de pil, zoals in het
verleden, het „anticonceptie-
patroon" verloren dreigt te
gaan. Simons noemde conti-
nue aandacht nodig, ook al om-
dat jaarlijks 170.000 jongeren -
niet altijd beschermd - voor
het eerst seksuele ervaring op-
doen.

Beslissingen over het krijgen
van kinderen worden in de pri-
vé-sfeer genomen. Volgens Si-

mons is het de taak van de
overheid de voorwaarden te
scheppen waardoor ieders in-
dividuele verantwoordelijk-
heid zo goed mogelijkkan wor-
den waargemaakt. Hij noemde
in ditverband de subsidies aan
instellingen die actief zijn op
het gebied van geboortenrege-
ling en het opnemen van anti-
conceptiemiddelen in het zie-
kenfondspakket.

Jaarvergadering
Katholieke Vrouw
De Vereniging Nederlandse 19
tholieke Vrouwen houdt dond4j
dag 17 mei haar jaarvergaderij
met als thema 'Vrouw zijn eÊ
uitdaging. De dag begint <m
9.15 uur in de Oranjerie in Roe
mond. De kosten bedrage
twaalf gulden per persoon mcl"
siefkoffie en lunch. Voor mcl
inlichtingen kunt u bellen m 1
de VNKV in Heerlen, tel: 04
718200/718347.

Moeders vinden moederdag-cadeaus bijzaak
’Gewoon even aan me denken’

„Nee, jemoet blijven liggen.
Ik maak het ontbijt. Jij mag
vandaag niets doen." De
eerste woorden bij het wak-
ker worden op de tweede
zondag van mei. Je staat al
met een voet buiten je bed,
wanneer je in de keuken ge-
heimzinnig gefluister en stil
gestommel hoort. Je kruipt
terug tussen de lakens en je
denkt: Moederdag.
Voor de eerste moederdag moe-
ten we naar het Amerika van
1914. Toen riep de toenmalige
president Wilson 9 mei uit tot
'Mothersday'. De petemoeder
van deze dag was Arm Jarvis. Zij
ontdekte na het overlijden van
haar moeder hoezeer zij haar
miste en hoe weinig zij haar
moeder had gerespecteerd. Van-
af dat moment heeft zij er alles
aan gedaan om moederdag een
internationale betekenis te ge-
ven.

winkels bekijkt, UJkt deze
feestelijke dag steeds meer een
commerciële betekertis te krij-
gen. Bossen bloemen gaan bijna
twee keer zo duur de winkel uit
en op folders kijken rode hartjes
met moeder erin je uitdagend
aan. Maar voor de meeste moe-
ders hoeven die cadeaus niet zo.

Marèse Poell uit Heerlen heeft
twee kinderen, Maartje (16) en
Olivier (14). „Ik hoef met moe-
derdag geen overdreven grote
cadeaus. Gewoon een lekker
uitgebreid ontbijt op bed en
eens flink verwend worden. Als
ik 's morgens Olivier en Maartje
beneden in de keuken hoor,
krijg ik kriebels om op te staan.
Maar dat mag niet. Die dag is
voor mij een feestdag. Al die re-
clame vind ik overdreven, het
gaat om het gevoel. Het idee dat
ze even aan mij denken."
Daar gaat'het bij de familie van
oma Groun-Smeets ook om. Dat
er even aan gedacht wordt. Vier
generaties met vier verschillen-
de opvattingen over moederdag.

Oma is 91 jaar en al overgroot-
moeder. Zelf heeft zij maar één
kind, maar op moederdag heeft
zij het druk. Dan komen alle
stamgasten van haar café in
Heerlerheide even langs met
een roosje en een knuffel. Want
velen zien 'oma' als een eigen
moeder.
„Wij kunnen op moederdag zelf
pas na half drie iets leuks doen",
vertelt dochter Mia. „En dan nog
met moeite. Want mam wil het
liefst ook dan nog koken. Wan-
neer ik haar vroeger ontbijt op
bed wilde brengen zei ze: 'nee,
er moet gewerkt worden. In die
tijd werd moederdag nog niet zo
gevierd. Dat is pas iets van de
laatste vijftien jaar. Overge-
waaid uit Duitsland."

Christie, de dochter van Mia,
kan zich nog wel de versjes her-
inneren die ze voor haar moeder
opzei. „Ik maakte op school ook
altijd iets voor oma. Mijn doch-
tertje, Manon, is nu acht jaar. Zij
maakt tekeningen en versjes
voor kleine en grote oma. En

voor mij natuurlijk. Tegenwoö
dig leren ze op school hoe 'moederdag moeten vieren, d
was vroeger niet."

# Een klein
cadeautje, een

bloemetje ofeen
tekening maakt op

een moeder meer
indruk dan een duur

keukenapparaat.

Foto: DRIESLINSSEN

Eerste
Toch kunnen sommige moedef
zich niet voorstellen hoe e4
moederdag eruit ziet. Dori^van Rijt heeft een zoontje, Jal
no, van negen maanden. VoJhaar wordt dit dus haar eersC
moederdag. „Ik ben ervan oveC
tuigd dat mijn man iets voor r(F
in petto heeft. Ik weet alle ,
niet wat ik moet verwachteSj
Het is nu nog een beetje vreemjf
Als Jarno straks op school zi
gaat hij leuke dingen voor m
maken. Ik denk dat ik het W1
jammer zou vinden als hij ifl
dan vergeet. Maar ik hoef get
dure cadeaus, alleen verwenn
rij. Maar dat is allemaal nog t
ver weg."
Marèse an zich haar eerste mo»l
derdag nog heel goed herinn^
ren. „Mijn man kwam m^
Maartje op de arm de slaapk?
mer op. Mijn eerste cadeauti'
was een tijdschrift. Dat verge*'
ik nooit meer. In de jaren daartf'
heb ik van beide kinderen nof
veel mooie dingen gekregen, Üj
heb ze allemaal bewaard. Éef'
reliëf dat Olivier ooit maakWi
hangt nog steeds aan de muitf
En Maartje kwam ooit met eefi
flesje parfum, zo sterk dat d1
mussen van het dak vielelj
Maar ik vond het evengoed lief
Ondanks de commerciële til1'
die de middenstand aan mo?
derdag probeert te geven, blij'
deze dag binnen huiselijk"
kring gezellig ouderwets. Mo«Jders raken het meest ontroer*
door eigen gemaakte tekeniH'
gen en versjes. En de kindere!"-
die vinden het leuk om een dag'
je keukenprinsjes te zijn. Eé'
dag. Dan kan moeder weer ee"
jaartje wachten, in de hoop d .ze niet vergeten wordt.
En oma Groun. Die staat of
moederdag achter de tap om h«'
afgedwongen rondje aan haai
'zonen en dochters' te gevel1.Cadeautjes hoeven van ha^
niet* verwennen ook niet, zolaw
de stamgasten haar maar nw
vergeten.

alexandra van geleukeJ1. _Ji
Praktijk voor J
borstprothesen,
aanverwante 'corsetterie en fefrSSB*»' "^fM'

Jocelyne After Car*
Schumanstraat 12, BRUNSSÜ^_ , >
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Hesp niet
naar WK
in Italië

J
iiKtt t» an onze sportredactie
.< - Leo Beenhakker stelt
'l„ bomende dagen in Milaan pogin-

"fti^1"1 het werk om het trio Gullit"
dde 1

rd"Van Basten toch naar Ne"
firit te krijgen. De drie Oranje-
in .nationals staan opwoensdag 23
*y* m Milaan in de Europa Cup-fi-
titietegen Benfica en zouden tot die
i'^m Milaan blijven.
]öe°r de selectievan 27 spelers, die

'' ef!hakker gisteravond bekend
11(j:^" gemaakt, begint de voorberei-
f 24 g °P 14 mei in Zeist en duurt tot
I dp1?61- In dieperiode speelt het Ne-
den ds elftal vÜf oefenwedstrij-

\corriK^egen achtereenvolgens een
2pi *

natie van amateurclubs uit
|tto st' ARC, IJsselmeervogels,
i Boys en Quick Amers-

foort. Uiterlijk 24 mei maakt Been-
hakker de vijf afvallers bekend en
reist hy vier dagen later met de defi-
nitieve selectie naar Wenen, waar
woensdag 30 mei Oostenrijk de te-
genstander is. Vier dagen later
speelt Oranje in Zagreb tegen Joe-
goslavië.
In de voorlopige selectie is de hand
van de Ajax-coach Beenhakker dui-
delijk terug te vinden. Ajax is met
niet minder dan zeven spelers verte-
genwoordigd, PSV levert vijf spe-
lers, KV Mechelen vier en AC Milan
drie. Het meest verrassend is de
keuze van Beenhakker voor Menzo
als derde doelman, waar Snelders
(Aberdeen) of Hesp (Fortuna) tochhet meest voor de hand zou hebben
gelegen.
De selectie van 27 bestaat uit: Van Aerle,Van Breukelen, Kieft, Vanenburg, Eller-n?i^,ï>,SV)' Van Basten, GuUit, Rijkaard
(AC Milan), Blind, Menzo, Roy, Witschge,Winter, Van 't Schip, Wouters (Ajax), Bos-man, Rutjes, Hoflcens, Erwin Koeman (KV
Mechelen), Fraser, Van Loen (Roda JC),
Gillhaus (Aberdeen), Hiele (Feyenoord)
Ronald Koeman (Barcelona), Kruzen (KV
Kortrijk), Sturing (Vitesse) en Van Tiggelen
(Anderlecht).

Standard heeft
veel over voor
John van Loen

jERKRADE- Standard Luik is de
varf? se«euze gegadigde om John
Winijen aan te trekken- Gisteren
<*on Spitsvan Roda JC opnieuw
cluh 6en delegatie van de Waalse
Xe i bestaande uit trainer Georg. ssler en manager Roger Henro-
ts' gevolSd- ..Van Loen is een inte-
Ij Sante speler voor ons", aldus

*^ssler. „Meer kan ik op dit mo-nt nog niet zeggen. We willen in
fc/\ goede verstandhouding met
beh JC 2aken doen"- Standard, dat
cj„^°°rlijk wat geldschieters achter
Jst "and heeft om de selectie te ver-
| dat

n' heeft al te kennen gegeven
)j.Qi: de gevraagde transfersom van
<i\u e 25 miÜ°en gulden geen be-waar vormt.

Ajax kampioen van de armoe
Van onze verslaggever

NIJMEGEN - Een ereronde werd
Ajax gistermiddag in Nijmegen te-
recht niet gegund. De manier waar-
op de nieuwe landskampioen het
nog ontbrekendepunt bij degrada-
tiekandidaat NEC (1-1) binnenhaal-
de, was een anti-climax en een re-
gelrechte aanfluiting voor het top-
voetbal. De chaos die een kwartier
voor het einde in de bomvolle Gof-.
fert ontstond, paste echter wonder-,
wel bij de meest bizarre punten-
strijd van de laatste jaren. Het 23ste
kampioenschap van Ajax, dat de
aartsrivaal uit Eindhoven na vier ti-
tels op rij aflost, mist stijl en glans;

het puntentotaal van 49 betekent
een historisch dieptepunt.

Dat was uiteraard niet de reden
waarom de Ajacieden als volleerde
sprinters op de vlucht sloegen, toen
Frans Houben er twee minuten te
vroeg debrui aan gaf. Een dikkwar-
tier eerder had de Limburgse arbi-
ter alhetzelfde gedaan.Met een vin-
gerwijzing naar de horde Ajax-sup-
porters die over de omheining wa-
ren geklommen maar nog geen
vlieg kwaad hadden gedaan, onder-
brak hij de wedstrijd die toen allang
geen wedstrijd meer was.

Samen met sectievoorzitter Martin

van Rooijen daalde Houben zeven-
tien minuten later toch weer detrap
af. Vanuit de middenstip keek hy
vervolgens toe hoe de verdedigers
van Ajax elkaar plichtmatig de bal
toeschoven, zonder dat die nog een
keer op de helft van NEC kwam.
„We hadden vooraf echt de intentie
om er een wedstrijd van te maken",
schaamde Ajax-trainer Leo Been-
hakker zich min of meervoor de ge-
nante vertoning in de tweede helft.
„Het is niet de eerste keer dat zoiets
in het voetbal gebeurt en het zal ook
niet de laatste keer zijn", verwees
hn' naar PEC Zwolle-Volendam van
twee jaargeleden.
Drie kwartier na afloop waren de 22
spelers het allemaal allang vergeten

en laafden Ajax en NEC zich aan het
eindresultaat van de pseudo-wed-
stryd, ,dat Ajax de titel bracht en
NEC een beslissingswedstrijd ople-
verde. Het doel heiligde alle midde-
len, incluis de 51 terugspeelballen
op doelman Brookhuis. Dat zouden
er nog flink wat meer zijn geweest
als de Ajacieden in het slotkwartier
de helft van NEC hadden opge-
zocht. Zij gaven echter devoorkeur
aan Menzo, die na de rust 21 keer
door een ploegmaat werd aange-
speeld. Dat was min of meer het ge-
volg van de twee treffers voor rust
(eerst Van der Gaag, daarna Jonk),
waarna beide ploegen meteen be-
sloten de wapens neer te leggen.
Voor Ajax betekent het kampioen-

schap een titel zonder vervolg, om-
dat de Amsterdammers niet in het
Europacup-toernooi mogen uitko-
men, maar daaraan wilde Beenhak-
ker gistermiddag liever niet herin-
nerd te worden. Het siert de trainer-
coachvan Ajax dat hy gistermiddag
de ogen niet sloot voor dewerkelijk-
heid. „Wy zijn kampioen geworden,
omdat PSV de titel heeft verspeeld
door van zichzelf te verliezen. Ajax
heeft er als enige en op het juiste
moment van geprofiteerd", ging
Beenhakker terug in het seizoen.
„Dit kampioenschap", meent Been-
hakker, „geeft my vooral een bevre-
digend gevoel als ik kijk naar de
ontwikkeling van een aantal jonge
spelers. Die is vrij gestaag op gang
gekomen, dat is voor mij persoon-
lijk de belangrijkste overwinning".

"Ajax viert in de kleedkamer
samen metMartin van Rooijen
het 23e kampioenschap.

sport
Winst op Den Haag geeft

recht op internationaal voetbal

Roda JC slaagt
op de valreep

door bert groothand

£ERKRADE -Met dank aan FC Den Haag. Niet dat de Hage-naars de winst cadeau hadden gegeven, maar hun aanvallendIPeiconcept maakte het Roda JC in ieder geval wel een stuk«^makkelijker. Hoe dan ook, met de 3-1 overwinning werd, üropees voetbal op de valreep veilig gesteld. De zuchten van
jf^lichting moeten tot in de wijde omtrek te horen zijn ge-

| eest. Met angst en beven begon Roda aan de laatste wedstrijd«n het seizoen omdat er, om niet afhankelijk te zijn van dere-uitaten van andere duels, gewonnen diende te worden. letsat opKaalheide al een tijdje niet meer was voorgekomen. Eneen duel werd het seizoen gered.

Na afloop liep Den Haag-trainer Co
Adriaanse weg uit de gebruikelijke
persconferentie. Niemand had hem
iets te vragen, geen mens wilde nog
iets horen over dewedstrijd, waarin
legio kansen voornamehjk niet wer-
den benut, maar die door Roda te-
recht werd gewonnen. De enige die
aan het woord kwam was JanReker
en die praatte begrijpelijk alleen
maar over de toekomst. Met de tic-
ket voor Europees voetbal op zak
ziet dietoekomst er ineens een stuk
zonniger uit. „Nu we dat hebben
veilig gesteld," wist Reker, „zullen
we morgen ongetwijfeld alle busi-
ness-seats verkopen. Dat betekent
ruim twee miljoen gulden in het
laadje."
Het welslagen van Roda op het
Europese front is voor een groot
deel afhankelijk van de financiële
fundering van de club. Een funde-
ring die al enigszins verstevigd
werd door de verkoop van Henk
Fraser aan Feyenoord. Een transac-
tie die overigens nog niet helemaal
in kannen en kruiken is, omdat de
donkere verdediger persoonlijk nog
niet rond is met de Rotterdasmse
club. „Kijk, het geld dat we verdie-
nen met detransfer van Fraser moe-
ten we gebruiken om VanLoen hier
te houden," vervolgde Reker zijn
uiteenzetting. „Overigens moeten
we niet vergeten dat we vorig jaar
voor drie miljoen hebben verkocht
en maar voor één miljoen hebben
gekocht. ledereen heeft vandaag
weer kunnen zien dat Van Loen te
waardevol voor Roda is om hem ge-
woon maar te laten vertrekken. Hij
mag best weg, maar alleen naar een
topclub en Feyenoord is dat zeker
niet."

trekken rond zijn persoon. „Wat?
Wordt er nu weer gezegd dat ik al-
leen naar een topclub mag? Vorige
week heb ik samen metRob Jansen
(zhn zaakwaarnemer van de VVCS,
>red.) een gesprek gehad met mana-
ger Coerver en toen is gezegd dat ik
gewoon weg mag als het geld maar
op tafel komt." Van Loen speelde

Van Loen zelf lijkt zo langzamer-
hand gek te worden van het touw-

zich gisteren ook weer in de kijker,
door vanaf het begin keihard te
knokken voor de winst. Hy was niet
de enige dit keer.

trekkelijk alles in de voetballerij is.
Na wekenlang voor rotte vis te zijn
uitgescholden, werden gisteren
spreekkoren aangeheven: „Johnny
moet blijven."
Reker kon het niet nalaten na het
laatste duel alsnog een sneer uit te
delen. „Het is een nuchtere conclu-
sie dat we terecht Europees voetbal
hebben gehaald. De ploeg is zeker
niet te verlegen om internationaal te
gaan spelen. Dat hebben we nu la-
ten zien, ook aan de mensen op de
hoofdtribune, die wel graag het
feest mee willen vieren, maar de af-
gelopenweken niet mee wildenver-
liezen."

Met name Van der Luer zal zijn
marktwaarde ietwat hebben opge-
schroefd. Ondanks de warmte heer-
ste hij op het middenvelden toonde
de conditie te hebben van een top-
marathonloper. Daarnaast scoorde
hu' het tweede doelpunt voor zijn
ploeg meteen verwoestend afstand-
schot. Van Loen toonde zijnwaarde
door de andere twee goals, waarvan
één uit een strafschop, voor zijn re-
kening te nemen. De spits onder-
vond weer eens aan den lijvehoe be-

Vp
J°lhn van Loen wordt teruggehaald door FC Den Haag-y^dediger Van Oosten.

" Henk Fraser (links) en Eric
van der Luer na de tweede
treffer van Roda JC.
Foto's: DRIES LINSSEN

Umbro nieuwe
sponsor Roda

KERKRADE - Roda JC heeft
gisteren een sponsorcontract af-
gesloten met de sportkledingfa-
brikant Umbro. De Engelse fir-
ma, die eerder in Nederland al
contracten afsloot met onder an-
dere Ajax en Volendam, zal de
Kerkraadse erediviesieclub twee
jaar lang sponsoren.
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eerste divisie

Emmen-RBC (2.214) 1-0
VW-De Graafschap (1.337) 4-1
Heerenveen - Wageningen (2.400) 5-0
NAC -PEC Zwolle (2.368) 1-0
Heracles - Veendam (7.000) 2-1
GoAhead Eagles-DS'79 (1.200) 6-2
Helmond Sport - Excelsior (1.100)0-2
Eindhoven -Telstar (1.100) 5-0
SW 36 26 6 4 58 67-21
NAC 36 16 11 9 43 55-39
Heracles 36 17 8 11 42 42-42
VW 36 12 15 9 39 53-44
Eindhoven 36 14 11 11 39 63-56
Emmen 36 13 12 11 38 53-47
De Graafschap 36 13 12 11 38 52-47
Veendam 36 14 10 12 38 46-48
GoAhead Eagles 36 15 7 14 37 55-50
Wageningen 36 11 13 12 35 44-49
Cambuur 36 11 12 13 34 44-49
AZ 36 12 9 15 33 48-46
Helmond Sport 36 12 9 15 33 49-55
Excelsior 36 10 13 13 33 47-53
PEC Zwolle 36 9 14 13 32 34-36
Heerenveen 36 12 8 16 32 49-53
RBC 36 10 12 14 32 39-46
Telstar 36 8 10 18 26 46-71
DS'79 36 6 10 20 22 41-75

NACOMPETITIE
Dinsdag, 19.30 uur
Go Ahead Eagles - Heerenveen (A)
Wageningen - Heracles (B)

Zaterdag, 19.30 uur
NAC - Go Ahead Eagles (A)
Emmen - Wageningen (B)

scoreverloop

EREDIVISIE
Feyenoord - RKC 5-0 (2-0) 8. Keur (straf-
schop) 1-0; 20. Keur 2-0; 53. Keur 3-0; 63.
Krommendijk 4-0; 72. Metgod 5-0. Scheids-
rechter: Van der Niet.
Feyenoord: Hiele; Lokhoff, Nortan, Brands
en Heus (62. Brochard); Van Gobbel, Met-
god en Scholten; Keur, Krommendijk en
Griga (69. Kiprich).
RKC: Teeuwen; Treffers, Joore, Van der
Heide (66. Van der Wiel) en Bogers; Van
Hoogdalen, De Wijs en Moniz; Hoekstra,
Brard en Van Hintum.
Utrecht - Vitesse 1-2(0-2). 29. Hilgers 0-1; 37.
Van den Brom 0-2; 64. Willaarts. Scheids-
rechter: Blankenstein.
Utrecht: Van Ede; Verrips, De Koek, Roest
en Van der Meer; Alflen, Young en Van Ha-
negem; Boogers (77. De Kruijff), Willaarts
en Moore.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Straal, Bos
(80. Evers) en Vermeulen;Latuheru, Thijs-
sen, Van den Brom en Eijer; Hilgers en
Koolhof (68. Visse).
Haarlem - PSV 0-2 (0-1). 25. Kieft 0-1; 60.
Vanenburg 0-2. Scheidsrechter: Luinge.
Haarlem: Metgod; Tevreden, Doesburg,
Baas enPurperhart; Echteld, Barron en Nu-
man; Bakker (46. Looijer), Van Roon (72.
Trustfull) en Holverda.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Valckx, Koot
en Heintze; Vanenburg, Boerebach en Ler-
by (87. Linskens); Povlsen, Kieft en Eller-
man.
Willem II - Sparta 1-1(1-0). 45. Broeken 1-0;
83. Helder 1-1. Scheidsrechter: Bakker.
Willem II: Jansen; Veldman, Wolffs (39.
Brood), Mallien en Dijkstra; Feskens, Van
de Ven en Van Geel; Broeken, Loggie (35.
Sylla) en Van der Borgt.
Sparta: De Goeij; Schuurhuizen, Wijnberg,
Sas (64. Roembiak) en Snoei; Sandel, Van
den Berg en Vurens (46. Helder); Van der
Gijp, Houtman en Polley.
BW Den Bosch - Twente4-2 (3-1). 11. Gaas-
beek 0-1; 25. Van de Wiel 1-1; 27. Van de
Wiel 2-1; 40. De Gier 3-1; 57. Ter Avest 3-2;
84. De Gier 4-2. Scheidsrechter: Van Swie-
ten.
BW Den Bosch: Van Grinsven; Bults (58.
Van der Hoeven), Van derLinden, Van Eek
ei)Willems; Gösgens, De Gier en Laponder;
Van Duren (75. Lasina), Van de Wiel en De
Meijer.
Twente: De Koning; Postma,Rutten, Elzin-
ga (46. Dikken) en Karnebeek; Gaasbeek,
Schmidt, Steffensen (58. Ter Hag) en Ter
Avest; Nielsen en Huistra.
NEC - Ajax 1-1 (1-1). 19. Van der Gaag 1-0;
35. Jonk 1-1. Scheidsrechter: Houben.
NEC: Brookhuis; Gemert, Lok, Van der
Gaag en Paymans; Aalbers, Roelofsen en
Van Wanrooy; Sanchez Torres, Grim (58.
Janssen) en Arts.
Ajax: Menzo; Blind, Vink en Verkuyl; Win-
ter, Wouters, Jonk en Witschge; Van 't
Schip, Pettersson en Roy.

EERSTE DIVISIE
Emmen - RBC 1-0 (1-0). 35. De Jonge 1-0.
Scheidsrechter: Van Haaften.
Heerenveen - Wageningen 5-0 (0-0). 58. De
Jong 1-0; 60. Van Dijk 2-0; 65. Verbeek 3-0;
82. Verbeek 4-0; 89. Bijl 5-0. Scheidsrechter:
Van Dijk.
NAC - PEC Zwolle 1-0(1-0). 40. Van der Gijp
1-0. Scheidsrechter: Blom.
Heracles - Veendam 2-1 (1-0). 7. Knippen-
berg 1-0; 75. Kolmschot 2-0; 81. McDonald
2-1. Scheidsrechter: Van den Ende.
Go Ahead Eagles - DS '79 6-2 (3-0). 8. Lin-
ford 1-0; 9. Buisman 2-0; 32.Linford 3-0; 60.
Linford 4-0; 68. Langerak 4-1; 72. Bosvelt
5-1; 80. Linford 6-1; 84. Langerak 6-2.
Scheidsrechter: Van Riel.

Helmond Sport - Excelsior 0-2 (0-2). 11. Van
Bremen 0-1; 38. Wasiman 0-2. Scheidsrech-
ter: Dolstra.
Eindhoven - Telstar 5-0 (2-0). 23. Vroomans
1-0; 36. Corbijn 2-0; 60. Vroomans 3-0; 67.
Maas 4-0; 87. Vroomans (strafschop) 5-0.
Scheidsrechter: Meyer.
AZ - Cambuur 0-1 (0-0). 69. Kuitert 0-1.
Scheidsrechter: Overkleeft.

topscorers

EREDIVISIE
1.Romario (PSV) 23; 2. Kieft (PSV) en Van
derLaan (Den Haag) 21; 4. Van Loen (Roda
JC) 17; 5. Houtman en Polley (Sparta) en
Eijkelkamp (Groningen) 16; 8. Nielsen
(Twente), Keur (Feyenoord) en Van den
Brom (Vitesse) 14; 11. VanGeel (Feyenoord-
/Willem II) 13; 12. Hoekstra (RKC), Berghuis
(Volendam) en Hilgers (Vitesse) 12; 15. Van
Arum (Vitesse), Loggie (Willem II) en Steur
(Volendam) 11; 18. Povlsen (PSV) en Winter
(Ajax) 10.

EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SW) 24; 2. Leeuwerik (De
Graafschap) 18; 3. De Jonge (Emmen) 16; 4.
Johan Molenaar (RBC) en Schaap (Emmen)
15; 6. Velten (Heracles) 14;7. Stewart (VW)
13; 8. Roelofsen (PEC), Huizingh (Veen-
dam), Metz (Emmen), Maas (Eindhoven),
Van Bremen (Excelsior), Van Dijk (Heeren-
veen) en Van der Gijp (NAC) 11; 15. Buis-
man (Go Ahead Eagles) en Langerak (DS
'79) 10.

gele kaarten

Lok (NEC), Krommendijk (Feyenoord),
Joore (RKC), Valckx (PSV), Lems en Van
Oosten (Den Haag), Roest en Young
(Utrecht), Kromheer (Volendam), Schuur-
huizen (Sparta); Arnhem (Telstar), Van
Buuren en De Haan (Veendam), Pattinama
(Heracles), Wiersma (Cambuur), Hellemons
(RBC), Derix (VW), Van Brenk, Slagboom
en Weening (De Graafschap).

buitenland

ENGELAND
Coventry -Liverpool 1-6
Crystal Palace -Manchester City 2-2
Derby - Luton 2-3
Everton -Aston Villa 3-3
Manchester United -Charlton 1-0
Millwall - Chelsea 1-3
Norwich - Arsenal 2-2
Queen's Park Rangers -Wimbledon 2-3
Sheffield Wednesday - N. Forrest 0-3
Tottenham -Southampton 2-1

Eindstand: Liverpool 38-79; Aston Villa 38-
-70; Tottenham 38-63; Arsenal 38-62; Chelsea
38-60; Everton 38-59; Southampton 38-55;
Wimbledon 38-55; Nottingham 38-54; Nor-
wich 38-53; Queen's Park Rangers 38-50;
Coventry 38-49; Manchester United 38-48;
Manchester City38-48; Crystal Palace 38-48;
Derby 38-46; Luton 38-43; Sheffield Wed-
nesday 38-43; Charlton 38-30; Millwall 38-26.
Liverpool kampioen. Sheffield Wednes-
day, Charlton en Millwall degraderen.
Leeds United en Sheffield United promo-
veren. Voor de derde promotieplaats wordt
een nacompetitie gespeeld.

BELGIE
Waregem - Racing Mechelen 2-1
Club Luik - Lokeren 4-0
Beveren - Anderlecht 1-1
Lierse SK - CercleBrugge 1-3
Club Brugge-Sint Truiden 3-0
Germinal Ekeren - Beerschot 0-1
AAGent - Standard Luik 5-1
KV Mechelen -Kortrijk 1-0
Antwerp - Charleroi 3-0

Stand: Club Brugge 33-56; Anderlecht 33-
-51; KV Mechelen 33-48; Antwerp 33-42;
Standard Luik 33-40; AA Gent 33-36; Cercle
Brugge 33-31; Kortrijk 33-31; Beerschot 33-
-31; Lierse 33-28; Club Luik 33-28; Germinal
Ekeren 33-27; Charleroi 33-27; Lokeren 33-
-27; Sint Truiden 33-25; Waregem 33-24; Be-
veren 33-22; Racing Mechelen 33-20.
Club Brugge kampioen. Racing Mechelen
degradeert.

FRANKRIJK
Auxerre - Marseille 0-2
Bordeaux - Toulouse 2-1
Brest - Montpellier 1-1
Caen -Racing Paris 1-0
Cannes - Nice 1-0
Monaco - Metz 1-0
Mulhouse - Lyon 4-4
Paris St. Germain -Nantes 2-2
St. Etienne - Sochaux 0-2
Toulon -Lille 1-1

Stand: Marseille 36-51; Bordeaux 36-49;
Monaco 36-43; Sochaux 36-41; Paris St. Ger-
main 36-40; Auxerre 36-39; Nantes 36-37;
Lyon 36-36; Toulouse 36-36; Brest 36-35;
Cannes 36-34; Metz 36-33; St. Etienne 36-33;
Toulon 36-33; Montpellier 36-32; Lille 36-32;
Caen 36-32; Nice 36-29; Racing Paris 36-29;
Mulhouse 36-26.

DUITSLAND
Köln - Hamburg 2-0
St. Pauli - Leverkusen 3-0
Bremen - München . 2-2
Dortmund -Kaiserslautern 1-1
Nürnberg - Uerdingen 1-1
Mönchengladbach - Stuttgart 3-1
Homburg -Bochum 1-0
Karlsruhe - Frankfurt 1-0
Mannheim - Düsseldorf 0-1

Stand: München 33-47; Köln 33-43; Dort-
mund 33-41; Frankfurt 33-39; Leverkusen
33-39; Stuttgart 33-35; Bremen 33-32; Karls-
ruhe 33-32; Nürnberg 33-31; St. Pauli 33-31;
Kaiserslautern 33-31; Düsseldorf 33-30; Uer-
dingen 33-29; Hamburg 33-29; Mön-
chengladbach 33-29; Bochum 33-27; Mann-
heim 33-26; Homburg 33-23.
SPANJE
Real Madrid - Oviedo 5-2
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 3-2
Gijon -Atletico Madrid 2-1
Valencia - Logrones 4-0
Cadiz - Celta 1-0
Malaga -Tenerife 2-1
Sevilla -Real Sociedad 0-1
Zaragoza - Barcelona 2-0
Valladolid - Mallorca 0-0
Osasuna - Castellon 1-2

Eindstand: Real Madrid 38-62; Valencia 38-
-53; Barcelona 38-51; Atletico Madrid 38-50;
Real Sociedad 38-44; Sevilla 38-43; Logro-
nes 38-41; Osasuna 38-40; Real Zaragoza 38-
-40; Oviedo 38-39; Mallorca 38-39; Athletic
Bilbao 38-37; Sporting Gijon 38-34; Castel-
lon 38-32; Valladolid 38-30; Cadiz 38-30; Ma-
laga 38-28; Tenerife 38-26; Celta Vigo 38-22;
Rayo Vallecano 38-19.

toto/lotto
Lotto 18
Winnende getallen: 3-9-10-27-31-37. Reser-
vegetal: 18. Deelnemers: 534.511. Prijzen-
geld: 1.163.225,00.

Volop spanning
in autospeedway

POSTERHOLT- Spannende en
spectaculaire autospeedwayfinales
kregen de bijna tweeduizend toe-
schouwers zondagmiddag op het
Jabacircuit van Posterholt te zien.
De Limburgse coureurs Beckers,
Snijkers en Hanssen wisten wisten
in de diverse categorieën dewinst te
veroveren.
Standaardklasse: 1. Beckers, Montfort; 2.
De Ruijter, Pey-Echt; 3. Van Buggenum,
Swalmen. Stockrods: 1. Snijkers, Poster-
holt; 2. Gijzeis, België; 4. Rutjens, Poster-
holt. Midgets: 1. Hanssen, Horst; 2.
Schraets, Arcen; 3. Thissen, West-Dld.

Cijferspel 18
Cijferspel 18

7 9 9 9 17.Deelnemers: 266.748. Prijzengeld:
160.049,00.

Toto 18
Juiste kolom: 3-1-1-2-1-1-3-2-1-2-1-1. Deelne-
mers: 24.634. Prijzengeld: 121.950,00.

Toto-gelijk 18
Toto-gelijk

Winnende wedstrijden: 9-14-16-21-27. Toe-
gevoegd: 15. Deelnemers: 2319. Prijzengeld:
4887,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 7-8-20-23-35-42. Reser-
vegetal: 43.

Spiel77
Spiel 77

0480592
Belgische lotto
Belgische

Winnende getallen: 14-16-24-34-37-42. Re-
servegetal: 6.
Joker
0984552
(Onder voorbehoud).

Zijspancross
met winst voor
Nederlanders

BETEKOM - Benny Jansen- en
Frans Geurts van Kessel hebben
zondag de eerste Grand Prix voor
de zyspancrossers, tellend voor de
wereldtitel, in het Belgische Bete-
kom gewonnen. De winst van het
Nederlandse duo werd overscha-
duwd door een zwaar ongeval waar-
bij de Nederlanders Henk Schrijver
en Adam Oldenbrug waren betrok-
ken. Het duo werd in de eerste man-
che overreden en met ernstig letsel
naar het ziekenhuis overgebracht.
Schrijver en Oldenburg waren aan-
vankelijk reserve voor de Grote
Prijs van België, maar konden door
een afmelding toch van start gaan.
Jansen en Geurts van Kessel be-
haalden twee tweede plaatsen en
namen drie punten voorsprong op
de Westduitsers Netterscheid en
Jehle, die de tweede manche won-
nen.

Sijbrands
geschaakt
door DSM

GELEEN - Ton Sijbrands speelt
op 26 mei in het Urmondse Motel
Van der Valk acht dampartijen
blind. DSM contracteerde de we-
relduurrecordhouder blind dam-
men (18 partijen) ter gelegenheid
van het 50-jarig jubileumvan het
Centraal Laboratorium. Jan
Timman luistert een week eerder
de feestelijkheden op.

sport

scorebord
eredivisie

NEC-Ajax (25.000, uitv.) 1-1
Feyenoord -RKC ( 7.422) 5-0
Fortuna Sittard-Volendam ( 3.000) 4-1
Haarlem-PSV ( 3.500) 0-2
Groningen - MW ( 7.366) 5-2
Utrecht -Vitesse ( 6.000) 1-2
Roda JC-DenHaag ( 6.600) 3-1
BW Den Bosch-Twente ( 2.500) 4-2
Willem II - Sparta ( 6.700) 1-1

Ajax 34 19 11 4 49 67-23
PSV 34 20 8 6 48 94-36
Twente 34 16 10 8 42 48-43
Vitesse 34 15 11 8 41 49-31
RodaJC 34 14 13 7 41 53-39
Volendam 34 15 9 10 39 43-38
Fortuna Sittard 34 12 14 8 38 42-35
RKC 34 13 11 10 37 45-47
Groningen 34 10 15 9 35 50-46
Den Haag 34 13 7 14 33 58-63
Feyenoord 34 9 13 12 31 51-45
Sparta 34 12 7 15 31 51-61
Willem II 34 7 13 14 27 42-49
Utrecht 34 8 11 15 27 27-45
MW 34 7 13 14 27 38-61
NEC 34 5 16 13 26 32-55
BW Den Bosch 34 6 13 15 25 30-51
Haarlem 34 4 7 23 15 22-74
Ajax kampioen. Haarlem en BW Den
Bosch degraderen. NEC speelt twee wed-
strijden tegen de verliezer van de nacompe-
titie-finale, met het eredivisieschap als in-
zet.

Overheersing Wayne Rainey onderbroken

Gardner slaat toe in
Grote Prijs Spanje

JEREZ- Wayne Gardnerheeft in de
Grote Prijs van Spanje een einde ge-
maakt aan de overheersing van
Wayne Rainey. De voormalige we-
reldkampioen van de motorcou-
reurs in de 500cc-klasse verijdelde
op het bloedhete circuit van Jerez
de la Fronteira de derdezege van de
Amerikaanse koploper in de strijd
om de wereldtitel.

Rainey leek na het wegvallen van
zijn ploeggenoot Eddy Lawson on-
bedreigd op zijn eerste wereldtitel
af te stevenen. De Yahama van de
nummer twee van vorig seizoen was
in de eerste twee wedstrijden verre-
weg de snelste. In Jerez bepaalde de
hitte echter de uitslag. De hoge tem-
peratuur eiste veel van de banden.

Rainey nam in Jerez de kop en bleef
negentien ronden vooruit. Toen
volgde de uitgekookte aanval van
Gardner. De Australiër sloeg direkt
een klein gat en constateerde tot
zijn verbazing dat Rainey niet meer
voor de overwinning aandrong. Op
de derde plaats eindigde Kevin

Schwantz. De landgenootvan Gard-
ner reed met een gebroken linker-
pols een sterke wedstrijd.

WK-wegrace: 125 cc klasse, 22 ronden
(92,796 km): 1. Martinez (Sp) Cobas
43.06,406 (gem. 129,162 km/uur); 2. Prein,
Honda 0,010; 3. Gresini, Honda 1,585; 21.

Koopman, Honda, 23. Van Dongen, Honda.
WK-stand na twee GP's: 1. Prein (W.Dld) 34
p; 2. Gresini (It) 25 p; 3. Spaan en Martinez,
beiden 20 p. 250 cc klasse, 24 ronden
(101,232 km): 1. Kocinski (VS) Yamaha
44.27,789 (gem. 136,606 km/uur); 2. Cadalo-
ra, Yamaha 0,209; 3. Bradl, Honda 7,156; 22.
Zeelenberg, Honda. WK-stand na drie GP's:
1. Cadalora; 2. Kocinski 42; 3. Cardus 40; 4.
Zeelenberg 40. 500cc, 29 ronden (122,322
km): 1. Gardner (Austr) Honda 52.28,021
(gem. 148,423 km/uur), 2. Rainey, Yamaha
7,307; 3. Schwantz, Suzuki 22,088; op twee
ronden 13. Doorakkers, Honda. WK-stand
na drie GP's: 1. Rainey 57, 2. Gardner 37, 3.
Chili 35, 4. Schwantz en Doohan 30. Zij-
spannen, 22ronden (92,796 km): 1. Webster-
/Simons (GB) Krauser-Yamaha 42.11,072
(gem. 131,986 km/uur), 2. Michel/Birchall,
Krauser-LCR 4,306, 3. Biland/Waltisperg,
LCR 14,503,5. Streuer/De Haas, LCR 51,466,
11. Van Kempen/Kuyt, Krauser-LCR. Stand
WK na twee wedstrijden: 1.Michel/Birchall,
2. Webster/Simons 37, 3. Egloff/Egloff 22.

Nieuw-Zeeland in derde WK-wedstrijd verslagen

Hockeydames op dreef
SYDNEY - Met nog een week
te gaan bij het wereldkam-
pioenschap vrouwenhockey
in Sydney, wordt de vraag bin-
nen de Nederlandse afvaardi-
ging steeds vaker gesteld hoe-
lang de jeugdige selectie het
fysiek nog kan volhouden. De
kwestie houdtvooral het bege-
leidingsteam bezig.
Bondscoach Roelant Oltmans filo-
sofeerde al eens over de wenselijk-
heid de selectie voor zon toernooi
uit te breiden tot achttien speel-
sters. Arts Peter Vergouwen voor-
spelde na afloop van het duel met
Nieuw-Zeeland, waarin door rake
strafhoekslagen van Helen van der
Ben(2) en Lisanne Lejeune het pun-
tentotaal op het maximum van zes
werd gebracht, dat de energievoor-
raad - de uitputting of aanvullinger-
van - de komende dagen van door-
slaggevende betekenis gaat worden.
Zeker als het warm blijft in Sydney.

Tegen het krachthockey van de 'All
Blacks' waren een superieure tech-
niek, de modernere spelopvatting
en de beste strafcorner van het eve-
nement alleen niet meer voldoende
om de halve finale binnen bereik te
brengen. De opdracht kort te dek-
ken, geconcentreerd te blijven en
vooral veel inzet te tonen moest
evenzeer worden uitgevoerd. Die
was niet aan dovemansoren gericht.
Toch kan na drie poulewedstrijden,
alle met 3-0 gewonnen, met enig
voorbehoud worden gesteld dat een
blessure op zijn tijd geen kwaad
kan. Lejeune is een goed voorbeeld,
al duurde haar lijdensweganderhalf
jaar. Van derBen een nog beter.

De Amsterdamse verdedigster
speelt tot nu toe sterker dan ooit.
„Voor de verklaring moeten we te-
rug naar november. Ik nam toen wel
erg veel hooi op devork met knielet-
sel als gevolg en een maand ver-
plicht in het gips. Dat heeft me aan
het denken gezet en rust gegeven",
lichtte Van der Ben toe. „Je gaat
plotseling van actief naar non-ac-
tief. Dat geeft een raar gevoel van
binnen. Jereactie wordt minder, je
wordt minder explosief, minder
adrem, maar gaat meer nadenken.
Vandaaruit ben ik gaan bouwen. De
resultaten zie je nu. Maar als zoiets
nog een keer zou gebeuren, dantrek
ik het waarschijnlijk niet, want het
kost ontzettend veel energie."

Daar sprong ze in de confrontatie
met de Nieuwzeelandse hockeys-
ters economisch mee om. „Ik heb
me absoluut niet met de aanval be-
moeid. Vandaar ook dat die corners
erin vlogen. Om die goed te slaan,
moet je de nodige rust hebben ge-
had en je sterk voelen. En uiteraard
moet die bal worden gestopt. Dat
gebeurde voortreffelijk. De Nieuw-
zeelandse uitloopster wist absoluut
niet of ze zich op Lisanne moest
richten of op mij."

Nederlandse Grand Prix

Tragter bij
wereldtop

HALLE - Het loodzware zand in
Halle heeft motorcrosser Pedro
Tragter weer uitzicht op de wereld-
titel in de 125cc gegeven. De cou-
reur uit Epse won de Nederlandse
Grand Prix en verkleinde door zijn
klasseringen (eerste en tweede) zijn
achterstand op de Amerikaan Don-
ny Schmit tot zes punten.

Schmit, die twee weken geleden in
Italië op een keiharde baan de ope-
ningswedstrijd opzijn naam had ge-
schreven, kon zich op de zachte Ne-
derlandse bodem nauwelijks staan-
de houden. In beide manches be-

reikte hij uitgemergeld de streep. In
de eerste manche pakte Schmit nog
wel de koppositie na de start. Trag-
ter was als vijfde weg, maar onder-
streepte zijn kwaliteiten in het zand
met een snelle inhaalrace. Ondanks

het grote gat met Schmit, na de eer-
ste ronde acht seconden, slaagde hij
er in aan het wiel van de Amerikaan
te komen.

WK cross 125cc: GP van Nederland, eerste
manche: 1.Tragter (Ned) Suzuki; 2. Schmit,
Suzuki, 3. Everts, Suzuki, 7. Sweebe, Yama-
ha, 9. Evertsen, Kawasaki, 12. Van Hees-
wijk, Honda; Tweede manche: 1. Healey
(GB) KTM, 2. Tragter, 3. Vohland,4. Moore,
5. Albertijn, 6. Visser, 7. Ryan, 8. Schmit, 9.
Evertsen, 10. Sweebe. Dagklassement: 1.
Tragter 37, 2. Vohland 26, 3. Schmit 25.
Stand WK na twee wedstrijden: 1. Schmit
65 punten, 2.Tragter 59,3. Healey 42,4. Voh-
land 41, 5. Moore 38

" Pedro Tragter in zijn element.

Holtus opnieuw
in eerste stelling

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

ARENSGENHOUT - De Molen-
bron-trofee verbonden aan het
springen Zwaar van het concours-
hippique in Arensgenhout is voor
de tweede keer in het bezit geko-
men van springruiter Toon Holtus.
In de klasse Midden moest de be-
snorde Holtus nog genoegennemen
met een tweede plaats, want in de
barrage van deze rubriek was Ben
Boessen namelijk sneller geweest.
De sportieve reactie van Holtus was
formidabel. Hij won vervolgens niet
alleen de klasse Zwaar maar ook
nog het aansluitende Jachtsprin-
gen.

Opvallend was de rentree van Xa-
vier Schulkens in de Limburgse
springpiste. Na eenjaar afwezigheid
mengde hij zich met twee vierde
plaatsen en een tweede weer met-
een goed in de verdeling van het
prijzengeld. Bij de individuele dres-
suur werd Willy Voorspui tot haar
eigen verbazing winnares in de klas-
se Midden 1. „Ik had zo slecht gere-
den dat ik mijn paard meteen naar
huis heb gebracht", luidde haar
commentaar. Zij was echter volgens
de jurytoch de beste van het gezel-
schap in haar rubriek waar niemand
een winstpunt wist te scoren. De
overwinningin deklasse Zwaar was
voor Wim Golstein.

Uitslagen, dressuur klasse Midden 2: 1. D.
Hoppener met Capri; 2. Ch. Nelissen met
Condor. Zwaar: 1.W. Golstein met Agaat; 2.
H. Nelissen met J.R. Ewing. Springen, Be-
ginners: 1. T. Vallinga met GipsyKing; 2. L.
Biewinga met Unique; 3. T. Wemmekers
met Budanca. Licht: 1. N. Nelissen met Ro-
dante Z; 2. N. Nelissen metRomanov Z; 3.
P. Schmeitz met Avenir. Midden: 1. B.
Boessen metRoyal Dream; 2. T. Holtus met
Don; 3. N. Nelissen met Benno. Zwaar: 1. T.
Holtus met Casimir; 2. J. Bemelmans met
Melville; 3. R. Beckers met Ferdi. Jacht-
springen: 1. T. Holtus met Casimir; 2. Ka-

vierSchulkens met MontBlanc; 3. N. Nelis-
sen met Benno.

Ospel
Uitslagen concours-hippique Ospel, dres-
suur, Midden 2: 1. J. Vlemminx met Den-
ver; 2. D. Pluimen met Coco Chanel; 3. C.
De Bruyn met Fax. Zwaar 1: 1. V. Linders
met Aros; 2. H. Janssen met Zebic; 3. M.
Metsemakers met Baruch. Zwaar 2: 1. G. v.
Herten met San Diego; 2. W. Strijbosch met
Sabein; 3. D. Cillekens metRana. Springen,
Midden: 1. M. Goossens met Flash; 2. G.
Poell met Boes; 3. H. Dicks met Carla.
Zwaar 1: 1. M. Willems met Caico; 2. C.
Aben met Funtime; 3. H. v.d. Broek met
Carmina. Zwaar 2: 1.A. Dicks metTotals; 2.
W. Heber met Wembley.

Dood na marathon
LAGOS - Ladi Musa, de beste ma-
rathonloopster van Nigeria, is na
aankomst van een wegwedstrijd
over 22 km ineengezakt en overle-
den. De 24-jarige atlete, moedervan
driekinderen, was als derdeover de
finish gekomen na Sola Ogundele
en Angela Amajuoyi. Haar tijd was 1
uur 23 minuten en 29 seconden.
Kunstmatige beademing had geen
resultaat. Musa zou dezer dagen
worden benoemd tot inspecteurvan
politie.

" HOCKENHEIM - Nederlandse
motorcoureurs hebben op het cir-
cuit van Hockenheim drie overwin-
ningen behaald. Arie Molenaar ze-
gevierde in de 125 ce-klasse, bij dekwartliters was Leon van der Heij-
den de snelsteen in dezijspanklasse
ging de tromf naar Jos van Steke-
lenburg en Rini Bettgens.

Belgen domineren
landencross Meije

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

MEIJEL - De Belgen waren gistj
middag op het Vossenbergircuif
Meijel opniew te sterk voor de fl
derlandse zijspancrossers. De d'
zege ging weliswaar naar de W
burgse combinatie Peter Willei*
Henrie van der Wiel, maar de l»
denwinst was voor de zuiderburj
In de totaaluitslag klasseerden A
meer Belgen bij de eerste tien <ft
Nederlanders. e
Een maand geleden, tijdens de «j
ste landenontmoeting in het BeC
sche Essen, legden de Belgen al
basis voor de winst op Nederlar
De coureurs van de Motorsport f>ganisatie Nederland hadden gal
verhaal op de wedstrijd, al wonw,
zij toen beide manches. De opg4,
pen achterstand van honderdveL
tig punten konden zij in het m
zand van het Meijelse circuit rf
meer wegwerken. lc
De Nederlanders die hun gezW
probeerden te redden, alsmede ja
zegedrang voor de daprijzen zok
den er toch nog voor, dat de st»|
spannend verliep. In de 500 cc
Geerlings uit Baexem nummer efHet bezoekersaantal was overigC
teleurstellend, zeker gezien de m,
ma weersomstandigheden en pA
bezetting. Voorzitter Harrie ThiL
sen: „Wij hebben gelukkig geënt
naciële strop. leder jaar opnief
hebben wij in Meijel alle mede^a
king van het bedrijfsleven." j
t
Uitslagen, 500cc senioren eerste manchj j
Geerlings, Baexem; 2. Van de Eijden; 3.1 E
de Brink. Tweede manche: le. GeerlingJ
Van de Brink; 3. Van de Eijnden. Zijspf
nen, Junioren, eerste manche: 1. Derk*
/De Groot, Wijehen; 2. Forscheller/WilWi
Tweede manche: 1. Forscheller/WilberSl
De Vriers/Kuijk. 500cc junioren, eet
manche; 1. Nien, Weert; 2. Aarts; 3. Versf
pen. Tweede manche: 1. Aarts; 2. Niei*
Boutsen. 500cc promotieklasse, cc*
manche; 1. Paez, Veldhoven; 2. Heijenfc
Geerlings. Nederland/België, eerste i*C
che: 1. Somers/Somers, België; 2. Willef
/Van der Wiel, Nederland; 3. Nuijts/Van J'loven, België. Tweede manche: 1. Willef
/Van der Wiel; 2. Somers/Somers; 3. Nuit
/Van Geloven.

Dode bij autorall
BERGHEIM - Bij een wedstrijd <Jde Westduitse rally trofee is eenW
schouwer om het leven gekomen!
de laatste van drie ronden van j
rallye bij Bergheim reed een vam
deelnemers om nog onduidelijke!
Denen op de toeschouwers in. j
auto schepte een kijker, die op A
naar het ziekenhuis aan zijn M
wondingen overleed. De rally W«{
vervolgens onmiddellijk gestaakt

Echtpaar
succesvol in
rallysprint

NIJMEGN -De rallysprint op de'
dustrieterreinen van Nijmeg
werd gewonnen door het echtp*
Weys met een VW Golf GTI 1»
Sterk sturend wist Hans Weys 'gevestigde orde achter zich te h",
den. Zelfs Gerrit Kobus moest fljj
zijn Porsche 911 tien seconden ir*]
veren. Rally-routiniers Theo Kno1i
met Peugeot 309 GTI en Johan V»]
Heek met de BMW M3 bezetten Kl
pectievelijk de derde en viel1!
plaats in de eindrangschikking. 'Henk Vossen nam met deBMW $
als nulwagen deel om testen uiH
voeren. Wederom moest worden 8
constateerd dat de BMW M3 proW
men kreeg met de benzinetoevO]
Vossen die aan zijn meest d«n
streuze rallyseizoen bezig is vertj
de voor 1990 zijn kampioenscM
saspiraties te hebben begraven j
alleen nog aan leuke wedstrijd
deel te nemen. Zodoende staat Jwel bij de ELE-rally aan de st*J
maar zal in Hessen ontbreken. \
gebroeders Paulissen waren siA
op dreef met de Renault 5 GT Tuf]
en draaiden een achtste tijd op'
eerste klassementsproef. Ook W1!
Vaessens speelde sterk in de top'
mee met de Open Manta. Jo Arn<!
had pech toen de motor van #1
Opel Kadett kapot ging.

Uitslag: 1. Weys-Weys VW Golf GTI \1455 secondend; 2. Kobus-Bay Porsche'
1465 sec; 3. Knoop-Banus Peugeot 309 Mj
1469 sec; 4. Van Heek-Findhammer BK
M3 1481 sec; 17. Paulissen-Paulissen "J
nault 5 GTI Turbo 1559 sec; 18 ex ae«]
Vaessens-Pennartz Opel Manta 1560; )
Meyers-Muysenberg Lada 1613 sec; 43-1
aequo Jenneskens-Bens Peugeot 205 n
sec; 55. Hellebrand-Willems Toyota CoW
1679 sec; 56. Van der Linden-LardiniToyota Celica 1684 sec.

Verrassende zege De Maat in halve marathon Geleen

Hitte te erg voor Dirks
GELEEN - De vroegere tri-atleet
Michel de Maat heeft verrassend
de traditionele halve marathon
van Geleen gewonnen in 1.07.51.
De grote favoriet Tonnie Dirks fi-
nishte niet minder danzes minu-
ten later op de achtste plaats.
Voor Dirks, die in februari zo
fraai nationaal veldloopkam-
pioen werd, kwam de 'Halve van
"Geleen' te kort na de 'hele' van
Rotterdam, waar de Brabander
de beste Nederlander was. In de
Maasstad hoorden Dirks' con-
currenten TenKate en Vermeule
tot de slachtoffers van de warm-
te. In Geleen was de temperatuur
nog een graad of tien hoger en
dat was zelfs voor Dirks teveel
van het goede.
De sympathieke hovenier uit
Zeeland bij Udenwilde organisa-
tor Jean Willems waar voor diens
geld bieden en deed ondanks de

slechtevoortekenen toch een po-
ging om zijn zege van vorig jaar
te prolongeren. Meteen na de
start was hij met De Maat, Jan
van Rijthoven, de Belg Gogge en
de plaatselijke coming-man Wil
Goessens in het voorste gelid te
vinden. Goessens en Gogge
haakten aftoen een kwart van de
21.1 km waren afgelegd. De Maat
en Van Rijthoven schrokken
even toen Dirks hun tempo na
negen kilometer niet meer kon
volgen maar maakten elkaarver-
volgens nog dik vijf kilometer
het leven zuur. Voedingsdeskun-
dige De Maat plaatste zijn beslis-
sende demarrage kort voor de
laatste ravitaillering, toen er nog
meer dan zes kilometer te gaan
waren. Toen de Vlaardingse at-
leet na 17 kilometer een veilige
voorsprong van 10 seconden had
genomen, besloot hij zich niet

meer te forceren. Komende zon-dag loopt hij in Amsterdam zijntweede marathon in vijfweken.
Uitslag halve marathon Geleen: 1. DeMaat, Fortuna Vlaardingen, 1.07.51; 2.
Van Rijthoven, HV Reusel 1.08.04; $■
Goessens, Unitas, 1.11.34; 4. Gogge,Belg 1.12.02; 5. Verhiel, Achilles Top.1.12.31; 6. Pepels, Caesar, 1.12.49; 7. Pol-
len, Veteranen Nederland, 1.13.07 (le 40--plusser), 8. Dirks, De Keien, 1.13.51; 9-
Brussel, Dtsl., 1.15.18; 10. Thimister,
Maastricht, 1.15.26; 11. Palant, Unitas,
115.55; 12. v. Lingen, Big., 1.16.05; 13-
-v-d. WaU, Berg a/d Maas, 1.16.23; 14.
Huppertz,Kimbria, 1.16.23; 15. v.d. Eer-den, Unitas, 1.16.26(40-plusser). Dames:
1- Marutiak, Caesar, 1.21.11; 2. Kicken,
Euro Marathon, 1.37.23; 3. Hannen,
Heythuysen, 1.40.52. Kwart marathonL ukm): l- Kurvers, Asterix, 37.19.2; 2-
Schuurman, Unitas, 38.16.7; 3. Janssen,
Unitas, 38.32.9; 4. v. Hameren, 38.49.2; 5.
Leynarts, 38.53.4. Dames: 1.v.d. Linden,
Achilles Top, 47.21 (35-plusser); 2. Mus-
soi^Unitas, 49.03; 3. Smorenburg, 49.49;
4- Giebels, Maasrunners, 57.51; 5. Col-het, Belg 59.42.
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Tevredenheid bij
Limburgse clubs

HEERLEN - De strijd is gestre-
den en minstens twee van de
drie Limburgse eredivisie-
clubs zullen dolblij zijn dat de
competitie afgelopen is. Roda
JC en MVV hebben op het
tandvlees het einde genaaid,
maar kunnen min of meer te-
vreden terugkijken. In het ge-
val van Roda JC was het doel
een plaats bij de eerste vijf
van de ranglijst, rechtgevend
op Europees voetbal. MVV
stond een klassering in de
middenmoot voor ogen, iets
wat niet mogelijk bleek. Men
zal in Maastricht echter allang
blij zijn dat het vege lijf gered
is. Met Fortuna is het een heel
ander geval. In Sittard werd
nergens op gerekend, het pu-
bliek werd regelmatig wegge-
jaagd met onaanvaardbaar
saai voetbal, maar de ploeg
van Han Berger bleef tot het
laatste moment meespelen
voor Europees voetbal.

MVV heeft een seizoen achter de
rug met twee gezichten. De
club haalde Sef Vergoossen
binnen als trainer/coach, een
man die bij VW al jarenzijn
sporen verdiend had. Een rus-
tige zeer kundige voetbaltrai-
ner die van een groep middel-
matige voetballers een goed

draaiend team maakte. Hij liet
zijn laatste verdediger Edwin
Van Berge Henegouwen con-
sequent vóór zijn verdediging
voetballen waardoor met
name Rob Delahaye een on-
gekend productief kon zijn.
In iedere wedstrijd speelde
MVV met drie spitsen, onge-
acht welke tegenstand er ver-
wacht mocht worden. On-
danks een aantal nederlagen
gedurende de eerste maanden
van de competitie liet Ver-
goossen zijn spelconcept on-
gewijzigd, een visie die van
veel moed getuigde.

Hoogtepunt was de overwinning
in de Geusselt op Ajax, afge-
dwongen op inzet, maarvoor-
al respect afdwingend omdat
men wéér niet wenste af te
wijken van het beproefde
spelconcept. „Als ik nu ineens
met twee spitsen ga spelen, of
iets anders ga veranderen, le-
vert dat veel meer onrust op,"
was de simpele verklaring
van Vergoossen. Dat een der-
gelijke lovenswaardige instel-
ling geen garantie inhoudt
voor een onbezorgde toe-
komst werd de afgelopen drie
maanden aangetoond. Met se-
mi-profs op de toppen van je
kunnen spelen is een aantal

wedstrijden mogelijk, maar is
niet haalbaar voor een heel
seizoen. Lange tijd kon men
het gemiddelde van één punt
per wedstrijd vasthouden,
maar de laatste weken was de
koek op.

Door overmatige inspanning on-
stonden meerdere ernstige
blessure's, die bovendien niet
altijd de tijd konden krijgenvolledig te herstellen. Wil
men m Maastricht de komen-
de jaren goed mee blijven
doen, dan zal er serieus naarmiddelen gezocht moeten
worden om een groep full-profs bij elkaar tekunnen zoe-
ken en houden. Een lovens-
waardige instelling en twee ofdrie voortrekkers in het veld
is dan niet langer voldoende.
De nieuwe bestuursstructuurlijkt voldoenderust binnen de
club gebracht te hebben omzoiets tot stand te brengen.

In de Baandert in Sittard zal men
vermoedelijk tot eigen ver-
wondering regelmatig de
naam Fortuna hoog op de
ranglijst hebben zien staan.
De teruggekeerde trainer Han
Berger had het afgelopen sei-
zoen een selectie tot zijn be-schikking waarmee een hoge

klassering nauwelijks moge-
lijk leek. Een doelman van in-
ternationale klasse, Ruud
Hesp, en twee verdedigers,
Liesdek en Duut, die meer
dan uitstekend konden mee-
komen. Derest van de selectie
viel regelmatig door de mand.
Er was één uitzondering,
Etienne Barmentloo. Een
amateur die afgelopen sei-
zoen definitief doorbrak. Ver-
der viel de met veel misbaar
binnengehaalde Richard
Sneekes zwaar tegen, de Am-
sterdammer lijkt voorlopig
nog niet te kunnen aarden in
het zuiden. Eén en ander had
tot resultaat dat vooral in Sit-
tard zeer slechte wedstrijden
gespeeld werden, die evenwel
genoeg punten opleverden
om tot twee weken voor het
einde van de competitie mee
te kunnen spelen voor de eer-
ste vijf plaatsen. Dat er bij
Fortuna echter iets moet ver-
anderen is duidelijk. Nog zon
seizoen en er komt werkelijk
geen hond meer naar de
Baandert. De club heeft het
imago van een zeer goed ge-
leide vereniging waar risico
nemen uit den boze is. Een so-
lide finaciële basis is onont-
beerlijk, maar in de bedrijfs-
tak voetbal moeten soms ook
investeringen gedaan worden
waarvan het rendement van
te voren niet helemaal duide-
lijk is. Het beeld van een wat
saaie club moet veranderen
en het geld dat de verkoop
van Hesp zal opleveren kan
Berger in dat opzicht wat
armslag geven.

Bij Roda JC heeft men minstens
een half seizoen boven de
stand geleefd. De ploeg heeft
afgelopen seizoen fantasti-
sche duels uitgevochten,
maar kon alleen aan kop van
de eredivisie komen omdat
met name Ajax en PSV van
veel minder kaliber waren
dan voorafgaande jaren. Na
een sterke eerste helft van het
seizoen volgde voor Roda een
veel zwakkere tweede. Zoda-
nig zwak dat gevreesd werd
voor Europees voetbal. Het
blijft echter schrijnend te zien
dat de ploeg nauwelijks in
staat is zélf het spel te maken.
Reker moet dan ook hard op- zoek naar echt creatieve ver-
sterking, iets wat niet al te
makkelijk zal zijn. Men kan
zich afvragen of in dat opzicht
de verkoop van Van Loen niet
juist gunstig kan werken. De
spits zal in ieder geval na ko-
mend seizoen vertrekken en
lijkt voor komend jaar ook
niet te houden. Los nog van
het feit dat hij zelf in dit sta-
dium absoluut niet langer in
Kerkrade wil blijven. Hem
juistnu verkopen kan derma-
te veel geld- opleveren, dat di-
verse andere krachten kun-
nen v worden aangetrokken.
Krachten die op Kaalheide
kunnen renderen. Van Loen
lijkt dat niveau te zijn ont-
groeid, terwijl Roda nooit ver-
der zal komen dan een hard
werkende subtopper.

Bert groothand
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Vier treffers van Fortuna-spits tegen Volendam

Festival Farrington
door wiel verheesen

WTTARD - Mark Farrington
eft Fortuna Sittard en zich-

;lf een feestelijk afscheid vane competitie bezorgd. De Brit
F» gistermiddag tegen Vo-
pdam alle vier treffers van de
jjuisclub voor zijn rekening:ree in de eerste, twee in de
Rede helft. Volendam, dat
pt deze dadendrang van Far-
Wgton het laatste greintje
°op 0p een ticket voor Euro-
res voetbal snel moest laten
pfen, kon slechts de eer red-
Fb- Hiervoor zorgde Johanteurinde slotfase: .4-1.

arrington heeft zich in feite in
ie6 duels tot topscorer van onze

°.eg laten uitroepen", zei Fortuna-
ainer Han Berger. „Tegen PSV
?rn hij drie treffers voor zijn reke-
lIlg. Of wij ook in het nieuwe sei-
)et_ over hem kunnen beschikken. afhangen van de contractbespre-
lrigen. Zijn verbintenis, die tot. d kwam nadat wij hem bij Ra-
lng Genk in Belgisch Limburg

'eghaalden, loopt af. Wat dat be-
'yt is hij echter niet de enige". Er

1.°P korte termijn meer duidelijk-
zijn. Bij Fortuna vertrekken injctergeval Clayton en De Vries.

et feestelijke gevoel van Han Ber-
over het resultaat in de laatsteedstrijd van het seizoen werd niet:

overschaduwd door de we-
gschap, dat Fortuna Sittard in eenrder stadium een grote kans op
*f|name aan het Uefacuptoernooi. ggen. „Als wij ooit de mogelijk-
Sid hebben gehad om Europees
®tbal af te dwingen was het tochsi in de nu voorbije competitie",

'e jS e oefenmeester. „Laat ons errder maar geen wporden meerla? besteden en alleen constateren,
I?' er naast dat gemis ook veel ver-
v

e nstelijk werk werd geleverd. Er
, r̂den achtendertig punten be-

en dat is niet eerder gebeurd.
eker in de thuiswedstrijden heb-ten wij het publiek het een en ander

■eboden. Wat dat betreft is de forse
'nst op Volendam beslist geen uit-■otidering."

|!ortuna Sittard - Volendam 4-1 (2 0).
10. Farrington 1-0, 17. Farrington

fï' 57- Farrington 3-0, 67. Farrington

""" 77. Steur 4-1. Scheidsrechter: Reyg-
£art. Toeschouwers: 3000. Gele kaart:
fc,r°mheer (Volendam) en Farrington
fortuna Sittard).
dêwtUna sittard: Hesp, Maessen, Lies-
vk. Barmentloo, Boessen, Mordang,
( Jjn Helmond (57. Clayton), Reijnerso. Deckers), Sneekes, Farrington,örusselers.

oiendam: Schilder, Kromheer, Stel-
gnP°ol, Binken (46. Stuyt), Samuel,akker, Pastoor, Steur, Kooistra (46.
ler), Vermes, Berghuis.

4D rs collega Leo Steegman
IQraK deze opmerking niet tegen.
|^ tramer-coach van de formatie uitlst Ord-Holland wilde met de con-
Ivai n§ >.dat Volendam in ieder ge-
0q boven RKC, Fortuna, Feyen-
Wa en Groningen eindigde" welis-
?Q

ar benadrukken hoe goed het sei-er> toch wel geweestwas, maar hij
(j ** toch evenmin, om de feiten van
,V ats^e competitieronde heen.
hefh °*e P^ armen om vanaf de aftrap
te

, beft in handen te nemen en dan
sla op voor ons gunstige uit-
hu^en e^ers in het land is niks in
k 's gekomen. Een aantal spelers
gf1 de stress niet aan". Han Berger:

st r^ Ss? Sommigen bij Volendamnuen stijf van de zenuwen."

Mark Farrington kon zich in deze si-
tuatie naar hartelust uitleven. Zijn
doelpunten droegen allemaal het te-
ken van kwaliteit, zowel waar het de
voorbereiding als de afwerking be-
trof. Het onderstreepte de frisheid
waarmee Fortuna Sittard het ver-
plicht nummer afwerkte.
De openingstreffer kwam tot stand
na een dieptepass waarbij Volen-
dam-verdediger Samuel de fout
maakte naar de zijkant uit te wijken,
waarmee hij voor Farrington deweg
naar het doel volledig open maakte.
„Dank je wel", zei de Brit. Geen tien
minuten later (er was amper een
kwartier gespeeld) stond het al 2-0
op het scorebord. Boessen stelde
Reijners in staat om een voorzet te
lanceren en Farrington trok zich
van de directe aanwezigheid van zo-
wel Steltenpool als keeper Schilder
geen zier aan. Bijna was het in de-
zelfde minuut opnieuw raak ge-
weest (door Farrington!), maar dit
keer brachten de vuisten van Jaap
Schilder redding.

Het zou uitstel van executie zijn.
Kort nadat Van Helmond in de eer-
ste minuut van de tweede helft een
grote kans had laten liggen ver-
grootteFarrington de marge tot drie
treffers. Willy Boessen zorgde voor
het voorbereidende werk. Datzelfde
deed Mordang een tiental minuten
later en weer was de maker van de
vorige doelpunten op de plaats waar
hij zijn moest: 4-0.
Het festival Farrington was na deze
treffer ten einde, ofschoon Fortuna
(middels Clayton en Sneekes) nog
kansen kreeg om de score nóg een
florissanter aanzien te geven. Nie-
mand, die er verder in de thuisclub-
gelederen over treurde, ook niet
over de enige tegentreffer. Keeper
Ruud Hesp, in een iets eerder sta-
dium zijnkwaliteiten tonend bij een
inzet van Vermes, had tegen de
doorgebroken Steur geen schijn
van kans. Het was alleen nog van
belangvoor de statistiek.

" Mark Farrington
(links), scherpschutter

in de strijd
van Fortuna Sittard

tegen Volendam.
Foto: PETER ROOZEN.

Maastrichtenaren blijven dankzijNEC in de eredivisie

MVV met de schrik vrij
doorfrans dreissen

GRONINGEN - MVV heeft het
vege lijf in de eredivisie weten te
redden. Dankzij het 'pact van Nij-
megen', waar NEC en Ajax de pun-
ten broederlijk deelden, bleef de
ploeg van trainer Sef Vergoossen
een extra rondje degradatievoetbal
bespaard. De constatering dat in
Maastricht ook volgend jaar weer
eredivisievoetbal gespeeld wordt,
ging allerminst geruisloos voorbij.
Van een feestje kon en mocht na de
optater van FC Groningen (5-2) ech-
ter geen sprake zijn. „Het zit erop,
we zijn veilig", zei een opgeluchte
Vergoossen, om er ogenblikkelijk
met enig ongenoegen aan toe te voe-
gen „dat MVV behoorlijk veel maz-
zel heeft gehad. Dat we het klasse-
behoud niet op eigen benen hebben
kunnen bewerkstelligen geeft me
geen bevredigend gevoel".

De geplande trip naar Indonesië
kan dus gewoon doorgang vinden.
Al zal de bagage van trainer Ver-
goossen woensdag ook nog het no-
dige huiswerk bevatten. Hij zal im-
mers dezaken voor volgend seizoen
op een rijtje moeten gaan zetten.
„Momenteel wordt de basis gelegd
voor een meerjarenplan: MVV 1990-
-1995. Daarom wil het bestuur ook
mijn contract openbreken en ver-
lengen tot en met 1995".

MVVricht zich op de toekomst en
dus op de jeugd. In dat licht moeten
ook detransfers van het PSV-talent
Verhoeven en Spartaan Raymond

Libregts worden gezien. „MVV ont-
beerde dit seizoen vooral ook fysie-
ke kracht en dat probeer ik met Li-
bregts enigszins op te vangen".
Daarnaast hoopt Vergoossen dat de
huidige groep intact blijft. „Ik wil
ook Guy Francois behouden. Hij
werd dit seizoenveel door pech ach-
tervolgd en ik wil hem graag een
nieuwekans geven".

FC Groningen - MVV 5-2 (5-0). 6. Ten
Caat 1-0, 20. Eijkelkamp 2-0, 36. Meijer
3-0, 39. Eijkelkamp 4-0, 44. Eijkelkamp
5-0, 49. Francois 5-1, 77. Lackohr 5-2.
Scheidsrechter: Schuurmans. Toe-
schouwers: 7366.
Fe Groningen: Lodewijks; Boekweg,
Veenhof, Van Dijk en Wilson: Weering,
Holband, Roossien en Ten Caat; Meijer
en Eijkelkamp (82. Van der Duin).
MVV: De Haan; Thai, Linders, Quaden
en Van Berghe-Henegouwen; Arts,
Lanckohr Uitman (46. Franfois) en Vin-
cent; Verbeek en Smeets.

*
MVV was moe, uitgeput en sleepte
zich naar de eindstreep. De slotfase
van de competitie was niet alleen
zenuw-, maar ook krachtenslopend.
De vrije val op de ranglijst was het
gevolg van betrekkelijk futiele en
alledaagse voetbalakkevietjes: bles-
sures en schorsingen. „Dat is begon-
nen met de wedstrijd tegen Den
Haag. Door de constante wisselin-
gen op het veld is het mis gegaan.
Aan de instelling van de ploeg heeft
het echter nimmer gelegen". Al ver-
zuimden de Maastrichtenaren, ver-
moedelijk bevangen door faalangst,
tijdens recente partijen zelf duide-

lijkheid te scheppen in de degrada-
tiebrei.
Daardoor kon de spanning tijdens
het afsluitende competitieduel met
Groningen nog behoorlijk hoog op-
lopen. Vergoossen, op de bank so-
wieso al heen en weer geworpen
door gevoelens van twijfel, teleur-
stelling en gematigde vreugde,
moet op het moment datNEC tegen
Ajax met 1-0 de leiding nam, lijk-
bleek zijn aangeschoten. MVV keek
toen al tegen een fikse 3-0-achter-
stand aan. „Ik heb in die fase heel
even in de piepzak gezeten", biecht-
te Vergoossen op.

De grote belangen die op spel ston-
den hadden een verlammende uit-
werking op het spel van MVV in
Groningen. De verdediging was bo-
vendien zo lek als een zeef. Al na vijf
minuten mocht Ten Caat (uit bui-
tenspelpositie) 1-0 scoren. Rene
Eykelkamp, die in Groningen werd
uitgewuifd, tekende van afstand en
via de dwarsligger voor 2-0, terwijl
Meijer en opnieuw Eykelkamp (nog
twee keer) de overigekansen verzil-
verden: 5-0 bij rust.
De tweede 45 minuten kwam MVV
wonderwel schadevrij door. De
ploeg wist Groningen in slaap te
sussen om vervolgens razendsnel
met twee of drie spelers te penetre-
ren. MVV .beschikt evenwel niet
over de klasse om het geklungel van
tegenstander meedogenloos af te
straffen. De ploeg repareerde de
achtstand nog enigszins, maar na
treffers van invaller Frangois en
Lanckohr stokte de productie.

Drukke week voor
Fortuna Sittard

Van onze verslaggever

SITTARD - Met de competitie
achter de rug is voor Fortuna Sit-
tard toch nog een drukke week
aangebroken. Minstens twee,
mogelijk zelfs drie wedstrijden
staan in de eerstvolgende zeven
dagen op het programma.

Morgen, dinsdag om 19.30 uur,
spelen de Fortunezen in De
Baandert tegen een Limburgse
selectie, samengesteld uit de
hoofdklasse en eerste klasse. En-
tree gratis.
Donderdag, maar daarover valt
pas vandaag of morgen de beslis-
sing, staat een vliegreis naar Nice
op het programma voor een ont-
moeting met het WK-elftal van
de Verenigde Arabische Emira-
ten.

Zondag 13 mei komt de selectie
van oefenmeester Han Berger
thuis weer in actie, ditkeer tegen

een elftal van vroegere Fortune- 'zen, die practisch allemaal nog
actief zijn in betaald- of amateur-
voetbal. De wedstrijd staat in het
kader van het afscheid van voor-
zitter mr. Paul Boels. Als
scheidsrechter zal Frans Derks
fungeren. Van de ex-Fortunezen
hebben onder meer hun mede-
werking toegezegd: Nico Han-
sen, Van Gerven, Thijssen, Tita-
ley, Huub Smeets, Arme Evers,
Linford, Koevermans, Ruys,
Pfennings, Eleveld, Van de Ven, .
Bux, Van Well, Zuidersma en
Anton Janssen. Als coaches zijn
FransKörver en Bert Jacobs pre-
sent. Entree voor de 'Fortuna-fa-
miliedag' vijf gulden, een con-
sumptie inbegrepen. Vrouwen
en kinderen hebben gratis toe-
gang.

Volgende week (vanaf 16 mei) |
neemt Fortuna Sittard deel aan
een toernooi op Mallorca.

Ook supportersgeweld in Belgie en Engeland

Veldslag in Nijmegen
Van onze sportredactie

DEN HAAG - Spelers die in
grote haast wegvluchten voor
aanstormende supporters en
worden opgevangen en be-
schernd door een menselijke
barrière van een groot aantal
ME'ers. Dat was het beeld zon-
dagmiddag om ongeveer half
vijf in stadion De Goffert. De
laatste speeldag van de Neder-
landse voetbalcompetitie
werd gemarkeerd door rellen
en opstootjes.

In Nijmegen begon het 'supporter-
soproer' reeds de dag en de nacht
voor de wedstrijd. De Nijmeegse
politie die vele honderden ME-ers
en agenten op de been had kwam
een aantal keren met scherpe char-
ges in actie, omdat de Ajax-suppor-
ters vernielingen aanrichtten in de
binnenstad. Ook werd een aantal
voorbijgangers ernstig gemoles-
teerd. Meer dan twintig relschop-
pers werden gearresteerd.

.Gistereen was het nog niet rustig in
de binnenstad van Nijmegen. Een
hotel, waar een aantal Ajax-suppor-
ters de nacht had doorgebracht
kreeg toen de rekening gepresen-
teerd. Een groot deel van het meubi-
lairwerd op straat gegooid. Toen de
politie arriveerde was de groep al
vertrokken.

Tijdens de controle van FC Twente-
supporters heeft de politie van En-
schede zondag een molotov-cock-
tail in beslaggenomen. Een 15-jarige
jongen uit Hengelo, die het projec-
tiel bij zich had, is aangehouden.
De kampioensviering van Club
Brugge is in België enigszins uit de
hand gelopen. Na de overwinning
thuis met 3-0 op Sint Truiden werd
de rijkswacht en politie in de buurt
van het Olympia-stadion bestookt
door een groep van vijfhonderd
Club-supporters. Een rijkswacht-
combi werd in brand gestoken en
vier politie-autos werden bescha-
digd. Tientallen supporters werden
opgepakt.

Ook in Engeland sloegen de voet-
balhooligans toe. Bij de ongeregeld-
heden van vrijdag en zaterdag wer-
den meer dan zeventig arrestaties
verricht en raakten minstens twin-
tig mensen gewond.

Hesp baalt
Van onze verslaggever

SITTARD - Ruud Hesp, doel-
man van Fortuna Sittard, is bij
de voorlopige selectie van
bondscoach Leo Beenhakker
voor het WK in Italië door de
mand gevallen. Behalve Van
Breukelen kregen Hiele en Men-
zo de voorkeur.
De 24-jarige Hesp, die door zijn
collega-profvoetballers op het
WCS-gala werd uitgeroepen tot
's lands beste sluitpost, is teleur-
gesteld over Beenhakkers be-
sluit. Hesp: „Ik baal er stevig
van. Je hoort van zoveel mensen
dat je in de selectie thuishoort,
datje er niet meer aan denkt nog'
gepasseerd te kunnen worden.
Overigens is Menzo de laatste
weken geweldig op dreef bij
Ajax, terwijl ik vooral in het be-
gin van het seizoen op mijn best
was. Bovendien kent Beenhak-
ker Menzo natuurlijk beter. Dat
heeft zeker meegespeeld. Ik ben.
teleurgesteld maar ook reëel.
Ik ben nog jong en krijg zeker
nog nieuwe kansen."
Fortuna-trainer Han Berger zette
vraagtekens bij de dubbelfunctie
van Beenhakker: „De discussie
of een bondscoach verplichtin-
gen mag hebben bij een club is
met het passeren van Hesp weer
actueel," meende Berger.

" Ruud Hesp: 'Beenhakker-
kent Menzo beter dan mij.

VVV eindigt op
vierde plaats

Van onze medewerker

VENLO - Met gepaste trots keek
Doeke Hulshuizeji terug op de vier-
de plaats waarop VVV na de slot-
winst (4-1) op De Graafschap was
geëindigd. De trainer zag de uitein-
delijke beloning (na competitie) aan
zijn neus voorbij gaan, maar „we
zijn toch de beste degradantvan vo-
rig seizoen in vergelijking met de
lotgenoten Veendam (Bste met een
vrijwel ongewijzigd team) en PEC
Zwole (15de)".

VVV - De Graafschap 4-1 (1-1). 15. Ste-
wart 1-0; 45. v. Brenk 1-1; 47. Korsten
2-1; 71. v. Mierlo 3-1; 85. Nijssen 4-1. Toe-
schouwers: 1300. Scheidsrechter: Eg-
bertzen. Gele kaarten voor: Bosveld,
Slagboom, Weening (De Graafschap) en
Derix (VVV).
VVV: Roox, Nijssen, Polman (40. Derix),
Verberne, Rutten, Driessen, Peters (57.
Pas), Wolter, Korsten, v. Mierlo, Ste-
wart.
De Graafschap: Olijslaeger, Bosveld,
Trentelman, Vremah, Weeling, Lucas-
sen, Smit, Leeuwerik (68. Linde), Slag-
boom, v. Brenk, v. d. Kleij (80. v. Del-
den).

Met negen spelers van het tweede
elftal bij de selectie heeft het ver-
jongdeteam de doelstellingvoor dit
seizoen gehaald. Technische voet-
balkwaliteiten bezit dit VVV wel.
Fysiek en mentaal komt men tekort.
Deze eigenschappen waren tegen
De Graafschap niet nodig. De gas-

ten sparteldenweleen speelhelft te-
gen, maar werden na de hervatting
weggetikt. De mooiste treffer nam
jubilarisFrans Nijssen voor zijn re-
kening. De VVV-captain - in de
bloemetjes gezet voor zijn 400ste
wedstrijd - tikte vlak voor tijd num-
mer vier met een effectvol vleugel-
schot in de verste bovenhoek. Pech-
vogel was Roger Polman diehet sei-
zoen met zijn rechterarm in een
draagverband beëindigde.
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Tweede klasse A
Heerlen Sport-Geleen 1-1
RKWL-RKVCL 0-0
Chevremont-MKC 3-1
Voerendaal-Miranda 2-2
Eijsden-Obbicht 1-2Hopel-SV Heerlen 3-0
RKVCL 2213 5 4 3132-22
Eijsden 22 910 328 25-13Chèvremont 22 9 8 526 25-16
RKWL 22 8 8 624 32-24
MXC 22 9 5 823 37-36
Miranda 22 7 8 722 28 -23Heerlen Sport 22 7 7 8 2136-28
Geleen 22 6 9 7 2123-22
Obbicht 22 7 6 920 29-36SV Heerlen 22 410 818 20-30
Hopel 22 5 8 918 18-30
Voerendaal 22 110111213-38
Topscorers: 1. R. Frijns (Heerlen
Sport) 12; 2. H. Kessels (Eysden) 10;
3. E. Wijnhoven (Chèvremont) 9.
Derde periodestand:
Chèvremont 7 6 1 013 12-3
Geleen 7 4 2 110 12- 3
RKVCL 7 3 3 19 8-5
RKVCL kampioen eerste periode
Eijsden kampioen tweede periode
Chèvremont kampioen derde pe-
riode

Vierde klasse B
Gulpen-Walram 2-4
Klimmania-SV Itteren 1-1
RKMVC-RKASV 1-1
Vilt-SV Nijswiller 1-6
Rapid-Sportclub '25 0-3
lason-Vijlen 1-1

Vijlen 22 9 9 427 44-18
RKASV 22 11 4 726 29-26
Rapid 22 6 724 37-31
SV Nijswiller 22 8 8 624 27-25
Vilt 22 9 6 724 42-44
RKMVC 22 6 9 7 2141-40
Gulpen 22 8 5 9 2140^5
Sbortclub'2s 22 7 6 920 21-25
Klimmania 22 412 620 24-32
lason 22 7 5 1019 29-31
Walram 22 8 3 1119 30-34
SV Itteren 22 6 7 919 23-36
Topscorers: 1. A. v. Aerssen
(ÖKMVC) 13; 2. J. Quadvlieg (Gul-
pen), en P. Hengelbroek (Vijlen) 12.
Derde periodestand:
Walram 7 5 1 1 11 16- 5
Sportclub '25 7 4 2 1 10 9- 4
Vilt 7 4 2 110 16-17
Vjjlen kampioen eerste periode
Klimmania kampioen tweede pe-
riode
Walram kampioen derde periode

Tweede klasse B
IVO-Moesel 5-0
Belfeldia-Venlosche B. 3-2
De Ster-Helden 3-1
Vitesse '08-Haslou 6-1
MVC '19-Veritas 1-0
Blerick-Tiglieja 3-1

Blerick 2216 3 335 53-20
Venlosche B. 22 12 6 430 49-31
Veritas 22 10 9 329 32-19
Haslou 22 9 6 724 27-29
De Ster 22 610 622 27-27
Vitesse'oB 22 6 9 7 2137-30
Belfeldia 22 6 9 7 2132-39
MVC'I9 22 8 410 20 27-31
IVO 22 4 9 917 30-32
Helden 22 4 9 9 17 24-38
Tiglieja 22 5 7 10 17 22-39
Moesel 22 1 9121124-49
Topscorers: 1. M. Minten (Venlo-
sche B.) 16; 2. G. Verheyen (Blerick)
15.
Derde periodestand:
Blerick 7 5 1 111 18- 9
De Ster 7 4 2 110 10- 5
Vitesse'oB 7 4 1 2 9 20-9
Blerick kampioen eerste periode
Blerick kampioen tweede periode
Blerick kampioen derde periode

Vierde klasse C
RKHBS-Laura 0-1
RKSVB-Weltania 0-1
Waubachse 8.-CentrumB. 1-1
Abdissenbosch-Rimburg 4-0
KVC Oranje-Simpelveld 2-0
SVK-FC Gracht 1-2

Weltania 2215 6 136 46-15
FC Gracht 22 14 6 234 40-19
KVC Oranje 22 11 6 528 29-19
Adissenbosch 22 10 6 626 42-29
Waubachse B. 22 611 523 34-32
RKSVB 22 8 5 9 2139^1
Laura 22 511 6 2122-31
SVK 22 6 7 919 37-38
Simpelveld 22 410 818 23-32
RKHBS 22 4 7 11 15 27-33
Centrum B. 22 4 5 13 13 14-34
Rimburg 22 3 415 10 21-51

Topscorers: 1. A. Snippe (Abdissen-
bosch) 23; J. Janssen (FC Gracht) 15.
Derde periodestand:
FC Gracht .7 5 2 012 12- 5
Weltania 7 5 2 012 11-4
KVC Oranje 7 4 2 110 11-6
FC Gracht kampioen eerste perio-
de
Weltania kampioen tweede periode
FC Grachtkampioen derdeperiode

Derde klasse A
RKWM-Polaris 6-3
Bunde-SC WVV '28 6-2
RVU-SVE 1-0
RKHSV-LHB/MC 5-0
Willem I-Scharn 5-2
Kluis-SV Berg '68 1-0

Bunde 2216 3 335 55-23
Scharn 22 9 9 427 43-33
LHB/MC 22 9 8 526 32-30
RVU 22 9 7 625 26-22
SC WW'2B 22 710 524 33-30
Polaris 22 10 2 10 22 42-41
Kluis 22 7 8 722 31-35
SV Berg '68 22 610 622 28-32
RKHSV 22 9 3 10 2137-35
Willem I 22 7 51019 34-38
RKVVM 22 4 51313 37-51
SVE 22 2 416 818-46

Topscorers: 1/3. E. Veugen (Bunde),
E. Purnot (Polaris), G. Kuipers (SC
WW '28) 13.
Derde periodestand:
Bunde 7 6 1 013 24- 6
RVU 7 4 2 110 12- 4
RKHSV 7 4 12 9 19-15
Bunde kampioen eerste periode
Scharn kampioen tweede periode
Bunde kampioen derde periode

Vierde klasse D
Helios '23-Langeberg 1-0
IVS-Mariarade 3-4
Coriovallum-Sanderbout 3-6
DVO-KEV 3-4
VKC '89-RKSNE 5-4
FC Hoensbroek-RKDFC 1-1

VKC'B9 2211 7 429 43-32
FC Hoensbroek 22 910 328 39-25
Helios'23 22 812 228 35-21
RKDFC 22 910 328 44-41
Sanderbout 22 6 12 424 33-31
RKSNE 22 9 5 823 48-40
IVS 22 512 522 34-29
KEV 22 5 9 819 29-32
Langeberg 22 311 817 26-32
Coriovallum 22 5 7 10 17 28-36
Mariarade 22 5 7 10 17 29-11
DVO 22 4 414 1232-60
Topscorers: 1. M. De Groot
(RKSNE) 21; 2. F. Debye (FC Hoens-
broek) 14; 3/4. R. Knarren (VKC '89),
en F, Smith (DVO) 12.
Derde periodestand:
VKC '89 7 4 3 011 15- 8
RKDFC 7 4 3 011 13- 9
FC Hoensbroek 7 3 4 010 14- 8
RKSNE kampioen eerste periode
Hoensbroek kampioen tweede pe-
riode
VKC '89 kampioen derde oeriode

Derde klasse B
RKBSV-SVM 3-2
Heksenberg-Wit Groen VC. 8-1
Vaesrade-SV Treebeek 3-0
Bekkerveld-Minor 3-1
Kolonia-Groene Ster 0-0
Heilust-Schuttersveld 0-0

Vaesrade 221111 033 31-12
Schuttersveld 22 10 9 329 23-12
Minor 22 10 6 626 32-23
Heksenberg 22 8 9 525 37-27
SVM 22 8 7 723 26-24
Kolonia 22 7 8 722 26-19
Bekkerveld 22 7 8 722 30-29
Heilust 22 8 5 9 2127-26
RKBSV 22 412 620 19-20
Groene Ster 22 510 720 27-32
Wit Groen VC 22 6 4 1216 27-38
SV Treebeek 22 0 715 7 12-55
Topscorers: 1, W. Trags (Heksen-
berg) 15; 2/3. T. Labyed (Heilust), en
P. Derrez (Minor) 10.
Derde periodestand:
Schuttersveld 7 5 2 012 10- 2
Bekkerveld 7 4 2 1 10 13- 6
Heilust 7 4 2 1 10 10- 3
Minorkampioen eersteperiode
Vaesrade kampioen tweede perio-
de
Schuttersveld kampioen derde pe-
riode

Vierde klasse E
St. Joost-Maasbracht 1-3
FC Ria-Stevensweert 2-4
Roosteren-Holtum 5-2
Buchten-GVCG 0-1
Walburgia-Urmondia 1-3
Linne-Vlodrop 2-1

Buchten 2213 5 4 3130-10
Urmondia 22 810 426 30-23
Vlodrop 22 10 5 725 39-27
Roosteren 22 9 7 625 31-28
GVCG 22 9 7 625 25-24
Holturn 22 8 7 723 25-26
Linne 22 7 8 722 26-25
Maasbracht 22 6 9 7 2127-28
Stevensweert 22 410 818 24-30
Walburgia 22 6 610 18 21-29
FC Ria 22 4 9 917 26-34
St. Joost 22 3 71213 20-40

Topscorers: 1. S. Klibi (Buchten) 13;
2. J. Kurstjens (Vlodrop) 13; 3. M.
Jennissen (Roosteren) 9.
Derde periodestand:
GVCG 7 4 2 110 9- 3
Urmondia 7 3 3 1 910- 7
Maasbracht 7 4 12 9 8-7
Buchten kampioen eerste periode
Urmondia kampioen tweede perio-
de
GVCG kampioen derdeperiode

Derde klasse C
Eindse 8.-Crescentia 5-1
Brevendia-Swift '36 2-2
Lindenheuvel-PSV '35 0-1
Megacles-Susteren 2-1
Armada-EW 2-6
FC Oda-Merefeldia 3-2
PSV'3S 2211 7 429 34-18
Lindenheuvel 22 10 8 428 29-14
Merefeldia 22 9 8 526 49-37
Megacles 22 711 425 32-29
Crescentia 22 11 2 924 41-40
FC Oda 22 8 7 723 30-27
Brevendia 22 10 2 10 22 47-44
Susteren 22 9 3 10 21 34-37
Eindse B. 22 6 8 820 33-33
Swift'36 22 5 8 918 25-33
EW 22 6 51117 28-36
Armada 22 3 5141120-54
Topscorers: 1/2. J. Neynens (Cres-
centia), en T. Doensen (Merefeldia)
15.
Derde periodestand:
FC Oda 7 5 2 012 18- 5
PSV'3S 7 4 2 1 10 11- 5
Megacles 7 3 4 010 9- 6
Lindenheuvel kampioen eerste pe-
riode
EVVKampioen tweede periode
FC Odakampioen derde periode

Vierde klasse F
SVH '39-DESM 0-1
Thorn-Victoria R. 4-3
Nunhem-Heel 5-1
RKVB-SVVH 4-2
SC Leeuwen-RKESV 1-i
RKSVO-Leveroy 2-3
DESM 2213 8 13442-17
Leveroy 22 15 3 433 39-17
VictoriaR. 22 12 5 527 51-25
Thorn 22 10 5 725 40-29
RKSVO 22 9 6 724 42-31
SVH '39 22 8 8 624 34-23
RKESV 22 7 510 19 36-37
SC Leeuwen 22 5 8 918 25-34
RKVB 22 6 610 18 29-43
Nunhem 22 6 4 12 16 31-50
SWH 22 5 3 14 13 21-52
Heel 22 3 514 11 19-51

Topscorers: 1. J.Smeets (Thorn) 15;
2. F. Fermont (SVH '39) 14.
Derde periodestand:
DESM 7 5 2 012 12- 4
Leveroy 7 '6 0 112 12- 5
Victoria R. 7 4 2 11021- 9
Leveroy kampioen eertse periode
Thorn kampioen tweede periode
DESM kampioen derde periode

bulletin

le Klasse A
VNB-Maastr. B. 1-1
Bemelen-Willem 12 1-5
Geulsche 8.-Amelie 0-2
Biesland-Amicitas 1-2
Oranje 8.-Geertr. B. 6-1
DBSV-RKUVC 1-3
Stand:
Amicitas 22-34
Oranje B. * 22-33
Willem I 22-27
Biesland 22-25
RKUVC 22-24
DBSV 22-24
Geertr. B. 22-23
Maastr. B. * 22-21
Amelie 22-21
VNB 22-15
Geulsche B. 22-11
Bemelen 22-4
* Twee punten in mindering
le Klasse R
Zwart W.-Wijlre 0-0
SCKR-Huls 1-0
Wahlwiller-Voerend. 2 1-3
Struchter 8.-Daalhof 3-5
Lemirsia-WDZ 4-1
Stand:
Lemirsia 22-35
Daalhof 22-31
SCKR 22-28
ZwartWit 22-25
Vinkenslag2 21-22
Huls 22-22
Wahlwiller 22-18
WDZ 22-18
Struchter B. 22-17
Wijlre 22-17
Voerend. 2 22-15
Weltania 2 21-14
le Klasse C
RKTSV-Haanrade 2-2
Kakertse 8.-N. Einde 2-4
Heerlen 3-Sylvia 2-9
Eik'veld-Passart 0-S
Schinnen-Wijnandia 3-3
Schinv.-Hrln. Sp. 2 0-0
Stand:
N. Einde 22-31
Passart 22-31
Schinnen 22-27
Hrln. Sp. 2 22-25
Schinveld * 22-24
RKTSV 22-23
Eik'veld 22-23
Kakertse B. 22-21
Sylvia 22-19
Wijnandia 22-19
Haanrade 22-15
Heerlen 3 22-4

* Twee punten in mindering
le Klasse D
Spaubeek-Amstenrade 1-0
Doenrade-De Leeuw 1-3
Stadbroek-BVC 1-0
Sanderbout 2-Egge 1-2
Armada 2-Sweikh. B. 1-2
Neerbeek-Heidebloem 1-3
Stand:
Stadbroek 21-38
Heidebloem 22-33
De Leeuw 22-28
Sweikh. B. 22-27
Neerbeek 22-25
BVC 22-24
Egge 22-20
Amstenrade 22-19
Armada 2 22-17
Spaubeek . 22-15
Sanderbout 2 23-11
Doenrade 22-7
le Klasse E
OVCS-Juliana K 1-0
Dieteren-Vesta 1-2
MHD-Susterse B. 2-0
PSV2-SHH 1-1
O'berg-Slekker B. 2-0
Sittard 3-EMS 1-3
Stand:
MHD 22-31
EMS 22-30
JulianaK 22-26
Vesta 22-23
O'berg 22-23
OVCS 22-23
Slekker B. 22-21
SHH 22-21
Susterse B. 22 -20
PSV 2 22-18
Dicteren 22-15
Sittard 3 22-13
le Klasse F
L&ar-RKSVO 2 7-0
Rios-Victoria 2 6-1
Swalmen 2-Heel 2 9-5
A'heide-Haelen 5-4
RKHVC-RKSVW 1-1
RKAVC-RKSW 7-6
Stand:
Rios 22-38
RKSVW 22-34
Laar 22-27
RKAVC 22-25
RKHVC 22-23
A"heide 22-22
RKSW 22-21
Victoria 2 22-21
Haelen 22-20
RKSVO 2 22-17
Swalmen 2 22-13
Heel 2 22-3

leKlasse G
Eiker 8.-Blerick 4 4-1
FCV 2-Heythuysen 0-0
Bieslo-MVC 2 4-2
VOS 2-HBSV 2 4-4
GFC 2-Koningslust 1-0
Grashoek-Boekoel 0-2
Stand:
Boekoel 22-35
Koningslust 22-34
Heyth. 22-28
Grashoek 22 -26
FCV 2 22-25
Bieslo 22-25
HBSV2 22-18
VOS 2 22-17
MVC2 22-16
GFC 2 22-15
Eiker B. 22-15
Blerick 4 22-10
le Klasse I
Meerssen 3-Limburg. 2 1-4
Bunde 2-RKVCL 2 0-11
RKHSV 2-SVME 2 1-1
MXC 3-RVU 2 2-4
Hulsberg 2-RKWL 3 7-0
Caesar 3-Scharn 3 3-4
Stand:
Limburgia 2 22-38
RKHSV 2 22-29
SVME 2 22-27
RVU 2 22-26
Meerssen 3 22-26
Hulsberg 2 22-21
Bunde 2 22-19
Scharn 3 22-18
RKWL3* 22-17
RKVCL 2 22-17
MXC 3 22-14
Caesar 3 22-10
♦Twee punten in mindering
le Klasse J
N. Einde 2-Hopel 2 3-1
Sportcl. 2-VKC 2 O-i
Heerlen 4-Bekkerv. 3 3-3
Laura 2-SVK 2 5-0
Kolonia 3-H'broek 2 2-1
RKDFC 2-RKTSV 2 2-2
Stand:
VKC 2 22-35
Heerlen 4 22-33
Hopel 2 22-30
H'broek 2 22-29
RKDFC 2 22-22
RKTSV 2 22-21
Sportcl. 2 22-19
N. Einde 2 22-19
Bekkerv. 3 i 22-17
Laura 2 22-17
Kolonia 3 22-15
SVK2 22- 7
le Klasse K
RKMSV 3-Merefeldia 3 1-3
SWH 2-Moesel 2 2-4
Helden 3-Leveroy 2 1-3
W'mina 4-Megacles 3 2-1
Roosteren 2-De Ster 3 1-2
Roermond 2-Holtum 2 2—l
Stand:
Moesel 2 24-36
Holturn 2 24-31
RKMSV 3 24-30
Parmingen 3 24-29
Merefeldia 3 24-27
Leveroy 2 24-26
W'mina4 24-26
Roosteren 2 24-25
Helden 3 24-24
De Ster 3 24-23
Megacles 3 24-19
SWH 2 24-15
Roermond 2 24- 1

2e Klasse A
Polaris 2-RHC 1-2
MW 2-Rapid 3 1-3
Keer 2-Biesland 2 3-3
Caberg 2-Maastr. B. 2 2-5
White Star-Heer 3 3-4
Leonidas 4-SCG 3 0-6
Stand:
SCG 3 22-35
RHC 22-34
Maastr. B. 2 * 22-32
Rapid 3 22-28
White Star 22-25
Biesland 2 22-21
Polaris 2 22-20
Keer 2 22-18
MW2 22-17
Heer 3 22-14
Caberg 2 22-11
Leonidas 4 22-8

* Twee punten in mindering
2e Klasse B
Daalhof 2-Standaard 3 2-5
Rapid 4-Willem I 3 1-6
Celios-Eijsden 3 1-2
De Heeg-RKHSV 3 5-0
RKVCL 3-RKUVC 2 3-0
RKBFC 2-RKASV 2 2-1
Stand:
Eijsden 3 22-36
RKASV2 22-33
Standaard 3 22-30
RKUVC 2 22-25
RKVCL 3 22-23
Willem 13 22-23
De Heeg 22-22
Daalhof 2 22-20
Celios 22-18
RKBFC 2 22-18
Rapid 4 22-10
RKHSV 3 ★ 22-4
♦Twee punten ih mindering

2e Klasse C
Amicitas 2-Leonidas 3 1-3
Banholtia 2-RKUVC 3 4-0
MXC 4-Caberg 3 5-1
SVME 3-RKASV 3 2-0
Vilt 2-Rapid 5 2-7
lason 3-Scharn 4 ■ 4-0
Stand:
lason 3 22-35
SVME 3 22-35
Rapid 5 22-28
Banholtia 2 22-24
MXC 4 22-24
Scharn 4 22-23
Vilt 2 22-20
RKASV3 22-18
Caberg3 22-17
RKUVC 3 22-16
Leonidas 3 22-13
Amicitas 2 22-11
2e Klasse D
Vijlen 2-lason 2 1-1
RKVVM 2-WVV 3 5-1
Epen 2-Noorb.B. 0-7
Walram 2-Slenaken 1-7
Polaris 3-Zwart W. 2 1-2
Stand:
Slenaken 22-40
Zwart Wit 2 22-35
Reym. B. 21-30
RKWM2 22-30
Noorb. B. 22-26
Polaris 22-22
Vijlen 2 22-19
Walram 2 22-19
Valk. B. 21 -18
lason 2 22-16
WW 3 22- 4
Epen 2 22- 3
2e Klasse E
Nijswiller 2.-RKIW 3-3
Vijlen 3-RKMVC 2 2-4
W. Groen 2-RKWM 3 1-0
Simpelv. 3-RKSVG 1-2
Stand:
Partij 21-38
RKSVG 22-32
W. Groen 2 22-29
Epen 21-26
Sibbe 21 -26
Nijswiller 2 22-21
Vijlen 3 .22-17
RKMVC 2 22-16
RKVVM 3 22-15
RKIW 22-15
Geertr. B. 2 21-14
Simpelv. 3 22-11
2e Klasse F
SVN 3-WDZ 2 3-2
RKHBS 2-FC Gracht 2 0-3
Hrln. Sp. 3-RKTSV 3 3-1
Sylvia 3-Miranda 3 5-2
Voernd. 3-Waubach 3 3-2
Troja-Heilust 2 2-2
Stand:
Heilust 2 22-35
FC Gracht 2 22-34
SVN 3 22-32
Troja 21 -30
RKHBS 2 21-23
RKTSV3 22-23
WDZ 2 22-22
Hrln. Sp. 3 22-22
Voerend. 3 22-21
Waubach 3 22-8
Sylvia 2 22-8
Miranda 3 22- 4
2e Klasse G
Sylvia 2-Haanrade 2 2-3
WDZ 3-Kolonia 4 2-6
RKTSV 4-Laura 3 5-2
Weltania 3-Waub. B. 2 3-2
RKONS3-KEV2 1-0
Hopel 3-SVN 4 2-2
Stand:
Hopel 3 22-29
Waub. B. 2 22-26
Haanrade 2 22-25
RKONS3* 22-24
KEV2 22-24
Weltania 3 22-24
Sylvia 3 22-24
SVN 4 22-21
RKTSV 4 22-21
WDZ 3 22-20
Kolonia 4 .22-16
Laura 3 22-8

* Twee punten in mindering
2e Klasse H
Helios 2-Heksenb. 3 3-3
Gr. Ster 3-Corioval. 2 1-5
Minor 3-Bekkerv. 4 1-2
Klimmania 2-Vaesf. 2 1-3
Mariarade 3-RKHBS 3 5-1
Langeberg 2-RKSNE 2 1-3
Stand:
Coriovall. 2 22-34
RKSNE 2 22-32
Vaesrade 2 21-29
Langeberg 2 21-29
Helios 2 22-25
Klimmania 2 22-23
Bekkerv. 4 22-22
Heksenberg 3 22-22
Gr. Ster 3 22-18
Minor 3 22-13
RKHBS 3 ★ 22-7
Mariarade 3 22-6
* Twee punten in mindering
2e Klasse I
Schutv. 3-Schinveld 2 2-2
Gr. Ster 4-Mariar. 2 0-9
CSVT-Adveo 1-7
Havantia-Vaesrade 3 2-1

N. Einde 3-SCKR 2 2-2
De Leeuw 3-Passart 2 3-0
Stand:
Adveo 22-37
Havantia 22-34
Schuttersv. 3 22-31
Schinveld 2 22 -29
De Leeuw 3 22-27
Mariarade 2 - 22-25
CSVT 22-18
Passart 2 22-17
SCKR 2 22-16
N. Einde 3 22-15
Vaesrade 3 22-9
Gr. Ster 4 22- fi
2e Klasse J
Jabeek-De Leeuw 2 1-0
RKBSV 3-Sittardia 2-4
Egge 3-Treebeek 2 2-4
Adveo 2-Amstenrade 2 3-3
Wijnandia 2-Spaub. 2 2-5
Schuttersv. 2-EHC 3 2-1
Stand:
Schuttersv. 2 22-35
Adveo 2 22-30
Jabeek 21-28
Spaubeek 2 22-26
Sittardia 22-25
EHC 3 22-23
De Leeuw 2 22-22
Wijnandia 2 22-21
RKBSV 3 21-18
Treebeek 2 22-17
Amstenrade 2 22-12
Egge 3 22- 5
2e Klasse K
Almania 3-DVO 2 6-1
Stadbr. 2-Schinnen 2 9-2
Sweikh. B. 2-LHBMC 2 2-0
SVM 3-L'heuvel 4 4-2
Geleen 3-Sanderb. 3 5-1
Stand:
DVO 2 22-31
Limbricht 21-29
Stadbroek 2 22-27
Sweikh. B. 2 22-22
SVM 3 21-21
L'heuvel4 22-21
Geleen 3 22-21
LHBMC2 21-19
Almania 3 22-19
COV 21-18
Sanderbout3 22-18
Schinnen 2 22-14
2e Klasse L
Egge 2-Urmondia 2 4-5
Kluis 3-DVO 3 2-2
GSV2-DeSter4 1-4
SVE 2-L'heuvel 3 0-I.'
Buchten 3-Haslou 3 0-3'
GVCG 2-COV 2 5-2
Stand:
GSV 2 22-37
L'heuvel3 22-30
Urmondia 2 22-28
Buchten 3 22-27
SVE 2 22-26
De Ster4 21-23
Haslou 3 21 -23
GVCG 2 22-22
Kluis 3 22-20
Egge 2 22-16
DVO 3 22- 8
COV 2 22- 2
2e Klasse M
Obbicht 2-GVCG 3 0-2
Rios 2-Buchten 2 3-0
Susteren 3-Born 2 5-2
Sittard 4-EW 2 3-2
Stevensw. 2-Almania 4 2-5
Stand:
Rios 2 22-35
Buchten 2 22-31
Almania 4 22-29
Obbicht 2 22-23
EVV 2 22-22
Bom 2 22-21
IVS 2 21 -20
GVCG 3 22-18
Sittard 4 22-18
Susteren 3 * 22-17
Maasbracht2 21-15
Stevensweert 2 22-11

* Twee punten in mindering
2e Klasse N
RKSNA-Linne 2 3-1
Slekker B. 2-Leeuw. 4 5-0
SVH 2-PSV 3 2-1
Stand:
RKSNA 22-39
Leeuwen 4 22-32
Slekker B. 2 22-29
Linne 2 22-28
PSV 3 22-27
Putbroek 21-22
Hom 21-20
SVH 2 22-17
St. Joost 2 21-15
RKSVW 2 20-13
Vesta 2 20-12
Swalmen 4 21- 2
2e Klasse O
EMS 2-Haelen 2 5-1
RKSVW 2-Swift 2 1-1
Bieslo 2-RKWB 2-0
Grathem-Nunhem 2 6-0
Leeuwen 3-Thorn 2 4-4
Linne3-RKSNA 2 5-1
Stand:
EMS 2 22-35
Grathem 22-28
RKSVW 3 22-28
Thorn 2 22-25
RKVVB 22-25

Haelen 2 21 -24
Swift 2 22-23
Leeuwen 3 22-18
Bieslo 2 21-17
RKSNA 2 22-16
Linne 3 22-15
Nunhem 2 22- 8
2e Klasse P
EMS 3-SVH 3 2-1
Beegden-Leeuwen 2 2-0
Hom 2-Swalmen 3 2-0
RKVB 2-Roggel 3 2-6
Victoria 3-Brevend. 3 3-1
Linne 4-RKSVN 2 1-3
Stand:
Beegden 22-40
RKSVN 2 22-36
Leeuwen 2 22-29
EMS 3 22-25
Victoria 3 22-23
Brevendia 3 22-20
SVH 3 22-18
RKVB 2 22-18
Roggel 3 ★ 22-16
Hom 2 22-16
Swalmen 3 22-14
Linne 4 22- 7

* Twee punten in mindering
2e Klasse Q
RKSVN 3-DESM 2 6-0
RKESV 2-Moesel 3 2-1
Roggel 2-Laar 2 3-5
RKSW 2-Oda 4 3-1
RKSVO 3-Brevendia 2 3-6
Crescentia 2-KOC 2-3
Stand:
KOC 22-39
Brevendia 2 22-32
RKSVN 3 22-32
Crescentia 2 22-29
Roggel 2 22-25
RKSVO 3 22-24
DESM2 22-23
Laar 2 22-19
RKESV 2 22-18
Moesel 3 22-14
RKSW 2 22-5
Oda 4 22- 4
ie Klasse R
Egchel 2-Grashoek 2 3-1
Parmingen 5-Heyth. 2 ; 1-1
Bevo 3-Roggel 4 6-3
Baarlo2-KVC2 1-6
MVC 3-RKMSV 5 6-1
Oda 3-Laar 3 1-1
Stand:
KVC 2 22-36
Bevo 3 22-34
RKMSV 5 22-26
MVC 3 22-25
Parmingen 5 22-23
Baarlo3 22-23,
Egchel 3 22-22
Heyth. 2 22-20
Oda 3 22-16
Roggel 4* 22-15
Laar 3 22-12
Grashoek 2 22-11

* Twee punten in mindering

le Klasse Zuid
Nyswiller-RHC 1-1
Vlodrop-Rapid 2-6
WW '28-Sportcl. '25 3-2
Heksenberg-Leveroy 1-1
Stand:
WVV '28 16-31
Heksenberg 16-24
Sportcl. *25 , 16-23
Rapid 16-23
Leveroy 2 16-16
Nyswiller 16-13
Vlodrop 16-6
RHC 16- 5
Brevendia 16- 3
le Klasse Noord
Merefeldia-Venray 0-4
RKMSV-RKHVC 0-1
SSS '18-MVC 5-0
Egchel-Wittenhorst 2-8
Steyl-Quick B. 0-8
Reuver-RKDEV 0-3
Stand:
RKHVC 21 -38
SSS '18 20-35
RKDEV 21-33
Quick B. 22-31
Reuver 21-28
Wittenhorst 20-25
Venray 22-21
RKMSV 22-14
MVC'I9 22-11
Merefeldia 22-9
Egchel 22-8
Steyl 21-3
2e Klasse Zuid
WDZ-Mariarad^ 2-0
Treebeek-Haanrade 14-0
De Ster-Keer 0-3
Stand:
De Leeuw 18-35
Treebeek 18.-29
DBSV 17-22
Keer 18-22
Klimmania 17-18
De Ster 18-14
Haanrade 18—13
2eKlasse Midden
Slekker 8.-SVH '39 2-1
FC Oda-Sittard 2-2
Roggel-Hom 3-3
SVH '39 2-OVCS 5-3

Stand:
SVH '39 18-39
KOC 18-26
Slekker B. 18-25
Sittard 18-24
Roggel 18-15
Susteren 2 18-15
SVH '39 2 18-14

Hom 18-14
OVCS 18-13
FC Oda 18- 5
Derde Klasse A
Nijswiller 2-OVCS 2 2-1
Slenaken-MKC 3-2
Geulse 8.-GSV 6-0
RKVCL-Hulsberg 2-2
Leonidas-Sportcl. '25 3-1
Stand:
Geulsche B. 20-37
Leonidas 19-33
MXC 20-29
WW 2 20-25
Slenaken 20-23
Hulsberg 20-23
GSV 20-18
Sportcl. '25 2 19-10
RKVCL 20-10
Nijswiller 2 * 18-6
OVCS 2 20-0
★Twee punten in mindering
Derde Klasse B
Passart-N. Einde 0-0
H'broek-Coriovall. N

1-1
Rimburg-A'bosch 2-0
Jabeek-Schuttersv. 2-0
Stand:
Adveo ★ 18-34
Weltania 17-30
Rimburg 18-23
H'broek * 17-22
N. Einde 18-19
Coriovallum 18-19
Passart 17-10
Jabeek 18-9
A'bosch 17-4
Schuttersv. 18-2
★Twee punten in mindering
Derde Klasse C
Almania-Langeberg 1-2
Haslou-Armada 8-0
IVS-Born 3-0
LHBMC-De Ster 2 2-4
Schinveld-Stadbroek 0-1
Stand:
Stadbroek 20-39
Egge , 20-37
Haslou 20-31
Langeberg 20-24
Almania 20-23
Schinveld 20-20
De Ster 2 20-15
Bom . 20-13
IVS 20-10
Armada 19- 4
LHBMC 19- 2
Derde Klasse D
SHH-Linne 0-1
Brevendia 2-RKSNA 5-1
Grathem-Boekoel 0-2
Juliana-Merefeldia 2 1-2
Stand:
Linne 16-31
Juliana 16-24
RKSNA 16-19
Boekoel 16-18
SHH 14-11
Brevendia 2 15-11
RKHVC 2 16-11
Merefeldia2 15-8
Grathem ★ 16-5
★Twee punten in mindering
Derde Klasse E
Helden 2-RKSVN 6-1
SSS 2-Lottum 2-0
Hegelsom-HRC 2-1
Venray-RKDEV 2 1-0
Stand:
Helden 2 16-29
SSS 2 16-19
HRC 16-18
Sparta 2 16-17
Hegelsom 16-17
Lottum 15-15
RKDEV2 16-14
Venray 2 16-13
RKSVN 15-0

Nationale volleybalcompeti-
tie
Beslissingswedstrijd
le div. B dames
Activia-Letro/O 3-1
Promotie/Degradatiewed-
strijden
Dames
voor plaats in erediv.
Activia-Bosta the Smash 2-3
voor plaats in le div.
Rapid-Tonegido/V 2 3-2
voor plaats in 2e div.
TDK2-Letro 2 3-2
Heren
voor plaats in erediv.
EAW-Donitas 1-3
voor plaats in le div.
Leython-Activia 3-1
voor plaats in 2e div.
Stene-Vocas 3-0
uistrict Zuid-Limburg
Promotie/Degradatie- wed-
strijden

Dames: 3 teams voor 1 plaats
in de prom.klas
Elsloo-Fiscus 3-1
Stand
Elsloo 1-2
Fiscus 1-0
Jokers 2 0-0
Heren: 4 teams voor 2 plaat-
sen in de le klas
Rapid-Jokers 2 3-2
Volharding 2-Furos 3 0-3
Stand
Furos 3 1-2
Rapid 2 1-2
Jokers 2 1-0
V01h.2 1-0
nrs. 1 en 2 blijven prom. in-
/naar de le klas.
Dames: 5 teams voor 3 plaat-
sen in de le klas
Poule C:SEC 2-Datak 5 1-3
Stand
Datak 5 1-2
SEC 2 1-0
Poule D
Avoc-Vluco 3-2
Vluco-BSV3 1-3
Stand
Avoc 1-2
BSV3 1-2
Vluco 2-0
nrs. 1 uit beide poules blijven
prom. in/naarde le klas.
Jeugdcomp.
MA 2
Volharding-Jokers 3-1
Sport/Spel-Sitt. 3-1
JAI
Heeg-Pancr.bank 3-0
Datak-Furos 2-3
JA 2
Sport/Spel-Jokers 3-0
JB
Volharding-AMVJ 2 1-3
Voor deelname aan de voor-
ronde van de open clubkamp.
MA:AMVJ-Furos 2-3
JB:Rapid-Pancr.b.2 3-2
JC:Furos-Cama 3-0
Eindstanden
Meisjes Al
FurosK 8-20
AMVJ 8-19
Heeg 7-15
Datak/VCL 7-10
Rapid 7- 9
Grovoc 7- 7
EPV 7- 5
Pancr.bank 7- 2
MeisjesA 2
VolhardingK 12-29
Sport en Spel 12-28
Jokers 12-25
WS 11-19
Dynamic 11-12
Dovoc 12- 6
Sittardia 12- 4
Meisjes B
Furos 2K 9-24
Grovoc2 9-21
Sittardia 2 9-21
Heeg 2 9-16
Avanti , 9-15
BSV 9-14
Rapid 2 9-10
Muvoc 8- 7
Datak/VCL 2 8- 3
VCV 9- 1
Jeugd C
CarnaK 7-21
VCV '7-18
WS 7-13
Jokers 7-10
Rapid 6- 6
Elan 6- 5
Avanti 6- 3
Sittardia 6- 2
Jongens Al
SECK 11-30
AMVJ H-24
Heeg 12-20
Furos 12-19
Rapid 11-17
Datak/VCL 11- 8
Pancr.bank 12-2
Jongens A 2
VlucoK 8-24
Sport en Spel 8-18
Rapid 2 7- 8
Jokers 7— 5
BSV 8- 2
Jongens B
Pancr.bank 2K 8-24
Furos 2 8-20
Vluco2 8-16
Volharding 8-14
AMVJ 2 8-13
Sittardia 8- 9
Heeg 2 8- 5
Pancr.bank 3 8- 5
SEC 2 8- 2
Nagekomen uitslag
D2B:Furos 3-Jokers 5 1-3

Hoofdklasse
C.Meppers-Bullfighters 7-16
Cardinals-Feniks 10-0
Mulo-Starlights 16-6
AllStars-Phantoms 8-9
DVS-Orioles 12-1

Eerste klasse
Cheetahs-The Stags n.o.
Red Caps-Gemert 7-1
Sphinx/HSCM-Geldrop 3-28

Batters-Venlo 9-6
Samacols-Condors 8-6

Hoofdklasse
All In-Roef 2-7
Mulo-Sittard Condors 0-6
Samacols-81.Wings 19-9
Starlights-Jeka 7-15
Tilburg-PSV 12-11

Eerste klasse
The Studs-K.Stealers 9-3
Cheetahs-AU Stars 10-21
Batters-Knuppelaars 7-5
Kickers-Hazenkamp 4-20

DAMES
PK
Grathem-Ospel 11-3
Posterholt-NOAV 12- 6
Vesta-Wijnandia 14-14
IA
Merefeldia-Patrick 3- 7
Posterholt 2-Caesar 18- 7
Groene St.-SWH 10-11
1B
Haslou-Roda 4-12
IVS-Caesar2 23- 4
Marsna-Hellas 10- 8
Selpa-Margraten 2 9- 9
2A
BeFair-Blerick 10- 3
Breeton Sp-QuicklyH. 9- 7
2B
HVS-Esta 3- 7
IVS2-Adio 10- 6
Vebios-Limburgia 12- 7
ZwartWit-Wilskracht 22- 3
Jun. PK
Caesar-Rapiditas 11-7
V+L-lason 1-24
NOAV-Swift 12- 5
Wijnandia-Merfeldia ' 14-13

HEREN
PK
Merefeldia-Grathem 16- 9
NOAV-Herten 16-15
Ospel-Posterholt 5- 0
Wijnandia-VIOS 16-31
IA
Blerick-Bevo 8-20
VIOS 3-Merefeldia 2 12-14
1B
BSV-Marsna 21-13
IVS-Be Fair 17-20
VIOS 2-Caesar 15-21

DAMES

Eredivisie
PSV-Herschi/VenL 13-13
Niloc-SEW 13-14
UVG-Foreholte 18-17
Quintus-Holbox/Swift 36-24
Aalsmeer-OSC 15-17
Hellas-SwiftA 18-17
Stand
Herschi/V en L 21-31
PSV 21-31
SEW 21-29
Aalsmeer 21-28
Hellas 21-27
Quintus - 21-21
UVG 21-20
Foreholte 21-20
Niloc 21-19
OSC 21-14
Swift A 21-10
Holbox/Swift 21- 2

Eerste divisie
Hermes-VGZ/Sittardia 14-15
Animo-Bevo 19-13
DWS-Delmach/Caesar 17-12
Auto Caubo lason-Wings

27-10
Stand
Tachos 17-30
VGZ/Sittardia 17-27
Animo 18-22
DWS 17-20
Auto Caubo lason 17-18
Hermes 17-15
Noav 17-13
Bevo " 17-12
Wings 17- 9
Delmach Caesar 18- 6
HEREN
Eredivisie
Hengelo-Aalsmeer 16-23
Herschi/V en L-Bevo 24-14
Tachos-E en O 22-17
Esca-Hellas 19-22
Hermes-VGZ/Sittardia 22-21
Kw. BlauwWit-SwiftA 30-29
Stand
Tachos 21-36
VGZ/Sittardia 21-35
E en O 21-31
Hermes 21-27
Herschi/V enL 21-25
Aalsmeer 21-23
Kwantum Blauw Wit 21-19

Esca 21-14
Hellas 21-13
Hengelo 21-12
Swift A. 21-11
Bevo 21- 6

Eerste divisie
UDSV-Noav 23-26
EDH-Holbox/Swift 17-17
PiusK-Laren 19-19
Quintus-VGZ/Sittardia 2 22-12
Loreal-Tongelre 17-18
Stand
Tongelre 19-33
Holbox/Swift 19-32
UDSV 19-22
Noav 20-21
Loreal 19-20'
Pius X 19-15
EDH 19-15
Saturnus 19-14
VGZ/Sittardia 19-14
Quintus 19-12
Laren 19-10

le klasse A.
Yerna 2-Billy8.2 5-7
Stern 8.-Gulpen 5-2
Kanaries-Kollefit 2-2
Sphinx 2-Wiegert 17-4
Billy 8.-Mat Vaes 4-4
Hemelke-Up Quelle 4-
leklasse B.
Bouwf.2-Meetp. 4-8
Meyers 2-Kolonia 1-4
Marathon 2-Oberye 4-1
Gr.Ster-LeSoleil 3-7
Antwan-Vaals 0-6
Viss.Aut.-Heilust 3-3
Vaals kampioen.
le klasse C.
Phoenix-Letro 5-4
Groen wit-Keigel 3-
Knoter.-Zwaluw 9-3
Geleen-PSM 2-3
2eklasse A.
Delta-Loontjes 2 5-3
T1874-All Whites 5-6
Pottemen.-Sjork 7-1
Flaterke-Hemelke 2 5-1
2e klasse B.
SportM.-Pottebr. 5-0
Bastings4-Bpheme 1-3
H.Anders 2-deHeeg 4-6
Kaanen M.-Delta 2 12-4
2e klasse C.
Laumen 2-Quelle 5-5
Gr.Ster2-Fortuna 2-5
Vissers 2-Jabeek 3-7
Rood Wit-CantonR.3 2-1
DWS Boys-Hadow 3-1
Quelle kampioen.
2e klasse D.
Rood Wit 2-CantonR.4 8-4
Soleil 2-Eendr. 3-5
Joffer-Hadow 2 9-2
De Joffer kampioen.
2e klasse E.
Likopa-Canton R.2 14-3
Phoenix 2-Zw.Schaap 2-7
Wagter kampioen.
2e klasse F.
Hanckmann-Postwag. 4-4
Brikske 2-Letro 2 6-1
Brunss.3-Puth.B. 1-3
Teddyber.2-Egor 2 0-6
Meetp.2-Oberye 2 7-2
Geleen 2-Marebos 2 5-4
3e klasse A.
Stern 8.2-Pottebr.2 1-2
H.Anders 3-deHeeg 3-6
Erka-Boheme 2 8-2
Erka kampioen.
3e klasse B.
Volière 2-Eijsden 4 9-2
Kaanen M.2-SJ ork 2 0-7
H.Anders 4-MattiniB. 3-
deKilo-Spv.MW 8-3
3e klasse C.
Keer-Sjotter2 3-3
Sphinx 3-v.Haaster 9-5
Pottemen.2-Sjork 3 4-1
3e klasse D.
Sphinx 4-Hiltonneke 6-12
Yerna 3-Diekske 2 1- 5
3e klasse E.
Kolonia 2-Quelle 2 2-10
Laumen 4-Kerkrw. 4- 6
Sportcl.3-Fortuna 2 2- 8
Holz-GenneKomm 3- 4
3eklasse F.
Anker 8.2-Quelle 3 7- 5
Laumen 6-Laumen 7 3— 2
Sportcl.2-Fortuna 3 12- 2
Vissers 3-Anker 8.2 1- 6
Soleil 3-Kolonia 3 8- 2
Paco-Quelle 3 5-14
Kleykers 3-Eendr.2 5- 7
Sportclub 2 kampioen.
3e klasse G.
Bom 2-Sante 1-2
Bouwkomp.2-Zw.Schaap 2

1-6
Sjuffelke 2-Sitt.B.2 12-1
3eklasse H.
Bom3-Sante 2 3-7
Bouwkomp.-3Letro 3 2-3
Knoteraer 2-Zwaluw 2 7-1
3eklasse I.
Gr.Wit 2-Tilly8.2 5-3
Puth.B.3-Oberye 3 2-4
3e klasse J.
Gr.Wit 3-Postwagen 2 2-3
Brunss.s-Meetp.3 2-1

Puth.B.4-Sitt.B.4
Egor4-SZV2 9^
4e klasse A. *.
Sport M.3-Stap In 3
Sphinx 5-Tornado B.
Maasb.2-Eijsden 6
4e klasse B.
DBSV-Eijsden 7
Keer 2-de Kilo 3
Vici-Flaterke 3
Kanaries 2-Spv.MW2
4e klasse C.
Boemerang-Sjork 4
H.Anders 5-HermsenB.
4e klasse D.
deJoffer2-Paco2
Driessen 8.-Hoensbr.2
4e klasse E. \Bouwkomp.4-Aztecs 7
Postwag.3-Likopa 2
Adveo 5-GroenWit 4
Egor 5-Jabeek 3
4e klasse F.
SZV 3-Puth.Boys 5
Phoenix 3-Zw.Schaap 3
Jeugd.
Peters Gel.-Op 'tRoot
Cosmos-Eijsden
Dames Limbirgs kamp'
schap.
Jeans Shop-Mèetp. N
na verlenging
meetpoint wint na strafst!
pen. n
Beker. ..
Marathon-Jabeek
Sitt.B.-Eijsden tl
SVCB-Tim Oil !nNederw. -Hercules ,
Standen. !<J
le klasse A. rv
Mat Vaes BWK t
SternBoys BWK :ül
Sphinx 2 2h
Wiegert 1.~
Brouwerswapen 2-
Hemelke
Kanaries 2t S
Gulpen - irBilly Billy's x fc
Loontjes x -Up Quelle x V
Billy Billy's 2 D 2"
Kollefit D %
Yerna 2 D -g<
le klasse B. v,,
VaalsK iJ
Meetpoint <JrBouwfonds 2Hi
Le Soleil 2t.
Theunissen 2 g
Heilust A]
Meyers 2 t
Vissers Aut.
Hoensbroek
Kolonia - <
Marathon 2 BWD hsOberyeD . I
Groene Ster D ï.
Antwan D 2"
le klasse C. '1;
Brunssum 2 K ft\\
Sitt.Boys V
Knoteraer . ff
Sjuffelke t
PSM . i 2J1
Letro 2k:
Bongo Boys \ i(
Phoenix 2
de Keigel
Teddyberen 2L
Geleen BWD
Zwaluw D 2fGroen Wit D |
Theunissen 2 D
K=Kampioen. "BWK=Beslissingswedstrii|
kampioenschap.
D=Degradeert. »,BWD=Beslissingswedstrijd
degradatie. )C
x=een club sleept BWD. d

mmw mmm^MmtÊÊamMm^^^Prom. hoofd/ereklasse
Pappegey-Dennenoord 2
Heukske-BV Ospel k
Krietje-Olympia it
Nat. bekercompetitie
le halve finale
Dennenoord-De Stern it)

Overg.klasse D , 'a
Overkanters-PSV lg
SDO-AKC l)t3e klasse P
Sirene-Boemerang
Eindh.-Jong Brabant 1*
Oude Gracht-NKV »r
Kido-Excelsior %
Res.2e klasse P f,
Sirene 2-SDO 3 &
Eindhoven 2-RustRoest 3 "Oude Gracht 2-NKV 2 ;
Organon 2-Excelsior2 'Zuid 1 1
Heerlen-Kanaries lg
Fortuna-Eymerick K.
Ready-Mariarade
Zuid IA r'
Sportlust 3-Deto4 H
Deurne-OEC 2 L
Wertha-Den Bosch ",.
Zuid 2A
Excelsior 3-Tilburg 4 *PSV4-Sportlust4 1
Zuid 3A 0
Excelsior 4-Kido 3 t
Deurne 2-Eymerick 2 lL
Ready 2-Mariarade 2
Wertha 2-Elsene "Zuid 3C 'r
Heerlen 2-SDO 5 fOEC 3-Gel(_lrop
Klimop 3-NKV 4 a,
■fll BUi&S't
Heren Hoofdklasse. *Bloemendaal-Kampong *;
A'dam-Schaerweijde t|
HDM-Pinoke
SCHC-HGCKl.Zw'land-Hattem
Tilburg-O.Zwart 6
le klasse C. e
Hoco-HMHC iHuac-Son
M'tricht-Venlo
Uden-Hopbel *Hod-Concordia2e klasse E. i:
Basko-Blerick rSittard-Nuenen BVenray-Horst
Weert-Geldrop fEMHC-Racing [
3e klasse F. a
Oirschot-Heerlen iCranendonck-Heeze
DVS-HCAS 1
Tegelen-Eersel
Groen Wit-Bosdael 1
4e klasse G. )
Geleen-Bakel 'Helden-Mierlo
Kerkrade-Sjinborn *Meerssen-Deurne
Dames overgangsklasse A
Hattem-Wageningen
WereDi-R'dam
QuiVive-Victoria
Venlo-KeepFit
Kl.Ze'land-O.Zwart
Hurley-Nijmegen
leklasse C.
Racing-Gr.wit
Geel zeart-ZOW
Rapidity-M'tricht
Tegenb.-Mep
HMHC-Quick
2e klasse F.
Concordia-Heerlen
Geldrop-Weert
Horst-Boxmeer
Nuenen-Huac
Blerick-DVS
3e klasse F.
Geleen-Gemert
Eersel-Tegelen
HCAS-Venray
Heeze-Cranendonck
Hockeer-Deurne
4e klasse F.
Helden-Liempde
Kerkrade-Sjinborn
Mierljo-Sittard
Meerssen-Bosdael >

Derde klasse D
RKDEV-Reuver 1-4
Ysselsteyn-GFC '33 4-1
Wittenhorst-Stormv. '28 2-1
SC Irene-Sparta '18 l_l
RKMSV-VW '03 1-2
Excelsior '18-FCV 1-2

FCV 22 15 7 037 39-11
SC Irene 22 11 8 330 36-17
VVV'O3 " 22 712 326 39-29
RKMSV 22 10 6 626 31-25
Wittenhorst 22 9 6 724 30-30
Excelsior'lB 22 8 6 822 50-39
Reuver 22 8 6 822 41-35
Sparta'lB 22 8 5 9 2138-39
RKDEV 22 5 8 9 18 32-41
GFC '33 22 4 7 1115 26-44
Stormv. '28 22 5 314 13 18-40
Ysselsteyn 22 2 614 10 24-54
Topscorers: 1- L- v. Maris (Reuver)
17; 2/3. B. Riether (FCV), en E. Peys
(GFC '33) 13.
Derde periodestand:
FCV 7 6 1 013 12- 4
RKMSV 7 5 1 111 12-3
VW'O3 7 4 3 011 15- 8
SC Irenekampioen eerste periode
FCV kampioen tweede periode
FCV kampioen derde periode

Vierde klasse G
FC Steyl '67-Bevo 4.3
RKSVN-VCH 2-1
Roggel-Baarlo 0-0
HBSV-Swalmen 0-2
VOS-Egchel 3-1
Venlo-KVC 1-0

VOS 221110 132 26-12
FC Steyl'67 22 10 7 527 41-26
Bevo 22 11 3 825 35-30
Swalmen 22 9 5 823 22-21
Roggel 22 8 6 822 24-25
HBSV 22 9 3 10 2129-29
VCH 22 8 5 9 2124-29
KVC 22 6 8 820 35-37
Venlo 22 7 6 920 32-35
RKSVN 22 7 4 11 18 26-34
Egchel 22 6 6 101823-32
Baarlo 22 311 817 17-24

Topscorers: 1. D. Linssen (HBSV)
12; 2. J.Geraedts (KVC) 11;3. B. En-
gels (FC Steyl '67) 10.
Derde periodestand:
VOS 7 4 3 011 8 -3
Roggel 7 3 3 19 7-5
FC Steyl '67 7 2 4 1 811 -7
Swalmen kampioen eersteperiode
FC Steyl '67 kampioen tweede pe-
riode
VOS kampioen derde periode

Vierde klasse A
Banholtia-St. Pieter 3-2
Keer-SVME 1-1
GSV '28-SV Hulsberg 0-2
RKBFC-Schimmert 5-3
MVV '02-SC Caberg sno. -Standaard-Mheerder B. 5-1

Standaard 22 17 3 237 65-18
SVME 22 14 3 5 3157-27
Banholtia 22 10 7 527 36-31
GSV'2B 22 9 8 526 37-24
SV Hulsberg 22 11 4 726 37-25
Mheerderß. 22 9 6 7 2431-31
St. Pieter 22 7 6 920 30-33
Keer 22 412 620 25-30
RKBFC 22 4 7 11 15 21-45
SC Caberg 21 3 810 14 14-34
Schimmert 22 3 613 12 19-46
MVV'O2 21 2 613 10 21-49

Topscorers: 1. R. Mingels (SVME)
14; 2. P. Penders (Standaard) 13.
Derde periodestand:
Standaard 7 6 0 1 12 26- 6
SV Hulsberg 7 4 3 011 11- 5
SVME 7 4 2 1 10 15-11
SVME kampioen eerste periode
Standaard kampioen tweede perio-
de
Standaardkampioen derdeperiode

Vierde klasse H
Geijsteren-SSS '18 1-1
Resia-Leunen 1-1
RKDSO-Achates 1-5. Montagnards-Meterik 2-1
SV Meerlo-EWC 5-0
Melderslo-Wanssum 0-1

SVMeerlo 2216 5 137 69-22
SSS'IB 22 12 5 529 51-34
Montagnards 22 13 27 28 48-34
Wanssum 22 12 3 727 46-39
Leunen 22 10 5 725 36-27
Melderslo 22 9 5 823 26-33
Achates 22 8 3 11 19 34-38
Meterik 22 7 510 19 33-43
Geijsteren 22 5 5 12 15 28-39
EWC 22 4 7 11 15 23-14
RKDSO 22 5 413 1431-44
Resia 22 3 7 1213 21-49
Derde periodestand:
SVMeerlo 7 6 0 11226-8
Montagnards 7 5 2 012 12- 6
Wanssum 7 4 1 2 9 13- 9
SV Meerlo kampioen eerste periode
SSS '28kampioen tweede periode
SV Meerlokampioen derdeperiode
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Improviseren
Wie V en L ruim een halfjaar gele-
den als titelkandidaat had bestem-
peld, zou meteenvoor volslagenf*ek
zijn uitgemaakt. Piet Kivit heeft na
een gedwongen periode van impro-
viseren echter de juiste snaar ge-
raakt, hetgeen in de tweede compe-
titiehelft tot nu toe resulteerde in
een ongeslagen reeks van achttien
punten uit tien wedstrijden.

Gisteren leek V en L de vele meege-
reisde fans in de uitpuilende sfeer-
volle Eindhovense sporthal op-
nieuw op hun wenken te bedienen.
Lange tijd stond deGeleense forma-
tie aan de positieve kant van de sco-
re. Verdedigend had de Kivit-briga-
de zich perfect ingesteld op de veel
langere Eindhovende opbouwrij.
Bovendien' stak doelvrouwe Paula
Perriëns in blakende vorm. V en L
legde de schroom als eerste af en
scoorde rond de tiende minuut drie
keer op rij. Pas na een kwartier spe-
lenvond PSV voor het eerst een gat
in de Geleense defensie. Dat gaf de
Eindhovense dames voldoende
moed om langzaam maar zeker
naast de gasten te sluipen. Via 4-4 en
5-5 bereikte V en L vlak voor rust
door een kanonskogel van Nicole
van Thor een 6-5 voorsprong.

Volleybaldames
infinaleronde

;#E2 DE LA FRONTERA - Be-Wingsdag werkte ontwapenend
J?e geestenvan devrouwen in het
W°nale volleybalteam. Op lang-
u's6 gedragstherapie na het ver-

tegen Amerika vrijdag, volgde
l aterdag 5 mei een ruime zege op
kW 3"°' Een dag later gevolgd,l dezelfde cijfers tegen Roeme-

ikzij de twee successen tijdens
B-wereldtitelstrijd in Jerezjnje)is Nederland zeker van een,■■»« in de finaleronde, die donder-£begint. Tot die tijd ontmoet deg het zeer matige Australië en

i|.mterst povere Mauritius. In de
»rfonde met zes landen zijn de
CJSrepubliek' Joegoslavië en
ts n

jk of sParUe de tegenstan-
bv- e beste drie mogen naar het3WK in China.
't d«e nederlaag van vrijdag tegen
ll;frenigde Staten (2-3) vonden de
V ïifrs het daarom t«d om lang
r„£ kaar te praten: een groepsge-
*- In het duel met Polen had

L*?rland geen oppepper nodig.
Wel bondsvoorzitter Piet de

topcoach Murphy vlak voor het«m lachend toevoegde: „Kom op,
Oet ent een dik salaris, dus je
iofn woon winnen". In de achter-
eniVan de dames speelde gelfd
tt «, Weersing: „Het was zaak
'Un agressiever dan anders be-
i nen. We hadden wat goed te ma-

Je„Vkte gemakkelijk. Alleen in deede set dreigde het, net als een
j? eerder, fout te lopen. Bij een'Afstand van 7-11 gebruikte Mur-/ zijn tweede time-out, daarna
led Pl°eS weer draaien. Op de
£?e opslag van Weersing scoorde
■. ertand zes punten achter elkaar,
ponder zelfs een blokvan de 1,72
l^^j.kleine spelverdeelster Saskia
1^ "intum. De set eindigde in 15-
-£ e derde was met 15-4 een mak-

Hid^11 Won Nederland de wed-
Rtsttegen de nummer vier van de

ste Europese titelstrijd, Roeme-
(.g^t de indrukwekkende cijfers
"ten en 15~3 in ruim viJftig mi-
»kel "?en Perfecte wedstrijd, op
Hv '^dissonantjes na", vond Mur-
ide iJ d°elde op de opslag, die in
I u e set drie keer verkeerd was
bk feit ' dat Kil-sten Gleis nietl *Wam met haar aanval.

Beslissing
Na de pauze bleefPSV achter defei-
ten aanhollen. „We hebbenvanaf de
eerste minuuut de wedstrijd gedic-

teerd", aldus Piet Kivit. „Zelfs in
overtal kwam PSV er niet uit". Ven
L speelde, onder de bezielende lei-
ding van de uitblinksters Natasja
Kivit en Nicole van Thor, technisch
het betere handbal maar kon nim-
mer echt afstand nemen. De marge
schommelde constant tussen twee
doelpunten voorsprong <en een gelij-
ke stand. Zes minuten voor het slot-
signaal leek de Geleense ploeg de
definitieve beslissing te forceren.
Bij een 11-10 voorsprong onder-
schepte Karen Hillen een PSV-aan-
val, maar de schitterende actie le-
verde niet de terechte beloning op.
Zo bleef de Eindhovense formatie
geloven in een positieve wending,
die Christa Thorsen op de valreep
bewerkstelligde.

De Geleense speelsters stond het
huilen nader dan het lachen, maar
Piet Kivit was de eerste om zijn da-
mes een hart onder de riem te ste-
ken. „Jammer van die laatste goal,
maar ik heb de ploeg gecomplimen-
teerd met het gedegen spel. De op-
drachten zijn perfect uitgevoerd.
Het ongelukkige slot geeft mis-
schien aanleiding om te spreken
van puntverlies, maar we nebben
nog alle troeven in handen. We zien
wel hoe het afloopt. Zoals de kaar-
ten nu liggen, draait het uit op een
beslissingswedstrijd".

" De V en
L-speelsters
(v.1.n.r.) Paula
Perriëns, Mie-
ke Leenen,
Carla
Kleintjens, Su-
zanne Paulis-
sen en Karin
Pisters weten
niet ofze blij of
ontgoocheld
moeten zijn
met het gelijk-
spel.

Foto: PAUL
MEESSEN

Scheidsrechter
vraagt om

politiebescherming
MAASTRICHT - Na afloop van het
duel Sp. Biesland-Amicitas vroeg
scheidsrechter Van der Meijden uit
Brunssum om politiebescherming.
Met twee politiewagens en twee mo-
toragenten werd hij afgevoerd naar
het enkele honderden meters ver-
der gelegen politiebureau. Scheids-
rechter Van derMeijden voelde zich
bedreigd. Van der Meijden stuurde
twee spelers van de thuisclub uit
het veld en noteerde er bovendien
nog drie.

Prijzen in
eredivisie
verdeeld

DEN HAAG - De rekenmeesters
onder de voetballiefhebbers kwa-
men tijdens de laatste speeldag in
de eredivisie volledig aan hun trek-
ken. Na het opmaken van de totaal-
som zag de balans er als volgt uit:
Ajax kampioen, het onttroonde
PSV als troostprijs de KNVB-beker,
FC Twente, Roda JC en Vitesse ge-
plaatst voor het toernooi om de
UEFA-Cup, Haarlem en BW Den
Bosch gedegradeerd naar eerste di-
visie en NEC veroordeeld tot het
spelen van twee promotie/degrada-
tiewedstrijden tegen de verliezer
van de finale van de nacompetitie.
De competitie in de eredivisie was
in jaren niet zo spannend.

" Andrea Carnevale van Napoli
heeft een contract getekend bij AS
Roma, dat ruim 6 miljoen gulden
voor de aanvaller heeft neergeteld.

BASKETBAL.
sport in cijfersdernt^le,der> finale play offs: Den Hel-

Ö0^e5, Bosch 73-67 (25-40); Den"sch-Den Helder 88-77 (35-31).

VOLLEYBAL.
rei h^*' **"WK voor vrouwen, groep Je-
Mai ■ ,a Fr«>ntera: Verenigde Staten-
4ü*t !us 3-° (151 15-3 15-5),Roemenië-
IW allë 3"° (15-9 15-5 15-3). Nederland-
Stat ° (15-n 15"12 15-4>. Verenigde
len¥.n-Australië3-0 (15-10 15-4 15-3), Po-
rtin ,?Uritius 3"° d 5-0 15-2 15-7). Neder-; St»Ki:aemenië ' 3-° (15-5 15-2 15-3).
'Nm I '■ Verenigde Staten 3-6 (9-2), 2., 3-5 (8-3), 3. Polen 3-5 (6-3), 4.
"6 )u eniè 3"4 (3-6>. 5- Australië 3-4 (3-6),
iG..„rumius 3-3 (0-9).
sla^ de Santa Maria: Joego-

' t-ra«f"SpanJe 3-0 (15-11 15-7 15-8),

'buit , jk"AlSerÜe 3-0 (15-6 15-9 15-8),
|g^'Jsland-Venezuela 3-0 (15-12 15-12 15-
-f ls'o ,eSoslavië-Frankrijk 3-1 (4-15 15-9
i 15"" 15-9), Venezuela-Algerije 3-0 (15-4

15 1» 3)> Duitsland-Spanje 3-1 (16-14
j(9 Vi i 0"15 15-7). Stand: 1. Duitsland 3-6< 3.^ ,y Joegoslavië3-5 (6-4), 3.Frankrijk
I 3.4 , 3)> 4- Spanje 3-4 (4-6), 5. VenezuelaI (J-6), 6. Algerije 3-3 (0-9).

World league, groep A: Brazilië-Frank-
ryk 3-2 (12-15 12-15 15-4 15-13 15-12),
Verenigde Staten-Itaië 0-3 (14-16 7-15
4-15). Stand: Italië 3-5, Frankrijk 3-5,
Brazilië 3-5, Ver. Staten 3-0. -Groep B:
Nederland-Sovjetunie 3-1 (15-13 13-15
15-10 15-10), Nederland-Sovjetunie 1-3
(17-15 12-15 7-15 9-15). Stand: Nederland
4-7, Sovjetunie 4-5, Japan.o-0, China 0-0.

HOCKEY
Sydney, WK vrouwen, poule B: Zuid-
Korea-Canada 1-0 (1-0); Nederland-
Nieuw-Zeeland 3-0 (2-0); Stand: 1. Ne-
derland 3-6 (9-0), 2. Zuid-Korea 3-4 (8-1),
3. Canada 3-3 (2-2), 4. Nieuw-Zeeland 3-2
(1-4), 5. Spanje 3-2 (3-11), 6. Verenigde
Staten 3-1 (2-7). Poule A: Engeland-Chi-
na 2-0 (2-0); Australië-Duitsland 2-1(2-0);
Argentinië-Japan 0-0. Stand: 1. Enge-
land 3-6 (4-0), 2. Australië 3-5 (6-2), 3.
Bondsrepubliek 3-4 (6-3), 4. Argentinië
3-2(1-2), 5. Japan 3-1 (0-3), 6. China 3-0 (1-
-8).

TENNIS
München, mannen, 500.000 gulden, hal-
ve finales: Novacek-Svensson 6-1 -2-6
6-1, Muster-Korda 6-3 6-1; finale: Nova-
cek-Muster 6-4 6-2. Finale dubbel:
Riglewski/Stich-Smid/Korda 6-1 6-4.
Madrid, mannen, 550.000 gulden, halve
finales: Gomez-Jaite 6-3 6-4, Rosset-Ja-
vier Sanchez 7-5 2-6 6-2, finale: Gomez-
Rosset 6-3 7-6; finale dubbel: Baguena-
/Camporese-J. Sanchez/Gomez 6-4 3-6
6-3.
Roswell, mannen, 550.000 gulden,
kwartfinales: Gilbert-Reneberg 7-6 6-4,Davis-Mayotte 6-2 6-3, Agassi-Wheaton
6-4 6-2, Yzaga-Washington 6-3 7-6.
Lausanne, invitatie-toernooi, mannen,
om de derde plaats: Beckér-Agenor 6-4
6-1, finale: Ivanisevic-Hlasek 6-7 6-2 6-1.Tarento, vrouwen, 150.000gulden, hal-
ve finales: Reggi-Etchemendy 6-3 2-6
6-3, Dechaume-Ritter 6-2 6-3; finale:Reggi-Dechaume 3-g 6-0 6-2.
Singapore, mannen, 500.000 gulden,

halve finales: Jones-Siemerink 6-1 6-4,
Fromberg-Goldie 6-4 7-6, finale: Jones-
Fromberg 6-4 2-6 7-6, finale dubbelspel:
Kratzmann/Stoltenberg-Drewett/Wood-
bridge 6-1 6-0.
Hamburg, vrouwen, 700.000 gulden,
halve finales: Sanchez-Navratilova 6-1
6-7 6-2, Graf-Wiesner 6-4 6-2.

sport

SV scoort vijftien seconden voor eindsignaal gelijkmaker

Herschi/V en L:
'n lach en 'n traan

door ivo op den camp
NDHOVEN - NatasjaKivit, dochtervan de succesvolle Her-

fsc-ii/V en L-trainer PietKivit, liet haar tranen de vrije loop. Vij-n seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd, bijn 13-12voorsprong voor de Geleense ploeg, moest zij wegens
j 1twee minuten tijdstraf vanaf de spelersbank lijdzaam toe-
S koe haar directe opponente Christa Thorsen, die de hele
■astrijd geen poot aan de grond kreeg, PSV alsnog langszij
j^oot. Op de valreep vielen daarmee tevens de zeer riante

op een tweede landstitel binnen vier jaar in dui-2p> al behoudt V en L de beste papieren om volgende weekjlnog de kampioensvlag te hijsen.

* scenario van de damescompeti-
in de eredivisie kon door Hitch-?K Persoonlijk zim geregiseerd.

2jWekelijkse afvalrace waar het2*l om de titelkansen krijgt zon-# een zinderend slot. Aalsmeer,
J>e tijd de gedoodverfde nieuwe/\Pioen, prees zich gisteren zelf2j«e markt door van het tegen de-atie knokkende OSC te verlie-Bhjven over: V en L en PSV, naISelijkSpei nog altijd gezamenlijk
ifoper, en landskampioen SEW,9 °P twee punten volgt.2

2.de slotdag moeten de Eindho-
_f se dames uitgerekend op bezoeky~e titelhouder. Dat wederom2JJt V en L, dat in eigen hal tegenas speelt, weer zonnige vooruit-ten. Een direkte telefoonverbin-
Z^^nuit de Geleense sporthal
LWo§niim lijkt op zijn plaats om
;£e noogte te blijven van de direc-
£>ampioenskansen. In het meest2j»euZe geval kunnen zelfs de driejPPhanen gelijk eindigen en zal

een extra toernooi de doorslag moe-
ten geven.

Ploeg van Brokking onderuit in laatste duel tegen Sovjetunie

Loodzwaar programma eist
tol Oranje-volleyballers

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

DEN HAAG/GRONINGEN - Het
Nederlands volleybalteam heeft een
kansrijke positie verworven om
door te dringen tot de finaleronde
van het lucratieve World Volleyball
League toernooi. Gisteren sloot
Oranje de serie poulewedstrijden te-
gen de Sovjetunie in Groningen
weliswaar af met een 1-3 nederlaag,
maar zegenvierde een dag eerder in
Den Haag met identieke cijfers. Ge-
koppeld aan de eerdere, dubbele
zege in Moskou, heeft Nederland
een forse puntenvoorsprong op de
Sovjets veroverd. Met de duels te-
gen China en Japan nog voor de
boeg, is de Brokkingbrigade favo-
riet voor de eerste plaats in poule B.
Een stek die minimaal bijna 160.000
dollar aan prijzengeld oplevert.

Nederland is al ruim een maand in
touw als gevolg van deelname aan

het B-WK in Japan en de WVLreeks. Tijd om te herstellen is er
echter niet. Morgen vertrekt de
ploeg opnieuw naar het Verre Oos-
ten voor de dubbele expeditie tegen
achtereenvolgens China en Japan.

Een loodzwaar programma, dat
langzaam zijn fysieke tol begint te
eisen binnen de Oranjegelederen.
Bondscoach Harrie Brokking be-
aamt dat gegeven. "Drie weken ge-
leden moesten we op scherp staan
om ons te kwalificeren voor de
A-WK. In Moskou werd ook nog ge-
piekt, maar je kunt natuurlijk niet
eindeloos een topniveau vasthou-
den. Een zeker verval is na al die in-
spanningen even logisch en onver-

mijdelijk," aldus de keuzeheer van
Oranje.
Zaterdagmiddag, voor ruim 5.200
toeschouwers in de snikhete Hout-
rusthalllen, had de Nederlandse
ploeg nog voldoende reserves om
de sterk verjongde Sovjetequipe in
toom te houden via de setstanden
15-13, 13-15, 15-10 en 15-10. Een
zwaar bevochten zege, waarin de
vorm bij een aantal spelers al zicht-
baar aan slijtage onderhevig was.
Alleen jubilaris Teun Buys - voor
wie onder meer Noliko/Maaseik ver-
regaande belangstelling toont -vormde als vervanger voor Rob
Grabert een positieve uitzondering.
Vierentwintig uur later maakte de
formatie van coach Wladislaw Pla-
tonov, duidelijk dat het Russische
team na het EK echec in Zweden de
weg terug naar de mondiale top
weer te pakken heeft. Nederland
vlamde in Groningen alleen tijdens
de eindfase van de openingsset.
Daarin weerde Oranje na een 8-13
achterstand liefst acht setpoints op
rij af, om uiteindelijk met een solo-
blok van Henk-Jan Held op 17-15 te
finishen.

Platonov haalde daarop routinier
Jaroslav Antonov van de bank. De
linkshandige routinier zorgde voor
nieuwe impulsen, terwijl Oranje
steeds verder wegzakte in een ver-
geefse strijd tegen devermoeidheid.
Zich manifesterend in een instabie-
le pass en weinig blokrendement-
.De Sovjets, tuk op wraak na de
tweevoudige vernedering in eigen
land, haalden hun gram via 12-15,
7-15 en 9-15. Het eerste succesje se-
dert hij enige weken de ploeg weer
overnam van het de laan uitgestuur-
de trainersduo Parshin/Kondra,
verleidde Wladislaw Platonov tot
enige grootspraak: „Over vijf maan-
den, tijdens de wereldkampioen-
schappen in Brazilië, heb ik alleen
maar belangstelling voor een kleur
eremetaal. En dat is goud." Harrie
Brokking tilde niet al te zwaar aan
de nederlaag en zag zelfs enigeposi-
tieve aanknopingspunten: „Een half
jaar geleden gavenwe een wedstrijd
nog min of meer op als de ploeg col-
lectief vastzat, zoals vandaag. Nu
gingen de koppen niet omlaag.
Werd er, tegen beter weten in, met
bezieling gevochten tot het laatste
punt."

" Rob Grabert slaat de bal
langs de Russen Olikhver en
Naoumov.

MOTORSPORT
Betekom, Grand Prix zijspancross:
eerste manche: 1. Mecene/Morgan, 2.
Jansen/Geurts-Van Kessel, 3. Wein-
mann/Weinmann, 4. Timmermans/Ver-
hagen, 5. Netterscheid/Jehle, 7. Van de
Lagernaat/Van de Lagernaat, 16. Bens-
/Bijveld, 20. De Vries/Visser. Tweede
manche: 1. Netterscheid, 2. Jansen, 3.
Garhammer, 4. Van Heugten, 5. Lehn-
herr/Weber, 8. Timmermans, 10. Bens.
Stand WK: 1. Jansen 34, 2. Netterscheid
31, 3. Mecene 30,4. Garhammer 25, 5. Ti-
imermans 21, 6. Van Heugten 20.
Sittendorf, WK cross 500cc: GP van
Oostenrijk: eerste manche: 1. Thorpe,
2. Geboers, 3. Nicoll, 4. Liles, 5. Leisk, 8.
Van der Ven, Tweede manche: 1. Thor-
pe, 2. Jacky Martens, 3. Rossi, 4. Ge-
boers, 5. Geukens ,6. Liles. Stand WK:

1.Liles 96, 2. Geboers 78, 3. Thorpe 74, 4.
Geukens -62, 5. Nicoll en Jacky Martens
60.
AUTOSPORT
Ajaccio, Rally van Corsica, stand na
vier klassementsproeven: 1. Sainz/Mo-
ja, Toyota 46.28 minuten, 2. Auriol/Occe-
li, Lancia>o.o3, 3. Chatriot/Perin, BMW
0.20, 4. Schwarz/Wicha, Lancia 0.21, 5.
Loubet/Chiaroni, Lancia 0.26, 6. Saby-
/Grataloup, Lancia 0.55.

ATLETIEK
Parijs, marathon, mannen: 1. Brace
2.13.10, 2. Protais 2.13.41, 3. Matyas
2.14.27, 4. Shibutani 2.14.44, 5. Da Silva
2.14.46, 6. Szucs 2.15.01,7.Milani 2.15.23,
8. Osada 2.15.25, 9. Chauvelier 2.15.34,
10. Nzioka 2.15.38 Vrouwen: 1. Yama-
moto 2.35,11, 2. Birbach 2.36,53, 3. Fuku-
da 2.38,05, 4. Rambert 2.39,09, 5. Aerts
2.42.45.
München, marathon: mannen: 1. Ditt-
mann 2.13.47, 2. Bessera 2.13.59, 3. Mar-
coni 2.14.12, 4. Koch 2.14.58, 5. Reeh
2.16.42, 6. Kaminski 2.17.44, 7. Wiec-
kowski 2.17,46. 8. Braun 2.17.47. Vrou-
wen: 1. Teske 2.33,11, 2. Mayal 2.39.45, 3.
Weber 2.40.52.

Dick Advocaat: ’PSV
kon niet beslissen’

HAARLEM - De flirt van PSV met
Dick Advocaat duurde SVV-voor-
zitter John van Dijk net te lang.
„Daarom is het niet doorgegaan", al-
dus Advocaat, die de hoop op een
vertrek naar Eindhoven echter nog
niet helemaal heeft opgegeven. Ad-
vocaat: „Ik heb een contract voor

vier jaar. Er is gesproken tussen de
club en Ploegsma, ondermeer over
een afkoopsom. PSV vond het in
eerste instantie te veel geld, wilde
nadenken en kon vervolgens niet
beslissen. Ik denk dat ze al heel ver
zijn met een buitenlander, anders
begrijp ik het ook niet".

PSV heeft bij KV Mechelen geïnfor-
meerd naar de prijs van John Bos-
man. Mechelen-voorzitter John
Cordier onthulde dat de transfer de-
finitief zou zijn. John Cordier wist
ook te vertellen wat Bosman bij
PSV gaat verdienen. „Een miljoen
gulden netto. Dat is hem al eerder
uit het buitenland aangeboden en
dat heeft hij ons ook gevraagd".

" Sparta moet bij de KNVB een ar-
bitragezaak aanspannen om van
Rob Baan af te komen. De directeur
yan het Gewestelijk Arbeidsbureau
in Rotterdam weigert de ere-divisie-

club ontslagvergunning te verstrek-
ken voor de oefenmeester, wiens
contract niet werd verlengd.

" Rehe Eykelkamp van FC Gronin-
gen heeft een contract voor drie sei-
zoenen getekend bij KV Mechelen.
De transfersom is 1,6 miljoen gul-
den.

" De Spaanse voetbalbond moeteen boete van twee miljoen gulden
betalen aan de UEFA wegens over-
treding van de bepalingen omtrent
de televisie-uitzendrechten.

" Alemannia Aken heeft de belang-
rijke uitwedstrijd bij Munster met
2-0 verloren. Met nog drie wedstrij-
den te spelen heeft de ploeg een
achterstand van twee punten op een
reddende plaats. Donderdag speelt
Alemannia om 20.00 uur in eigen
stadion tegen Darmstadt.

Titelkansen verspeeld na nederlaag tegen Hennes

Haagse bluf nekt
VGZ/Sittardia
Van onze medewerker

JOHNBANNIER
DEN HAAG - Twee Haagse week-
enden hebben de kansen van

VGZ/Sittardia op de veertiende
landstitel in de zaalhandbal eredivi-
sie bij de heren tot een minimum
doen slinken. Verspeelde de Sit-
tardse ploeg vorige week tegen Hel-
las al een punt (23-23), gisteren
bleek Hermes in een spannend en
bikkelhard duel de sterkste. De Ha-
genaars wonnen enigszins gelukkig
met 22-21. Omdat Tachos met 21-17
van E en O won heeft VGZ/Sittardia
nu een punt achterstand op koplo-
per Tachos. Voor de titel is Sittardia
volgende week afhankelijk van een
misstap van Tachos.

Sittardia-trainer Jo Maas was na af-
loop van het duel in Den Haag tegen
Hermes furieus op het scheidsrech-
terskoppel Everaerts/van Gerven.
„Zij fluiten geen enkele maal voor
een aanvallende fout of een loop-
fout. Die spelers van Hermes hepen
ons in de dekking gewoon het on-
derste boven. En fluiten, ho maar".

Het was natuurlijk een logische re-
actie van een teleurgestelde trainer,
immers de kans op de landstitel
werd praktisch verspeeld. „Tegen
Hellas stond er ook al zon matig
koppel. Toen werden we bijna de
boot in gefloten. Het verbond ziet
schijnbaar het belang van dergelij-
ke wedstrijden niet in. Ik wil de ne-
derlaag tegen Hermes niet alleen op
de leiding afwimpelen maar debet
er aan zijn ze wel. We hebben ons
echter te zeer door Hermes in de
tweede helft laten overrompelen.
Lukt het dan niet dan ga je als spe-
ler je wel ergeren aan dit slechte
fluiten".

Toch moet Sittardia ook bij zichzelf
te rade gaan. De ploeg speeldezeker
geen sterke wedstrijd. Met name
Remco Vijgeboom en Wien
Schmeitz hadden hun dag niet.
Daardoor kwam er niet alleen te
weinig druk vanuit de opbouw
maar liep Lambert Schuurs aan de
cirkel er verloren bij. Hij kreeg nau-
welijks aanvoer vanuit die opbouw.
Na een gelijkopgaand eerste kwar-
tier, de stand was toen 4-4, liep Sit-
tardia, mede door het geweldig goe-
de keeperswerk van Dick Masten-
broek, uit naar een 11-13 voor-
sprong bij rust.

Na een kwartier in de tweede helft
stond het zelfs 14-17 voor de ploeg
van trainer Jo Maas maar vanaf dat
moment ging het mis. Hermes rook
haar kans, deed er nog een schepje
bovenop en kwam acht minuten
voor tijd niet alleen langszij maar
liep zelfs uit naar 20-18. Het was
toen al duidelijk dat Sittardia achter
de feiten aanholde en overrompeld
werd door de Haagse bluf. Het werd
uiteindelijk 22-21 voor Hermes.

De teleurstelling in de Sittardse
kleedkamer was heel groot. Een
iederbesefte dat de kans op deveer-
tiende landstitel verspeeld was. Een
landstitel die lange tijd naar Sittard
leek te komen maar die nu voor de
eerste maal naar Tachos zal gaan.

Kwantum Blauw Wit won met 30-29
van Swift Arnhem, terwijl Her-
schi/V en L het reeds gedegradeer-
de Bevo met een 24-14 nederlaag
huiswaarts stuurde.
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MEDEDELING AAN
i jnMy DE VERZEKERDEN /Cj
In verband met een feestelijke aangelegenheid, zijn dinsdag 8 mei
aanstaande onze kantoren slechts geopend van 8.00 tot 10.30

uur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vanzelfsprekend zijn wij u daarna weer op werkdagen van 8.00 tot
17.00 uur van dienst.

Kantooradressen:
Adelbert v. Scharnlaan 170 Bongerd 24-26 Mauritslaan 24 Engelenkampstr. 72
Maastricht Heerlen Geleen Sittard
tel. 043-687373 tel. 045-768468 tel. 04490-55922 tel. 04490-81616

Maandag 7 mei 1990 " 15
timburgs dagblad J



Slechtste ’Limburgse’ hoofdklasseseizoen in stijl beëindigd

Meerssen gunt Limburgia
geen waardig afscheid

Van onze medewerkers

BRUNSSUM-De laatste speeldag in de hoofdklasse C leverde
nauwelijks verrassingen op. Het voor Limburg desastreuze
seizoen werd 'in stijl' afgesloten. Limburgia, Sittard en Wilhel-
mina'oB, de drie degradanten, verloren ook hun laatste duel.

Meerssen heeft tegen Limburgia
dik verdiend met 2-4 gewonnen. De
equipe van coach Piet van Dijk mag
zich terecht de beste van de Lim-
burgse hoofdklassers noemen. Met
name doelman Wim Dusseldorp en
laatste man Math van Dijk bewezen
voor de zoveelste keer dat Meerssen
een schitterend seizoen achter zijn
naam heeft staan. Even leek het er
voor rust op dat degradant Limbur-
gia voor een stunt zou kunnen zor-
gen. Kort voor rust belandde een
kaatsbal van Robert Smeets bij Eric
Knol: 1-0. Dat warme thee bij dit
weer wonderen verricht bewees
Meerssen in de tweede helft. In de
50e minuutknalde Alfonso 1-1 in de
touwen en even later tekende Math
van Dijk via een schitterend geno-
men vrije trap 1-2 aan. Ger van
Deijck zorgde voor 1-3. Invaller
Marcel Kruishaar deed voor Lim-
burgia nog iets terug maar alweer
Van Deijck zorgde met de dagprijs
voor 2-4.

EHC gelukkig
Een goed bedoeld taktische ingreep
van DESK-trainer Pennings, om in
de rust twee spelers te wisselen,
heeft EHC alsnog de halve winst ge-
geven (3-3). Na de 2-0 voorsprong

bij rust via Sulsters en De Veer leek
Desk op een grote zege af te steve-
nen. Te meer omdat EHC demon-
streerde geen collectief te zijn.

Die dubbele wissel werd DESK
noodlottig. Meteen na de hervatting
verscheen Duyf in de aanval en
bracht Branckaert de score op 2-1.
Toen Van Loon zich na een uur bles-
seerde moest de thuisclub met tien
man verder. Vrij als een vogel zette
Bastings daarna voor en bonkte
Duif de gelijkmaker in de touwen:
2-2. Invaller Bastings tilde EHC
zelfs naar 2-3 maar per omgaande
schoot Sulsters uiteen verre pass de
bal achter Wijkei: 3-3.

Venray tam
De minimale kans die TSC nog had
om gelijk te komen met Geldrop
was voor de Brabanders reden ge-
noeg om een tam Venray door gro-
tere inzet de baas te blijven. TSC
startte aanvallend en nadat Bert
Spee voor Venray net naast schoot,
soleerde Gabriëls langs Spierman
doch vergat te scoren. Ook na de
thee een sterker TSC, dat 20 minu-
ten voor tijd door Arno Gabriëls op
voorsprong kwam. Toen even later
de uitkomende Van Soest finaal
over de bal heen maaide, kon inval-
ler Musters kinderlijk eenvoudig
scoren: 0-2.SVN benut

te weinig
kansen

SVN-SCG 3-2 (1-1). 30. Hensels 1-0; 38.
Schoens 1-1; 46. Zenden 2-1 (penalty);
52. Didderen 3-1; 53. Schoens 3-2
Scheidsrechter: Goossens. Toeschou-
wers: 200.
SVN: Crutzen, Quadvlieg, Moonen
Reintjens, Van Hoof, Mermens (70. Cree-
mers), Zenden, Custers, Didderen (75
Kameri), Nelissen, Hensels.
SCG: Looyens, Verbeet, Houten, Ros
seau, Janssen, Vineken, Van Helvert.
Dahmans, Essers, Van Hoorn (10. Bes-
sems), Schoens.

LANDGRAAF - SVN heeft de com-
petitie afgesloten met winst in het
duel met SCG. Het werd een mini-
male winst met slechts een doel-
punt verschil. En dat terwijl vooral
voor rust de doelpunten alsrijpe ap-
pels aan de 'Nieuwenhaagse boom'
hingen. Het lukte slechts Hensels
een van die kansen te benutten.

Na de hervatting kreeg Zenden de
gelegenheid om vanaf de penalty-
stip het goede voorbeeld te geven.
Remco Didderen bepaalde de stand
vervolgens op 3-1. Toen was het
voor SVN afgelopen. SCG kwam
weer terug via Ron Schoens die, ook
door zijn doelpunt in de eerste helft,
zijn schuttersreputatie opvijzelde.

Sittard blij
Sittard heeft Vlissingen geen stro-
breed in de weg gelegd. Sittard, al
gedegradeerd, was niet opvolle oor-
logssterkte naar de Zeeuwse haven-
stad gekomen. De 4-1 zege van Vlis-
singen was dan ook geenszins ge-
flatteerd maar Sittard vond het ze-
ker niet erg dat er met een nederlaag
afscheid genomen moest worden
van de hoofdklasse.

Bstuurslid Joep Schols van Sittard
was zelfs blij: „Als bestuur zijn we
nu al twee jaar bezig om uit de
hoofdklasse te degraderen. Vijfjaar
hebben we er in gespeeld, maar het
is ons helemaal boven de kop ge-
groeid. Al die verre reizen, waar
moeten we dat van betalen. We heb-
ben nauwelijks sponsors en met 150
man publiek zijn we al blij. We ke-
ken onze ogen uit toen we twee jaar
geleden voor het eerst in Vlissingen
kwamen hier 2000 man langs de lijn
zagen staan".

In de warme temperatuur vond Sit-
tard het allemaal best en Vlissingen
kon dan ook overheersen. Maar
toen het binnen een halfuur 2-0 was
door doelpunten van Harrie v.d.
Ham (in beide gevallen blunderde
keeper Pascal Theewissen) lieten de
Limburgers merken dat het niet te
gek moest worden. Omdat hij toch
niet door een Vlissinger gehinderd
werd, scoordeRoel deKrijger tegen
(2-1). Dankzij Ad de Jong mocht
Vlissingen daarna weer uitlopen:
3-1. Maar al was Sittard dan vol-
strekt ongemotiveerd, toch hielden
de Limburgers de poort na rust ge-
makkelijk gesloten, tot twee minu-
ten voor het einde, toen invallerRi-
chard Verweij het alleen op een lo-
pen zette en scoorde: 4-1.

Gelijkspel
Leonidas

LEONIDAS-CAESAR 2-2 (2-0). 3. zelf-
goal Dicteren 1-0; 31. Bergmans 2-0; 53
Schwidder 2-1; 84. Houtvast 2-2
Scheidsrechter: Smits. Toeschouwers:
100.
LEONIDAS: Eddy Kempeners, Hol-
man, Brandts, Elzen (61. Maes), Oubaha.
Van de Leeuw, Habets, Bastiaans, Kue-
ven, Custers, Bergman (58. Palmen).
CAESAR: Jacobs, Gerringa, Schwid-
der, Gelissen (45. Odekerken), Dicteren,
Deckers, Hennen, Nöllgen, Luyten,
Wijns (45. Houtvast), Lenferink.

MAASTRICHT - Met opgeheven
hoofd heeft Leonidas, na het duel
met Caesar waardig afscheid geno-
men van de eerste klasse. Lange tijd
zag het er naar uit dat het zelfs met
een overwinning zou gebeuren,
maar in de 84e minuut zorgde Roger
Houtvast voor de 2-2 gelijkmaker.
Een gelijkspel dat voor beide teams
toch een reële beloning was. In de
eerste helft was Leonidas iets ster-
ker en het kwam zelfs op een 2-0
voorsprong. In de tweede helft kwa-
men Odekerken en Houtvast bij
Caesar binnen de lijnen en meteen
werd de stootkracht vergroot. Het
was vooral Leonidas-doelman Eddy
Kempeners die een groter succes
voor Caesar in de weg stond.

Kalis op schot
Ook de laatste hoofdklassewed-
strijd heeft Wilhelmina niet kunnen
winnen. In Halsteren werd met 4-3
verloren, maar dat was beslist niet
nodig geweest. Voor rust vergat de
Weertse formatie de vele opgelegde
kansen te benutten. Slechts, twee
gingen er in, en twee maal was Ton
Kalis de maker. Op slag van rust
kwam Halsteren terug. Een vrije
trap van Moerkens verdween ineens
achter Tobben en een minuut later
bracht Fokke Zwart de partijen op
gelijke hoogte. Na de pauze had
Halsteren het beste van het spel en
nadat Voorbraak de lat al had ge-
troffen, bracht De Zwart de thuis-
club op voorsprong. Wilhelmina be-
perkte zich in die tweede helft tot
een handvol counters. Bij een daar-
van soleerde uitblinker Ton Kalis
naar 3-3. Halsteren bleek op het laat-
ste nog gebrand op de overwinning
en nadat Cees Moerkens 4-3 ge-
scoord had moest de Weertse doel-
man Tobben nog een paar knappe
reddingen verrichten.

Waubach op drift
PANNINGEN-WAUBACH: 0-2 (0-
-0). 60. Dautzenberg 0-1; 75. Rene
Smeets 0-2. Scheidsrechter: Nico
Slavenburg. Boeking: Jos Hoeben
(Parmingen) en Bert Starmans (Wau-
bach). Toeschouwers: 500.

PANNINGEN: Tullemans, Houben
(70. Zeelen), Eibers, Schijven, Rene
Janssen, v.d. Sterren, Hoedemakers,
Smolenaars, Idrissi (70. M. Maes-
sen), Houben, Robert Janssen.
WAUBACH: Blankenhagen, Jur-
gens, v. Kan, Deswijzen, A. Snippe,
Horbach, Kleinjans, Thijssen, Star-
mans, Dautzenberg (75. De Lang) en
R. Smeets (75. Ludwikzal).

PANNINGEN - PanniMgen
heeft geen waardig afscheid ge-

nomen van de eerste klasse F.
Een vooral in de tweede helft
met overgave spelend Waubach
diende de toekomstige hoofd-
klasser een verdiende 0-2 neder-
laag toe. In een op-en-neer gaan-
de eerste helft zorgden Schijven
en Smolenaars voor het thuis-clubgevaar, terwijl Waubach-
speler Smeets zijn harde schot
door Tullemans uit de hoek zag
gegraaid. Na de pauze kwam
Waubach tegen het gezapige
Parmingen steeds meer opzetten.
Dat resulteerde via Willy Daut-
zenberg en Robert Smeets in de
dik verdiende Waubach-zege.

Geldrop kampioen
GELDROP-BARONIE 5-1. 5. Brouns 1-0, 23. M. Boelaers 2-0.Rust. 55
T. Boelaers 3-0, 60. Nederlof 4-0, 65. Van Galen 4-1, 85. Kooyman 5-1
Scheidsrechter Kardol. Toeschouwers 1200.

GELDROP - Met duidelijke cijfers maakte Geldrop duidelijk nog
lang geen afstand te willen doen op het abonnement op hoofdklasse-
kampioenschappen. De formatie van trainer Henk Rayer had Weinig
moeite met De Baronie.

LONGA-TOP 0-2. 20. Van Geenen 0-1 (strafschop). Rust. 85. Kuypers
0-2. Scheidsrechter Daemen. Toesch. 300.

sport

RKONS zonder inspiratie

Heer redt
vege lijf

Van onze medewerker HARRY SCHOLTES
HEER-RKONS 2-1 (1-1). 31. Van Hooren 0-1, 40. Van Reen
1-1. 58. W. Janssen 2-1. Scheidsrechter Joosten. Boeking Van
Hooren (Heer). Toeschouwers 250.
HEER: Gielen, Muytjens, Franssen, Petit, Hollanders (75. v.
Cinneken), Janssen, Wetzels, Pleumeekers, Kostongs, Van
Hooren, Macheels (58. Smeets).
RKONS: Konen, Janssen, Pluymen, De Boer, André, Schil-
der, Cremer (51. Schleepen), Tilsky (51. Winkens), Caelen, van
Reen, Dijkstra.

HEER - Toen direct na de wedstrijd tussen Heer en
RKONS bekend werd datAlmania tegen Volharding had
verloren, steeg vanaf de tribune èen applaus op. Dank zij
de 2-1 zege op een ongeïnspireerd spelend RKONS is het
eersteklasserschap van Heer veilig gesteld. Heer-trainer
Houben was vooral aan het eindevan de wedstrijd super-
nerveus. Voortdurend joeg hij zijn spelers naar voren.

Toen de goed leidende scheidsrechter Joosten de wed-
strijd ten einde floot, stoof de trainer juichend het veld
op. Wat later: „Man ik ben in dezevende hemel. Nu wordt
het tijd dat wij de ploeg gaan versterken, want die span-
ning wil in niet meer meemaken". Frappant genoeg liet
Heer tegenstander RKONS in de eerste helft vrij veel
ruimte. De 'stuiter' waarmee Alex van Hooren keeper
Rico Konen verraste was tegen de verhouding in, 1-0. De
gasten creëerden in de eerste helft veel kansen die niet
benut werden. Vijf minuten voor rust tikte David van
Reen een pracht van een voorzet van Ron Dijkstra van
kortbij in doel, 1-1. Na rust spee\deRKONS zonder enige
overtuiging en liet het initiatiefaan een zenuwachtig spe-
lend Heer. In de 57e minuut stopte Konen een strafschop
van Van Hooren. Een minuut later voltrok Willy Janssen
evenwel het vonnis en joeg de bal van kortbij in het ONS-
doel, 2-1.

Volharding winnaar derde periode na 4-1 zege

Almania in mineurstemming
Van onze medewerker

MAARTEN DE KEVER

ALMANIA-VOLHARDING 1-4(0-4). 4.
Clevers 0-1; 34. Berden 0-2; 36. Berden
0-3; 44. Berden 0-4; 53. Joordens 1-4.
Scheidsrechter: Veldman. Boeking: Eh-
len (Almania). Toeschouwers: 350.
ALMANIA: Konings, Ehlen, Quix, Da-
moiseaux, Van de Donk, Coenen (46.
Oostwoud), Beckers, Winter, Dreuning
(46. Hendriks), Joordens,Ruiter.
VOLHARDING: Verhoeven, Nabuurs,
Theunissen, Wilmsen, Boom, Van de
Heuvel, Jacobs, Rongen, Hermens, Cle-
vers, Berden.

SITTARD - Teneergeslagen zat Al-
mania-trainer Martin Creuwels na

de wedstrijd in de bestuurskamer.
Af en toe veegde hij met een vinger
door zijn ogen, tranen terygdrin-
gend. Volharding was oppermach-
tig geweest en door de overwinning
van Heer was degradatie voor zijn
ploeg een feit.

„Je degradeert natuurlijkniet alleen
vandaag", was zijn eerste commen-
taar. „Maar een puntje was wel ge-
noeg geweest". Dat had er echter
niet ingezeten. Al na vier minuten
keek Almania tegen een achter-
standaan. Berden gafvoor naar Cle-
vers, die simpel intikte: 0-1. Een
ideale uitgangssituatie voor het

counterende Volharding, dat meer
en meer kansen kreeg. Na 34 minu-
ten gingBerden alleen op Almania-
doelmanKonings af en scoorde 0-2.
Twee minuten later was het weer
raak; weer Berden: 0-3. Vlak voor
rust kopte Berden zijn derde doel-
punt binnen en scoorde daarmee
een echte hattrick: 0-4. Joordens
maakte na acht minuten in de twee-
de helft weliswaar nog een tegen-
doelpunt, maar de kracht ontbrak
Almania om door te zetten.

HEERLEN - De spanning was te snijden op vele
Limburgse velden. Beslissingen over kampioen-
schappen, periodetitels en degradatie vielener le-
gio afgelopenweekeinde. Dat zorgde voor verhoog-
de nervositeit bij spelers, trainers en begeleiders.
Deze foto van Frits Widdershoven, gemaakt tijdens
de wedstrijd RKVVL-RKVCL (die VCL de titel in
2A opleverde), geeft een voorbeeld van de span-
ning.

Borngeloofde er
zelf niet meer in
VINKENSLAG-BORN 6-5 (2-1). 24.
Puts 0-1; 28. Verhoeven 1-1; 36. Verhoe-
ven 2-1; 46. Sour 3-1;47. Scheffer 4-1; 60.
Vergoossen 4-2. 67. Bastiaans 5-2 (penal-
ty), 70. Conjour 5-3; 73. Conjour 5-4; 83
Bastiaans 6-4; 85. Halmans 6-5 (penalty).
Boeking: Richard v.d. Heyden (Bom)
Frans Remmers (Vinkenslag). Scheids-
j-echter: Kooien. Toeschouwers: 150.
VINKENSLAG: Humblet, G. Rem-
mers, Frantzen, Hermans, Frijns, Sour,
Bastiaans, Scheffer (56. F. Remmers)
Dassen, Vroegop, Verhoeven.
BORN: Urlings, Magermans, Vergeer,
Janssen (45. Driessen), Knoors, V.d.
Heyden, Slangen, Puts, Vergoossen,
Halmans, Conjour.

MAASTRICHT- „Finito", was alles
wat Born-trainer Hans Engbersen
na afloop te zeggen had. Bom moet
het volgend seizoen een trapje lager
zoeken. Ook zal de monsterscore
anders doen bevroeden, een hoog-
staand duel was Vinkenslag-Born
allerminst. Bij beide ploegen was de
animo er een beetje uit.

De spelers gingen aan beide kanten
in verdedigend opzicht niet meer
tot het uiterste, waardoor aan beide
kanten heel watkansen ontstonden.
Soms leuk om te zien, maar of dit
het ware voetbal is, mag men zich
daarbij terdege afvragen. Bom was
in de 24ste minuut op voorsprong
gekomen, maar door twee fouten in
de verdediging stond Vinkenslag
met rust met 2-1 voor. Na rust een
waar doelpuntenfestijn en als het vi-
zier bij sommige spelers beter had
gestaan, dan had de scorenog hoger
uitgevallen.

RFC zonder fut
ROERMOND-HAPERT 1-5 (0-3). 27
H.v.d.Heuvel 0-1, 30. en 39. G.v.Leen-
ders 0-2 en 0-3, 55. M.Seegers 1-3, 78
E.v.d.Heuvel 1-4, 88. R.de Lepper 1-5

ROERMOND - Roermond heeft
met een fikse thuisnederlaag af-
scheid moeten nemen van de Bra-
bantse ploegen en de eerste klasse.
Hapert sloeg na ruim een half uur
drie maal toe en dat was de nekslag
voor de Roermondenaren. Na de
rust drongen ze wel even fel aan,
hetgeen resulteerde in een treffer,
maar de hitte had de fut er toch al
lang uitgehaald.

Vijlen: van
middenmoter
tot kampioen

HOUTHEM - Vijlen is kampioen
geworden in de Vierde Klasse B.
De door Arthur Isenborghs ge-
coachte ploeg had aan een 1-1 ge-
lijkspel tégen lason genoeg om
concurrent RKASV, dat met de-
zelfde cijfers remiseerde tegen
RKMVC, achter zich te houden.
Vijlen, een paar weken nog in de
middenmoot vertoevend, ver-
overde in Houthem titel en pro-
motie in de volgende opstelling:
Frank Lenders, Frans Bergmans,
Erik Gulpen, Wim van der
Scheer, Patrick Bock (Simon
Geerkens), Leon Hintzen, Wiel
van Tilburg (Silvio Souren), Wil-
bert Brauers, Rob Wissink; Lei
Vaessen, John Hengelbroek. De
selectie bestond verder uit: Mau-
rice Mullenders, Wilbert Beckers
en Pascal Hengelbroek.

9 Zie verder pagina 20, Het
Weekeinde van...

Id-sterrenelftal
Dusseldorp (9)

(Meerssen)

Van Dijk (11)
(Meerssen)

R. Smeets (7) Duyf (4) E. Smeets (7)
(Meerssen) (EHC) (Meerssen)

Alfonso (2) Quesada (13) Reynders (4) I
(Meerssen) (Meerssen) (Meerssen)

Kalis (6) Ploemen (5) Van Wijhe (4)
(Wilhelmina'08) (Meerssen) (Meerssen)

Het elftal achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbi
treffende speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozel

Hoofdklasse
DESK-EHC
Geldrop-Baronie
Vlissingen-Sittard
Venray-TSC
Halsteren-Wilhelmina '08 *Limburgia-SV Meerssen
Longa-TOP

Geldrop 26 18 5 3 41
TSC 26 16 7 3 39*
Halsteren 26 11 9 6 31
Longa 26 10 10 6 30
DESK 26 9 9 8 27 1
Venray 26 9 8 9 26
SV Meerssen 26 9 8 9 261
TOP 26 8 10 8 26 i
Baronie . 26 7 10 9 24'
Vlissingen 26 7 9 10 23'■EHC 26 7 8 11 22^
Limburgia 26 4 9 13 17!
Sittard 2& 3 10 13 16
Wilhelmina '08 26 4 8 14 16
Derde periodestand:
Geldrop 8 8 0 0 16
Halsteren 8 4 4 0 12
Baronie 8 4 2 2 10
TOP 8 3 3 2 9
TSC 8 3 3 2 9
SV Meerssen 8 3 3 2 9
Vlissingen 8 2 3 3 7
DESK 8 2 3 3 7
Longa 8 3 14 7
Venray 8 14 3 6
Limburgia 8 2 2 4 6
Wilhelmina '08 8 13 4 5
EHC 8 13 4 5
Sittard 8 0 4 4 4
TSC kampioen eerste periode
Longa kampioen tweede periode
Geldrop kampioen derde periode

Hoofdklasse in cijfe
u

LIMBURGIA-MEERSSEN 2-4 (1-OJt,
Knol 1-0; 50. Alfonso 1-1; 55. Van W
1-2; 62. Van Deijck 1-3; 70. Kruishaaf
75. Van Deijck . 2-4. Toeschouwers^
Scheidsrechter: Yzendoörn. Boeking:y
lichs (Limburgia).
LIMBURGIA: Frolichs 6, Van HezikK'
5, Klein 6, Joosten 6, Craemers 7, Muell'
6, Starmans 6, Zinken 6 (50. Kruishafa
Knol 6, Fijneman 6. Totaal: 74 (12). L
MEERSSEN: Dusseldorp 8, R. SmefVan Dijk 8, Kleinen 7, E. Smeets 7, Alf'7, Quesada 7, Reijnders 7, Van WiJT!
Ploumen 7, Van Deijck 7. Totaal: 79 ('^
DESK-EHC 3-3 (2-0). 24. Sulsters f 1schop) 1-0; 42. De Veer 2-0; 50. Brantë
2-1; 66. Duyf 2-2; 86. Bastings 2-3; B't[
sters 3-3. Scheidsrechter: Zeilmaker-
schouwers: 200.
EHC: Wijkei 6, Janssen 7, Scheepers t-,
7, Ypelaar 6, Derrez 7, Adam 6, Mare»
nen 6 (46. Bastings 7), Loontjens 6, Gr»
Branckaert 6. Totaal: 76 (12).

VENRAY-TSC: 0-2 (0-0). 70. Gabriëls Ojp
Musters 0-2. Scheidsrechter: Hulstt
Toeschouwers: 300. ■*
VENRAY: Van Soest 5, Poels 6, Lens*
Verheyen 6, Van Haren 6 (83. Jeuckenlfogers 6 (70. Drabbels), Spee 6, Cuppen k
Dijk 6, Th. Philipsen 6, L. Vievermans''
taal: 64 (11). KkVLISSINGEN-SITTARD: 4-1 (3-1). W
Ham 1-0; 27. V.d. Ham 2-0; 37. De &'
2-1; 42. De Jong 3-1; 88. Vevviel'
Scheidsrechter: Markus. Toeschoot
600. \SITTARD: Theewissen 6, Schmeitz %
phout 7, Driessen 7, Heijmen 6,Keizer^. Meerts 7, Pernot 6, De Krijger 7, GouK*
Bergrath 6. (70/11). C

r
HALSTEREN-WILHELMINA'OB: 4-3..
10.Kalis 0-1; 11.Kalis 0-2; 43. MoerkeiV
45. Zwart 2-2; 55. Zwart 3-2; 63. Kalis »
Moerkens 4-3. Scheidsrechter: LaUg
Toeschouwers: 500. =WILHELMINA: Tobben 7, Hesen 6, Ff
vaart 7, Camp 6, Moorman 6, KesSfNeeskens 5, Kellenaers 5, Berns 5, KV
Pouwels 5. Totaal 65 UI). L

eerste klasse
ESV-Rood Wit W. H
WSC-ODC ,
Wilhelmina-De Valk
Schijndel-BVV '7*
Roermond-Hapert fc
Alliance-Gemert , fc
BW 22 11 9 231 J°WSC 22 13 5 431Wilhelmina 22 11 6 528 JESV 21 10 6 5 26 JRood Wit W. 22 9 6 724 'De Valk 22 7 9 6 23Hapert 22 6 9 7 21 J.ODC 21 6 7 8 19tf|
Gemert 22 6 7 9 19 JeSchijndel 22 5 5 12 15 L
Roermond 22 3 6 13 14 » 'Alliance 22 3 5 14 11
Derde periodestand: >i
Wilhelmina 7 6 0 1 12 VlBW 7 4 11 11 VRood Wit W. 7 5 0 2 10 le
WSC kampioen eerste periode e
WSC kampioen tweede periode UWilhelmina kampioen derde periode};

eerste klasse
Almania-Volharding v
Heer-RKONS b
FC Vinkenslag-Born
Panningen-Waubach e
SVN-SCG HLeonidas W.-Caesar <^
Parmingen 22 10 10 2 30 t'
FC Vinkenslag 22 10 8 4 28 TWaubach 26 8 10 4 26 tj
SVN 22 9 6 7 24 '5
RKONS 22 7 10 5 24 Ir
SCG 22 8 7 7 23 &
Volharding 22 8 7 7 23 %
Caesar 22 7 8 7 22 fl,.
Heer 22 7 5 10 19 jf,
Almania 22 6 6 10 18 h*
Bom 22 4 8 10 16 JPLeonidas W. 22 2 7 13 11 'CDerde periodestand: irVolharding 7 5 1 1 11 1£Waubach 7 4 2 1 10 "*SVN 7 4 2 1 10 'tRKONS kampioen eerste periode piParmingen kampioen tweede periode
Volharding kampioen derde periode

(ADVERTENTIE)

6' SQUASH
BANEN
in Sportcentrum

■tadbwHH
Terweyerweg 29
Heerlen-Noord (Passart)
Info 045-218590
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sport

Amateurs in feeststemming
' VCL

'ASTRICHT -: doelpuntloze
lJkspel ' tegen
■VVL was vol-
'nde voor
VCL, om de titelde tweede klasse
binnen te halen.
*»Ier Fer vanmsen stelde zijne'at samen uit de

spelers:
?ns Smit, June

Ï
'epels, . Fred
FJ-nissen, Frank'"U, Bert Ducha-
tu, Fred Janssen,-
"ndri Huininga,
ne Alink, Ger.
°^a, Frans Wil-
ris. Richard van

Heuvel Jos
Bram Lou-

g Pnapessy, Jac-
-1 j ŝ Zwakhaelen,o ?rco Jaspers,e}ul van der Ha-
-6J 1 en Rene van6 Nen,

3|V'35
WDEATHEUVEL-
j Jna 1000 toe-.

_
r°nuiers zagen» '*'35 de titel in de
JPae klasse C be-
j en- Bij directesp'CUrrent Linden-
jf^el behaalden
■ sPelers uit Pos-
ifn.olt een 1-0 zege.rcel Schmitz was: speler die de

bij de
'sterholtse aan-
1^9 teweeg
gP-cht. Jos Klingen

j^ainer van dejjUo. Hij /ormeerde
DT 1 team uit de vol-fjde spelers: Rob
F». Patrick Pe-
'f's> Jan Wolters,
£en Thoolen, Ed-
Jn Thissen, Wim
?ssen, Frank Sieg,
f- rcel Schmitz,
f n Seelen, Henri
r,°°Ps, Henk Ko-
fziak, Geert
Wolen, Matje
tfndrikx en Mareüemers.

s&TANlA
JACHSBERG -
.«■^gespeeld u;a£

'skt s. weinigen■ één seizoen na
n'UTa-datie terugke-. in de oude fclas-
4 fJJ RKSVJ3 be-

'_._ de club eenraar bevochten
id

_
2w9e' VoW°e«de

a
de fcampioens-

9 m de vierde
3 sse c te mogenf^n. De spelers-
4ptP' Gerard uan
C*' Roger Coe-

Pf"> Ad Dikmans,<T? Ua-n Kalsbeek,TjQn Kerkhoff,«nijn Kerkhoff-* Kern, Irio La-~de, Loek Lim-
Jf^. ftichard O/-K^ans, Jan-Wil-de Poel, Fred
Ifinen, Leonfijnen, R 0b See-

' "im Severens,fc ei Vrösch;
i,,, Vaessen enfö Zimny.

TENSBROEK -j" echte verras-
L-i.' ■

°p anderefcan het kam-fer »n
ler> niet wor-a gefcara/cteri-
loT Drie kandi-
efê^waren er nog.

r°efc en VKC zei/.
Bp rj c°ncurrenten/«eWen de punten,fent;ijiVKCmet5-4
L?n, SNE u;on. Derei w 4C was een
E '" D« selectie:L ans Verscharen,. aje Meulemeester,£W Erbas, Ton-
£« «emmers, Johan
.««adakkers, FrankJariUo, Theo Vis-
juT' JohTl Fleuren,
C°ut de Bntiri> -R°-
fjr 'Knarren, Ra-
$} ld Anzill, Josfessen, Robbie-oruers, Ger Roe-
[j°js, Pascal Meijer,
|f red Knarren enhuc Doek. Trainer:
"eter Douma.

Aan de totstandkoming van deze pagina werkten mee de
fotografen Jeroen Kuit, Frans Rade, Peter Roozen en Frits
Widdershoven.
Samenstelling: Arno Ro'mgens.

DESM
HERKENBOSCH -De zelfgoal die
SVH-speler Eric
van Cann zon tien
minuten voor rust
maakte, betekende'
achteraf gezien hel
kampioenschap
voor DESM. In Her-
kenbosch, bij
SVH'39, mocht de
Weerter ploeg na de
1-0 zege de flessen
ontkurken. Trainer
van dekampioen in
de vierde klasse F is
Sjef Bongers. De
spelers van het
kampioensteam he-
ten: Rolf Bonten,
Willy Nies, Paul
Donkers, Eric van
Dijnen, Robert Kes-
sels, John, Remon,
Hennie en John
Moonen, Paul van
NieuwenHoven,
Frank Peperkamp,
Henri Slaats, Emiel
Weekers, William-
Maas en Mart Over-
mans. ■

AMICITAS
MEERSSEN - Ami-
citas heeft het kar-
wei geklaard. De
hete adem van
Oranje Boys, die de
spelers van trainer
Paul Meulenberg in
de nek voelden,
werkte verlam-
mend. Toch slaagde
Amicitas er de laat-
ste wedstrijd, bij
Sportclub Biesland,
nog eenmaal in alle,
krachten te mobili-
seren: 1-2 en de titel
in lA. De spelers-
groep: Roger Bex,
Peter Debats, Ger-
rie van Deursen,
Roger Eyckenboom,
Leon Eyckenboom,
Wil Franssen, Jules
Franssen, Jurgen
Geurts, Bert Hh-
bets, Hen Keulen,
Marcel van Lm, Jac
Molling, Paul
Muytjens, Clemens
Snel, Roger Strec-
kert, Mare Thissen,
Hein Vriesema en
Jac Hermans.

MHD
MARIA-HOOP
Na precies tien jaar
is MHD uit Maria-
Hoop terug in het
KNVB-voetbal. De
2-0 zege op Susterse
Boys was voldoende
om het kampioen-
schap in de eerste
klasse E van de af-
deling Limburg ze-
ker te stellen. De
MHD-selectie die
voor deze prestatie
zorgde bestond uit:
Ton Emans, Hub
Vervuurt, Lou van
de Munckhof, Jo
Seegers, Harry Hin-
zen, Sjef van Heel,
Jan Coenen, Leqn
Hinzen, Erik See-
gers, Martijn Pe-
ters, Ton Janssen,
Peter Beckers, Hdy
Pistorius, Maurice
Geraets, Jos Claes-
sen, Hub Wolfs en
speler-trainer Erik
Effing.

BOEKOEL
SWALMEN - Voor
het eerst sedert zes-'
tig jaar mag Boe-
koel in KNVB-ver-
band spelen. Het
team eiste de titel
op in IG. Zelf won
het bij Grashoek,
terwijl favoriet Ko-
ningslust bij de re-
serves van GFC ver-
loor. Trainer Pieter
Vintcent formeerde
zijn team uit: Ri-
chard Trompetter,
Dieter Geerkens,
Wil Franssen, Paul-
Marcel Evers,
Frank, André en
René Fontijn, Mark
Vriezen, Dolf Jans-
sen, Ralf Maessen,
Mark Vintcent, Ed-
die Jabbay, Jean
Hoogmans, Jan
Cox, Mart en Henri
Spreeuwenberg ,
Alexander Kirberg,
Coos van Houts en
Lougi Lai.
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Ft WAS DE AFWAS ZONDAG MAAR ZO I
{■■■■■^NELKLAAR, HÈ VADERS?

ppi Met demoderne Polaroid Impulse FF direkt-klaar camera, met

.^«««8888^8811 " "^ot! 1 'Na ontvangst van 30.-op bank-of girorekening.

]4^- JLlwI f^^y^iiiii. FOTOoVIPEQoAUDIO
St. Gerardus, Pr. Mauritslaan 10, BEEK, 04490-71329. Canisius, Ansemburgstraat 7, GELEEN, 0449042581. Optiek Zijlstra, Saroleastraat 60,
HEERLEN, 045-713637. Vroemen, Kouvenderstraat 163, HOENSBROEK, 045-212882. Vinders, Markt 19, KERKRADE, 045462299. Daniels,
Kleine Staat 7, MAASTRICHT, 043-213421. Rembrandt, Grotestraat 46, MAASTRICHT, 043-213903/250875. Optiek Zijlstra, Grotestraat 28,
VALKENBURG, 04406-12349.

'gezocht'
Voor een bedrijf in Simpelveld.

U gaat zich bezighouden met licht administratief
werk, fakturering (m.b.v. Lotus), het voeren van

de korrespondentie in Nederlands, Engels en
Frans en de telefoonbehandeling.

Het betreft een funktie met een 32,5-urige werk-
week met werktijden van 9.00 tot 16.00 uur.

Deze baan is voor een lange periode.

Kandidaten die in aanmerking denken te komen
voor bovenstaande vakature verzoeken wij kontakt

op te nemen met Sylvia Otten van
ons kantoor in Kerkrade.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

HKESER. uit2end-kracht*
Ligt uw hart in Limburgs natuur?

' V^ Ar<T

jA Bei of schrijf:
/jfc) Slichting het Limburgs Landschap

Kasteel Arcen

**y/ïS) postbus 4301, 5944 zg Arcen

*^ telefoon 04703-1840

Nu wordt reinigen een kinderspel !

" hogeckukreinigers warm- en koudwater /fI^^^^^JV
stof- en walerzutgers JÊ mm\ m^^^^mmmj^^^r

" tapijtreintgers sM \0 ~~^m. . " —_

" onderdöeniemigers '—'——-^^^to fSs*^^^ss'^i'— \" vtoerretnigingsaulomaten W^^E)SëS' at*l^*^
" sett-service apparaten \J^~SlMsi'.' '■■' i
"toeüehorenen rwnigingsmiööelen j-,. Tp^ j/i^y ffïJA

<r^ iim ■ verkoop l^^-PUmijflL^l l^ti "SERVICE
qK «REPARATIE J7^^

S OOK IN UW DIRECTE OMGEVING

Reinigingssystemen
l Nusieiweg 90-6136 KV Sittard (md. park Noord)- Tel 04490-19980

KANTOORMEUBELEN
EMLY Handelsonderneming
heeft In haar pakket van kantoormeubelen
aden bekende merken van zeer hoge kwaliteit
zoal»;

Jan de Bouvrïe
dlrektiemeuhelen, vergadertafel», lage kasten

en zeer lux» aysteembur©'*

Voortman
stalen b'uro'», complete kantoormeubel»
alsmede stalen kasten» kluizen en safe».

Ahrend
houtenen »talen kantoormeubelen

Artifort
luxe buro'» en stoelen

Van Blerk
buro'» en kasten

Wilkhahn
kantoormeubel»!

Teven» leveren wij ook baße'», buro'» en kasten
op maatwerk. Dit alles van zeer hogekwaliteit.

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat34B
SITTARDtal.; 04490-23738

04498-54510

Richtlijnen aanvullend milieu-effectrapport voor een
oostwestbaan op de luchthaven Maastricht

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg maken bekend datde Ministers van. Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
besloten hebben de aanvullenderichtlijnen voor de inhoud van hetAanvullend Milieu-
effectrapport uitbreiding Luchthaven Maastricht uitte breiden met een nieuw scenario.
De reden hiervoor is een tussentijds besluit van hetKabinet datnachtvluchten met de
grootste categorievliegtuigen niet langer een reële optie zijn voor het gebruikvan de
oostwestbaan, en dat een ander, meer op passagiersvervoer gericht scenariowordt
onderzocht.
De uitbreidingvan de aanvullenderichtlijnen ligt ter inzage op devolgende plaatsen:- het Gouvernement te Maastricht in de Bibliotheek, Limburglaan 10- Gemeensecretarie van Beek, Voorlichtingscentrum,Raadhuisstraat 9- Gemeentesecretarie van Heerlen, Afdeling Voorlichting, Geleenstraat 27- Geraeentesecretarie van Maastricht, Voorlichtingscentrum,Stadskantoor1,

Stadhuisstraat 5- Gemeentesecretarie van Meerssen, bureau Voorlichting,Beekstraat 51- Gemeentesecretarie van Nuth, afdeling RO-leeskamer, De Weverplein 1- Gemeentesecretarie van Schinnen, Afdeling grondgebied, Scalahof 1- Receptie van N.V. Luchthaven Maastricht, Vliegveldweg 17.

'XÏXtIUITBREIDING
-fêv f\ LUCHTHAVEN
15J44ZUID-LIMBURG

Alvorens u deuren, voordeu-
ren en keuken uitbreekt en
nieuw aanschaft, raadpleeg
eerst ons. Het PORTAS-alter-
natief: uitoudwordt "nieuw"
staat borg voorde beste kwali-
teit, een faire prijs en topservi-
ce. Ook voor radiatorkasten en
badkamermeubels.

VAM WEL BV [
Hoekerweg 4, Bunde k»m-I

Tel. 043-647833 üjk%\

Wacht
met

Henk

zeggen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den tekomen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
grij pen. Doen we dat?

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

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

even ac lijd.

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.
Elk bedraa tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duutzame aanschaf. Bi]
overlijden meestal kwijtschelding.
[jjTjTfl^y/iA'iiiij^ Mj'l

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- p.mnd eff,rente Theor.
bedrag mcl. rente perjw 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

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x IBOx 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,-
-enz.
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6 %. 2e en 3e hyp, en pers.
leningenvanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
van aflossen mogelijk. Vraag INFO.

jXjS rTOVinCI© Bureau Bibliotheek
I " L _ Postbus 5700

[gTsS LimDUrCJ 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 112/19-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van beschikkingen naar aanlei-
dingvan aanvragen om ontheffing.

Beschikkingen.
GedeputeerdeStaten hebben op 10april 1990
onder voorwaarden
1. E. Heusschen, Waterval 13te Ulestraten

ontheffingverleend voor het oprichten
van een fruitloods in Termoors-Klimmen,
gemeente Voerendaal (Bs 56994).

2. J.van Loo, Lindenstraat 60 te Berg en Ter-
blijt ontheffing verleendvoor het bouwen
van een mestkelder met loodsca. mcl. het
inwerking hebbenvan een agrarisch be-
drijfop het adres Lindenstraat 60 voor-
noemd (Bs 57116).

3. J.P.M. Stassen, Molenweg 8 te Ambij-
Maastricht ontheffing verleendvoor het
bouwen van een ondergrondsemestkel-
der annex sleufsilobij zijn boerderijaldaar
(Bs 58006).

4. H. Heijnen, Ransdalerweg 1 te Voerendaal
ontheffing verleendvoor het hebben van
een agrarisch bedrijf aldaaren voor het uit-
breiden daarvan met een mestopslag met
veestal (Bs 55462).

5. E.M.G. Frijns, Moerslag 28 te St. Geertruid
ontheffing verleendvoor hetoprichten en
hebbenvan een landbouwbedrijfvoor het
houdenvan vee inGulpen (Bt 50411).

6. De Gemeente Meerssen ontheffing ver-
leend voor het aanleggen van fietspaden
langs de Fregatweg in Bunde en in het
Oostbroek te Geulle (Bs 55697).

7. H.C.Vliegen, Dorpstraat 15 te Cadier en
Keer ontheffing verleend voor het bouwen
van een veestal, gierkelder, machineber-
ging, olieopslag en mestvaalt (vaste mest-
opslag) (Bs 57283).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggenvanaf 8 mei 1990ter
inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren;b. ten gemeentehuizevan
Voerendaal (ad 1 en ad 4), Valkenburg aan de
Geul (ad 2), Maastricht (ad 3), Margraten (ad 5
en ad 7) en Meerssen (ad 6) tijdens de werk-
uren en daarbuiten op de in deze gemeenten
gebruikelijkeplaatsen en tijden,tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan wor-
den ingesteld tegen de beschikking.

Beroep.
Tegenhet verlenen van degevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel44 van de
Wetalgemene bepalingen milieuhygiënekan
tot9juni 1990beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. debetrokken adviseurs;
c. degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 .
of22tweede lid, of28,eerste lid,onder c, van
de Wet algemenebepalingen milieuhygiëne
bezwaren hebben ingebracht; d. enige an-
dere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijsniet in staat is geweest overeen-
komstig artikel 20, 21 of 22,tweede lid, of 28,
eerste lid, onder c, van de Wetalgemene be-
palingen milieuhygiënebezwaren in te bren-
gen. Het beroepschrift moetworden gericht
aan en intweevoud worden gezondenaan de
Raad van State, Afdeling voor de Geschillen
van bestuur, Binnenhof 1,2513AA's-Graven-
hage. Voor de indiening van dit beroepschrift
is ’ 150-griffierecht verschuldigd, te storten
op girorekening no. 507590 t.n.v. de secreta-
ris van de Raad van State, onder vermelding
van: "betreft beroep tegen besluit Gedepu-
teerde Statenvan Limburg d.d. 10april 1990".
Genoemd bedragzal wordenterugbetaald als
de beroepszaak gunstig voor de indieneraf-
loopt. Degenen die niet in staat is, genoemd
bedrag te betalen kan bij de secretarievan zijn
woonplaats een verklaring van de burge-
meester daarvoor vragenen diebij het be-
roepschrift voegen. In bepaalde gevallen
wordt in zon situatie een korting van ’ 75-
-toegekend danweiwordt de indienergeheel
vrijgesteld van hetbetalen van Griffierecht.

gezocht'
Voor diverse bedrijven in de vleeswarenindustrie

in Kerkrade en Heerlen zoeken wij per direkt

Wij hebben mogelijkheden voor volwaardige en
halfwas krachten. De werkzaamheden zijn voor
een lange periode tegen een goede beloning.

Neem voor meer informatie kontakt op met
Lijnda Lemmen van ons kantoor in Heerlen of

met Jos Driessen van onze vestiging in Kerkrade.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

HKESER
■ uitzend-kracht^
Wonen op niveau

i\an het groene Oranjeplein, direct
grenzend aan het levendigecentrum van
Maastricht, worden representatieve,
selectievekwaliteitsappartementen met
privacy, sfeer, stijl en niveau gebouwd.

" fraaie architectuur, geïntegreerd in het
bestaande stadsbeeld

" royale balkons met doorzichtig front

" 2 of 3 ruime slaapkamers

" riante woonkamer vanaf 40 m 2

" luxe keukenuitrusting en betegelde
wasruimte/berging

" complete badkamer met ligbad, douche
en 2 vaste wastafels

" inpandige parkeergarage en bergingen
met lift bereikbaar

" hoog afwerkingsniveau met o.m. isole-
rend glas, spouwisolatie, veel elektrici-
teitsaansluitingen, tegelwerk en natuur-
steen

"op loopafstand openbaar vervoer en 'stedelijkewinkelvoorzieningen
Koopsommen vanaf ’ 253.500-v.o.n.

E RUIJTERS
makelaardij onroerendgoed - sittard maastricht heerten
6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62- tel 043- 218941

va* oooSmmMmnE„
Vandaar onze lage prijzen. Bijv.: ir
2-detirS kasten, afsluitbaar, 4 legborden — voor maar L/D jl
tekenkaSten, 6 laden.AO-formaat, afsluitbaar voor ma» 695)'
tekentafel, I7oxloo, dubb. kolom,compleet ;... voor maar 995} j

I KANTOORMEUBELEN 1

Ilnons programma treft u merken als:
Stampa Neolt J

Basis Westaro &

MB Westline £Metalin Backfield o
Velto Sicame, etc. .

~~ . ~?~

Wij fabriceren zelf directiemeubeten in licht en ctonker eiken,
grijs, wit en zwart.

rI
Daarnaast vindl u bij ons een ruimte van 500 m2met.gebruikte■ y:::y>pyy;^yyr-^<}^^<}%^y^ ]*s,;y:;

'■ ■: ■■ ■ . ""

Hoop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest

\iWj VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN f
ij

Handelsstraat 23 (handelscentrum BertjerwM) Sittard. Tei. 04490-14867
's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur. Fax. 04490-23600
Prijzen excl. BTW. Franco levering door h<*M Nederland en België

l LET OP HET JUISTE ADRES! ,). 1 , , J>

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

nn ~i ">
rOVInCIG Bureau Bibliotheek r,

2/Ësißj I ïrv^U.i».*. Postbuss7oo iyS/Jj^l LimDUiy 6202 MA Maastricht b*~^ tel. 043-897386 I
mededeling Commissie Beroepszaken Administratieve 'm 121/19-90 Geschillen

Op woensdag9 mei 1990om 09.30 uurvind Eeen openbarehoorzitting plaats terbehanda
lingvan ingekomen beroepschriften in het E
Gouvernement, Limburglaan 10te Maas- c
tricht. <tI . II, __ >

Galery Iran heft haar zaak op!

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

Enkele voorbeelden:
Kurdistan 197x298 cm’3250,- nu.. ’1125,-
Bidjar super 170x240 cm ’ 8500,- nu f 2500,-
Hirwan 195x298 cm ’ 2860,-nu ’ 775,- ;

Kars
174x127 ’2750

Nu slechts'
’9 75

ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond

Hoever moét
hetkomen voordat u
eindelijk lid wordt?
Vrijheid, daar sta je in Nederland niet zovaak bij stil.
Onze vrijheid is zo gewoon. Maar oneerlijke proces-

sen, martelingen, doodstraffen en verdwijningen
zijn nog steeds de dagelijkserealiteit in een te groot
deelvan dewereld.

U hoeft daar geen genoegen mee te nemen.
Amnesty International doet datook niet.

Al voor f 47,50 per jaarbent u lid. Gun uzelf
ditkeer geen kans om het te vergeten. Want onder-

drukkenderegimes zijn maar voor één dingbang:
een afwijkende mening. Uw mening en die van tal-
loze anderen.

U kunt veilig uw meningkenbaar maken. Doe
dat nu, word lid van Amnesty International.

$ AMNESTY INTERNATIONAL
O Ik word nu lid voor f 47,50 per jaar. Stuurt u mij een acceptgiro.

O Stuurt u mij eerst meer informatie over Amnesty International.

Naam: — m/v
Adres: .
Postcode/plaats:„_j

Amnesty International, AntwoordnummerloB4o,loooRA Amsterdam. °
Met uw steun laten wij onze stem horen.«

Limburgs Dagblad



Uniek record
VIJLEN - Een unieke staat van
dienst in de voetballerij heeft Vij-
len-speler Hub Bock, die gisteren in
de wedstrijd tussen Vijlen 3 en
RKMVC 2 voor de 750ste keer het
groene Vylen-shirt over zyn schou-
ders trok. Bock (43) en al 31 jaar ac-
tief in Vijlen-kledij ontving dan ook
van voorzitter Vermeeren een
wandklok met inscriptie

Weltania weer terug in derde klasse

Oranje boven in Ubachsberg
Van onze medewerker

HUUB PALMEN

IKSVB-WELTANIA 0-1 (0-0). 85. Vaneek 0-1. Toeschouwers 450. Scheids-«nter A. Benyahya. Boeking: Zimny
>S„ nia): Kamps en Schaapkens*SVB).
S^VB: Lardinois, B. Borghans, J.°rghans, Conjaars. Zinzen, Schaap-
jeB. Verhees (80. Meessen), Grond,

Kamps, Keularts (46. Ha-
Limpens, A. Kerkhoff, Van

I*, Zimny, Severens, Lagarde (83. M.
*rkhoff), Seelen, F. Schijnen, L. Schij-
Sft.Kern, Coenen (46. Van Kalsbeek).

-J^ACHSBERG - Weer was het
"la^ 6 boven, ZÜ het met een weekJ^aging. Weltania werd in eenFrzengende hitte met veel pijn enr eite tegen een zich prachtig ver-end RKSVB kampioen in de.trme klasse C. Met bloemen en
lfuwi?agne' vreugdekreten, hand-
?a en en schouderklopjes, een«jantje hier en kussen daarwerden
r bannen van trainer Willy Bruisi °e bloemetjes gezet. De homma-j!LVan de kampioen doorRKSVB-
rv°erder Richard Schaapkens
Cht boekdelen. „Weltania is de

nte kampioen. Veel succes in deftde klasse."
>PJ? Je de gezichten voor de wed-

eens gezien had! Maar het isH^kt," was de eerste reactie van
Willy Bruis. In zijnt Jste jaar bracht hij de Heerlena-s Weer terug naar de derde klasse.e zitten muurvast," zei Bruis on-

',r derust. Hij verving Coenen door
I» 1?Kalsbeek ('Als ik kom, komt er

iHld pit in de wedstrijd') waardoor
'erard van Beek als centrumspits, eer ondersteuning kreeg.
°ch werd de verlossende treffer
IjS vijfminu ten voor tijd gescoord., een pass van Fred Schijnen
ouri

Ot Van Beek feilloosraak- Een
I n doelpunt zoals hij later ver-
ilf

9 "*k had weer een beetje ge-
aaiVandaaS- Na dat schot °P de
lee tn- je' dat je zon kans niet,a r„ krijgt, maar dat was niet

'oe^H11 a^e gelukwensen door
u 'de het gerstenat overvloedig,
cht rmonie uit Welten behoefde
IW\ niet de er& op maar wachtte
itt en de kamPi°enen °P- Voor-
je?r Hub Huynen kon zijn geluk
a °P: „Ik hoop dat de groep bij el-
Z!r blijft, al weet ik dat Van Beek
ltl^S gaat naar Brabant. Zaak is het

ln de derde klasse een woordje
l^r te spreken." Trainer Willy
6 vis verwoordde het als volgt: „Als
iq P zon overtuigende manier met
lrorriUnten uit 22 duels kamPioen
tia,, ' .m°et je ook in een hogere

>. in de top kunnen meedraai-

BUNDE -De laatste competitie-t, stryd tussen'Bunde en WVV'2BLp,e derde klasse A was wel een
b:.[bijzondere voor Hub Vluggen,ni nad namelijkvoor de500ste keerLjtten officiële wedstryd het groen-
te le Bunde-shirt aan, nadat hij alL Zestienjarige leeftijd zijn op-
b enting in het eerste elftal vank^de had gemaakt.

Promotiewedstrijden
reserve klassen

;. °da 2-RKVVL 2 2-0evremont 2-Wittenhorst 2 0-2

Winst voor Passsart en Nieuw Einde

Beslissingsduel
noodzakelijk

Van onze medewerksterMARIANNE GROSJEAN

hn hRLEN ~ In de eerste klasse CIL . e afdeling Limburg, zal een be-L^ngswedstrijd uitsluitsel moe-
b 0 geven over het kampioenschap.
Hs p winstvan zowel Nieuw Einde
L assart in hun laatste duel is ere geen titelhouder bekend.

LlUw Einde won met 5-2 bij Ka-
L„ ?® Boys, maar in de eerste helft
?Un ♦?* er voor de gasten niet zo
«lel g Uit Kakertse Boys kwam al

_
ü °P voorsprong door een doel-en 311 JefMook- Met meer geluk

>0 de scorevoor de thuisclub zelfs
sT lcunnen zijn. Voor Nieuw Ein-

fcfs ?n^ veel op het spel en de spe-
ij^, bonden in eerste instantie de
laa niet aan. Kakertse Boys stond
'feld entegen ontsPannen °P bet

F namen de gastenhet heft in

handen. Marcel Luyten, Angelo Lis-
ci en Hennie van Zundert, die een
echte hattrick scoorde, namen de
doelpunten voor hun rekening. Ron
Peters scoorde voor de thuisclub
nog tegen. Elftalleider Sjaak van
den Broek (Nieuw Einde) reageerde
tevreden: „We hebben een jonge
ploeg en daarom konden de spelers
in de eerste helft de spanning niet
aan. Maar de winst is binnen."

Passart won overtuigend met 3-0 bij
Eikenderveld. Rob Adams bracht
Passart in de eerste helft op voor-
sprong en hij nam na rust de beide
andere treffers ook nog voor zijnre-
kening. Passart-trainer Piet van der
Sande: „We domineerden de hele
wedstrijd, maar door de zo ontstane
ruimte kon Eikenderveld echter ge-
vaarlijk counteren. Gelukkig wer-
den die kansen niet benut. We kun-
nen ons nu op de beslissingswed-
strijd tegen Nieuw Einde gaanvoor-
bereiden."

tweede klassers
RKVVL-RKVCL 0-0. Scheidsrech
ter Bogie. Toeschouwers 800.
RKWL: prop, Schols, Thimister,
Schröder, Theunissen, Limpens (80.
Zegers), Waltjé, Habets, Crijns, De-üsch Lathouwers (67. Van Oos-trum).
R

d : Smit- Triepels, Theunis-sen, Brull, Duchateau, Janssen, Hui-
ninga, Alink, Thoma, Willems, Vande Heuvel.

MAASTRICHT - Na twee eerde-
re missers ging de kogel gistereneindelijk door de kerk. Het metveel zweetdruppels, en dit niet
alleen vanwege de tropische
temperatuur, bevochten gelijk-
spel (0-0) bleek door het verras-
sende verlies van Eijsden meer
dan voldoende om de titel in detweede klase A voor zich op te
eisen.
Na het laatste fluitsignaal van
scheidsrechter Bogie ontlaadde
zich de spanning. Vervuld van
vreugde en emotie vielen spe-
lers, begeleiders en supporters
elkaar in de armen. RKVCLs vo-
caal sterkste supporter Math
Cobben, die met zijn strijdkreet
('Omsingel den handel') de la-
chers steeds weer op zijn hand
kreeg, sloot de scheidende trai-
ner Fer van Melsen in de armen.

Met 'Bedankt Fer' verwoordde
hij duidelijk de gevoelensvan de
RKVCL-aanhang.
Van Melsen reageerde ingeto-
gen. „Voor een kleine gemeen-
schap als Limmel is het kam-
pioenschap een schitterend iets.
Het is voor de club daarentegen
wel zaak om de spelersgroep
(tien van de elf basisspelers ko-
men uit Limmel) bij elkaar te
houden." Dat is volgens Van
Melsen noodzaak om mee te
kunnen draaien in de eerste klas-
se.
Doelman Frans Smit, die on-
danks een ernstige ribblessure,
opgelopen na een luchtduel met
Jos Detisch, de negentig minu-
ten toch volmaakte, ontliep met
en van pijn verbeten gezicht de
feestende massa en hij moest er
voor de juichfoto dan ook met de
haren worden bijgesleept. Aan-
voerder JuneTriepels, inmiddels
al 32 jaar, toonde ook gisteren
weer aan de mentale mentor van
de kampioensploeg te zijn. Trie-
pels was zichtbaar geëmotio-
neerd en hij had eigenlijk al te
kennen gegeven dat hij na een
hoogtepunt zoals dit kampioen-
schap, er over dacht om te stop-

sport

Verrassende ontknoping in vierde klasse D

Titel voor VKC'89
Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

KKC'B9 - RKSNE 5-4 (0-1). 44. De»root 0-1; 46. Peters 0-2; 48. Knarren
Mis4. De Bruin 2-2; 62. De Bruin 3-2;
«■ Fleuren 4-2; 70. Peters4-3; 85. Knar-st. " ' 87'Paas 5_4- Toeschouwers 500.'Weidsrechter Wenmackers.

°ENSBROEK - Feest bij fusie-
*° VKC'B9 na de sensationele

tegen RKSNE (5-4), waar-
orde ontknoping in de vierde«sse D ronduit verrassend kan
wden genoemd.VKC'B9 mag naar

de derde klasse en RKDFC, maar
vooral het voor de derde keer in suc-
cessie naast promotie grijpende FC
Hoensbroek hebben het onthutsen-
de nakijken.

Vreemde krachten in de sport of
wellicht spoedoverleg in derust. De
vervanging van de tot dan toe su-
bliem keepende RKSNE-doelman
Alex Vrolings betekende echter het
keerpunt in de wedstrijd. Op dat
moment stond het 0-2 voor de gas-
ten, die in hun doelman een meer

dan uitstekende sluitpost hadden.
Binnen een kwartier daarna stond
de thuisclub met 3-2 voor, mede
ook omdat de RKSNE-defensie zo
lek als een zeef was. Daarnaast was
de defensie van VKC'B9 echter ook
verre van waterdicht.
Na het laatste fluitsignaal van de
goed leidende Wenmackers heerste
er stilte. Die werd echter doorbro-
ken door juichende supporters. FC
Hoensbroek had in de slotfase
RKDFC's gelijkmaker geïncas-
seerd! Alle remmen bij d thuisclub

gingen nu los en de bloemen wer-
den ijlings uit een koelwagen te-
voorschijn getoverd.
Het was VKC'B9 dan toch gelukt. De
spelers van het eerste team konden
nu aanschuiven bij het tweede elf-
tal, dat enkele uren eerder ook al
kampioen was geworden. Trainer
Peter Douma (34) volgde in de loop
van dit seizoen Wim Hendriks op.

RKDFC en FC Hoensbroek
staan met lege handen

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

FC HOENSBROEK-RKDFC 1-1 (0-0).
85. Knibbeler 1-0; 86. Niewietecki 1-1,
Toeschouwers 1000. Scheidsrechter
Franssen. Boeking: P. Houps, Lubber-
dink en Debeye (FC Hoensbroek).
FC Hoensbroek: Bijlsma, Peeters, Lub-
berdink, Knibbeler, Wijnen. Meurders,
P. Houps (55. R. Houps), Doven (75.
Haan), Remans, DebeUe, De Kort.
RKDFC: Mermens, Wijshof, Dormans,
Laumen, Ortu, Stijffs, Crijns, Offermans
(56. Kevers), Niewietecki, Kunz, Been.

HOENSBROEK - Duizend toe-
schouwers, een huisorkest, spelers-
vrouwen gekleed in clubtenue en
een filmploeg op het dak van de

kantine zorgden voor een fantasti-
sche ambiance bij het duel tussen
FC Hoensbroek en RKDFC. De trai-
ners Nico Kamps (Hoensbroek) en
Paul Bisschops (RKDFC) hadden
het voor aanvang al in de gaten.Bei-
den stelden onomwonden, dat
VKC'B9 zou winnen van RKSNE en
dat hun ploegen aan een remise dus
niets zouden hebben.
Het duel werd gekenmerkt door
nervositeit, waardoor het geen ge-
weldig schouwspel werd. RKDFC
was voor rust sterker, creëerde mo-
gelijkheden maar Stijffs, Coens en
Niewietecki wisten het net niet te
vinden. Na de pauze een herboren

FC Hoensbroek. Het doel van Huub
Mermens kwam onder zware druk
te staan, maar de 45-jarige doelman
was fantastisch op dreef. Het venijn
zat in de staart.

Vijf minuten voor tijd leek FC
Hoensbroek de zege te grijpen via
Knibbeler (0-1), maar nauwelijks 60
seconden later was het alweer ge-
lijk. Crijns bediende Niewietecki,
die vervolgens Bijlsma versloeg:
1-1. Na afloop teleurstelling in beide
kampen, vooral bij RKDFC. Bis-
schops: „Zo gaat het. VKC'B9 kam-
pioen, FC Hoensbroek een periode-
titel en wij staan na een geweldig
goede eindsprint met lege handen."

" BROEKSITTARD - Teleurge-
steld liep Ivo Joordens na afloop
van Almania-Volharding van het
veld. Hij had zich een mooier af-
scheid van zijn club voorgesteld,
maar door de 4-1-nederlaag degra-
deert Almania. Joordensverlaat Al-
mania om zijn geluk in het betaalde
voetbal te gaan beproeven. Met
MVV is hij in principe rond, maar
hij houdt nog even de boot af, want
ook Fortuna heeft interesse in de
spits. Joordens speelt dinsdag met
Fortuna tegen een amateurelftal sa-
mengesteld uit spelers van diverse
hoofd- en eersteklassers. Daarna be-
slist hij bij welke club hij volgend
seizoen de kleuren zal verdedigen.

" Frank Debeije (FC Hoensbroek) springt hoog op in een poging om RKDFC-doelman Hun Mermens te passeren.
Foto: FRANSRADE

Hopel-Heerlen 3-0
76. B. Vreuls 1-0; 90. R. Janssen 2-0;
93. R. Janssen 3-0. Scheidsrechter
Steins. Boeking: M. Boumans (Heer-
len).

KERKRADE - Teleurstelling en
ontgoocheling bij Heerlen nadat
dewinst van Obbicht bij Eijsden
bekend werd, want zowel Hopel
als ook Heerlen hadden gere-
kend op een nederlaag voor Ob-
bicht. Hopel moest hoe dan ook
winnen van Heerlen om nog eni-
ge kans te maken op klassebe-
houd, terwijl Heerlen bij winst
dacht zich veilig te spelen. Alle
rekensommetjes ten spijt, maar
beide clubs degraderen nu naar
de derde klasse.

Eijsden-Obbicht 1-2
33. F. Janssen 1-0; 72. J.P. CoUaris

1-1; 73. W. Munsters 1-2. Scheids
rechter: v.d. Rieth.

EIJSDEN - Obbichts geslaagde
poging de degradatie te ontsprin-
gen zal waarschijnlijk de ge-
schiedenis ingaan als het 'Mira-
kel van Eijsden'. De thuisploeg,
die voor zijn laatste kans speel-
de, domineerde zeventig minu-
ten, maar was daarna volkomen
uitgeblust. Obbicht dat na het
vernemen van de tussenstand bij
Hopel-Heerlen met drie spitsen
ging spelen, forceerde binnen
twee minuten de beslissing.
Eerst caramboleerde een inzet
van Jean-Paul Collaris via de
twee doelpalen tegen de touwen,
waarna Munsters het tweede
klasserschap even later veilig
stelde.

Invallersduo zorgt voor felbegeerde titel

Amicitas in de bloemen
Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

BIESLAND-AMICITAS 1-2 (1-1). 35.
Gunther 1-0; 44. Snel 1-1; 77. Molling
1-2. Toeschouwers 200. Scheidsrechter
Van de Meijden. Boeking: Lodewycks,
Berkers en Tonnaer (allen Biesland). Uit
het veld gestuurd: Gunther en Van de
Zweep.

Biesland: Lodewycks, Seegers, Ber-
kers, Tonnaer, " Heckers, Vinck (60.
Strijp), Van de Zweep, Evers, Verhoef,
Gunther, Dassen (76. Hanenberg).
Amicitas: Bex, Van Lint, Vriesema (68.
Molling), Franssen, W. Geurts, Franssen
J. Debats, Muytjens, Snel (72. Van Deur-
sen), Eyckenboom, Habets.

MAASTRICHT - Dertien minuten
voor het verstrijken van de officiële
speeltijd leefde heel Amicitas op.
Invaller Gerrie van Deursen bedien-
de de andere invaller Jac Molling
met een flankbal op maat. Maar
liefst 105 kilogram lichaamsgewicht
ging omhoog, waarna de bal via een
kopstoot in het Biesland-doel ver-
dween: 1-2.

Amicitas-trainer Paul Meulenberg
stormde het veld in om aangever
Van Deursen te feliciteren. Aange-
slagen keerde hij terug naar de zit-
bank. In de hartstochtelijke omhel-
zing stootte Van Deursen het glas
uit Meulenbergs bril kapot. Tiental-
len scherven drongen in zijn oogle-
den, die daarna echter vakkundig
door verzorger Pinx werden verwij-
derd. „Laat me toch kijken," kerm-
de Meulenberg tijdens de behande-
ling. „Ik wil mijn jongens zien."

Amicitas-secretaris Theunissen,
voegde zich, na bijna twee uur in af-
zodering te hebben gewandeld,

weer bij de groep. „Dit kampioen-
schap is voor ons een must," zei hij.
„We moeten ons in de nabije toe-
komt op de jeugd gaan toeleggen en
voor een afdelingsclub hebben ze
gewoon te weinig interesse."
Eric Rosier, de voorzitter van de
supportersclub had voor aanvang
van het duel alleen maar 'zwarte ge-
dachten. Fier stond hij na afloop
voor de spelersgroep met een dikke,
enveloppe. „Daar mogen jullie mee
doen wat je wil!" Na een slopend
seizoen, dat met een titel bekroond
was, wilden de Amicitas-spelers
maar één ding: de hele week fees-
ten!

Toch kater voor RKASV
Van onze medewerker

LEO JASPERS
RKMVC-RKASV 1-1 (1-1). 4. P. Sour
0-1; 35. A. van Aarssen 1-1. Toeschou-
wers 250. Scheidsrechter Ummels.
RKMVC: Bessems, Jaspers, Vineken,
Loozen, Lenoir, Hoeben, Van Wersch,
Straat, Kikken, Van Aarssen, Reek.
RKASV: Van Bommel, Gerards, De-
vens R., Devens E., Sour M., Vrancken,
Humblet,Sour P., Bouvrie (75. Hensen),
Sour E., Feij.

MECHELEN - De toeschouwers
verlieten uiteindelijk applaudise-
rend als overwinnaar het Mechelse
voetbalveld. RKMVC en RKASV
(1-1) zorgden voor een sprankelend
competitieslot met dramatiek, sen-
satie en spanning. Een treffen ook,
dat ondanks een adembenemende
slotfase, waarin RKMVC-doelman
Richard Bessems via weergaloze
reddingen twee zeker lijkende gas-
ten-doelpunten voorkwam, geen
winnaarkende.
RKASV nam na een furieuze ope-
ning na vier minuten al de leiding
door een verwoestend afstands-
schot van Peter Sour (0-1), doch
Alexander van Aerssen zorgde na 35
minuten voor evenwicht: 1-1. Die
status quo werd niet meer doorbro-

ken, schitterende kansen van
RKMVC (Paul Reek en Jac van
Wersch) en RKASV (RalfDevens en
Peter Sour) ten spijt.
RKASV hield tenslotte toch een ka-
ter aan het duel over. Ondanks een
prima seizoen viel de ploegvan trai-
ner Nico Mares, mede door een
zwakke laatste periode, buiten alle
te verdelen prijzen. Mares: „Een
droevige constatering, maar het is
niet anders. Er past slechts een de-
vies: uithuilen en opnieuw begin-
nen!"

damesvoetbal

NYSWILLER - RHC 1-1. Gulpen 1-0
Rust. Reneerkens 1-1.
WW'2B - SPORTCLUB'2S 3-2. Keer-
semeekers 1-0, Pleijers 1-1Rust. Con-
ny Heckers 2-1, Van Mook 2-2, Habets
3-2.
VLODROP - RAPID 2-6. Janssen 1-0,
Duren 2-0, Van St. Fiet 2-1 en 2-2. Rust.
Van de Bogaert 2-3, Van St. Fiet 2-4,
Van de Bogaert 2-5, Van Hooren 2-6.
HEKSENBERG - LEVEROY 2 1-1.
Rieke 1-0 Rust. Timmermans (straf-
schop) 1-1.

derdeklassers
RKVVM - POLARIS 6-3. Ramakers 1-0,
Lemmens 1-1, Lexis 1-2 Rust. Zelfgoal
1-3, Wouters 2-3, Gulpen 3-3, Pinckers
4-3, Wouters 5-3 en 6-3. Scheidsrechter
Meerten.
BUNDE - SC WW '28 6-2. H. Hamers
1-0, Pettenkofer 1-1, Veugen 2-1, R. Ha-
mers 3-1 Rust. Kuipers 3-2, H. Hamers
4-2, H. Vluggen 5-2 (strafschop), H. Ha-
mers 6-2. Scheidsrechter Michiels.
RVU - SVE 1-0. Rust 0-0. Herben 1-0.
Scheidsrechter Geilenkirchen.
RKHSV - LHB/MC 5-1. Meuser 1-0, 2-0
en 3-0 Rust. Meuser 4-0, Smeets 5-0,
Franciscus 5-1. Scheidsrechter Hofs.
WILLEM I - SCHARN 5-2. Keersse-
meeckers 1-0, Magdeleins 1-1 Rust.
Keerssemeeckers 2-1, Frijns 3-1, Braun
4-1, L'Ortije 4-2, Leclair 5-2. Scheids-
rechter Knapen.

KLUIS - SV BERG '68 1-0. Cox 1-0
Rust- eindstand. Scheidsrechter Rijks.
HEKSENBERG - WIT GROEN VC 8-1.
Trags 1-0, Dragstra 2-0, Trags 3-0, De
Bruin 4-0 Rust. De Vrede 4-1, Trags 5-1
en 6-1, Delussi 7-1, Zelfgoal 8-1.
Scheidsrechter Heynen.
RKBSV - SVM 3-2. Mols 1-0 Rust Raets
1-1, Halman 2-1, Niessen 2-2, Raets 3-2
(strafschop). Scheidsrechter Beckers.
VAESRADE - TREEBEEK 3-0. Hof-
land 1-0 Rust. Rietra 2-0, Delahaye 3-0
(strafschop). Scheidsrechter Ronda.
BEKKERVELD - MINOR 3-1. Dhondt
1-0, Rais 1-1 Rust. Offergeld 2-1, Sche-
pers 3-1. Scheidsrechter Groenveld.
KOLONIA - GROENE STER 0-0.
Scheidsrechter Klaassen.
HEILUST - SCHUTTERSVELD 0-0.
Scheidsrechter Teeuwen.

vierde klassers
RKBFC - SCHIMMERT 5-3. De Bruin
1-0, Ackermans 2-0 Rust. Wiertz 2-1.
Van der Meulen 3-1, Kallen 4-1, Petit
4-2, Van der Meulen 5-2, Sormani 5-3.
Scheidsrechter Vaes.
STANDAARD - MHEERDER BOYS
5-1. N. Hermans 1-0, Van Wetten 2-0.
Hanon 3-0, Van Wetten 4-0, Hanon 5-0
Rust. Wienen 5-1. Scheidsrechter Mare-
ehal.
KEER - SVME 1-1. Mingels 0-1 Rust.
Custers 1-1. Scheidsrechter Hodzel-
mans.
BANHOLTIA - ST.-PIETER 3-2. P.
Bessems 1-0, R. Waber 2-0, Beckers 2-1
Rust. R. Waber 3-1, Hameleers 3-2.
Scheidsrechter Poorter.
GSV '28 - SV HULSBERG 0-2. Deguelle
0-1 Rust. Deguelle 0-2. Scheidsrechter
Hartgerink.
KLIMMANIA - SV ITTEREN 0-0.
Scheidsrechter Wijnants.
FC GULPEN - WALRAM 2-4. Meurders
0-1 en 0-2 Rust. Jongen 1-2, Aarts 1-3,
Austen 2-3, Knops 2-4. Scheidsrechter
Hendriks.
RAPID - SPORTCLUB '25 0-3. Mor-
dang 0-1, M. Stoffelen 0-2 Rust. Mor-
dang 0-3. Scheidsrechter Dielissen.
RKMVC - RKASV 1-1. Sour 0-1 Rust.
Van Aerssen 1-1. Scheidsrechter Um-
mels.
VILT - SV NIJSWILLER 1-6. Delnoye
0-1, Smeets 1-1, Smeets 1-2 Rust. Hor-

bach 1-3, Hendriks 1-4, Gulpen 1-5
Horbach 1-6. Scheidsrechter Lux.
RKHBS - LAURA 0-1. Rust 0-0. Snoe
ren 0-1. Scheidsrechter Bergholtz.
WAUBACHSE BOYS - CENTRUM 1-1
Rust 0-0. Lutjens 0-1, Wauben 1-1
Scheidsrechter Winkens.
ABDISSENBOSCH - RIMBURG 4-0.
Antoine Snippe 1-0 Rust. Antoine
Snippe 2-0, 3-0 en 4-0. Scheidsrechter
Hendriks.
KVC ORANJE - SIMPELVELD 2-0.
Ridderbex 1-0 Rust. Havenith 2-0
Scheidsrechter Savelberg.
SVK - FC GRACHT 1-2. Voncken 0-1
Rust. Schuurman 0-2, Dijkstra 1-2.
Scheidsrechter Franssen.
HELIOS - LANGEBERG 1-0. Joosten
1-0 Rust- en eindstand. Scheidsrechter
Dijks.
IVS - MARIARADE 3-4. Quaedvlieg
1-0, Theunissen 1-1 Rust. Goderie 2-1,
Hecker 3-1, Theunissen 3-2, Toonen 3-3
en 3-4. Scheidsrechter Bouwhuis.

CORIOVALLUM - SANDERBOUT 3-6.
Gerrits 0-1, Vaes 1-1, Hall 2-1, Chis-
tiaanse 3-1 Rust. Thijssen 3-2, Neissen
3-3, Thijssen 3-4 en 3-5, Neissen 3-6.
Scheidsrechter Huntjens.
DVO - KEV 3-4. Janssen 1-0, Van Kessel
2-0, De Kort 2-1, Van Kessel 3-1, Elders
3-2 Rust. Stiels 3-3 en 3-4. Scheidsrech-
terMinten.

Obbicht redt zich Periodetitel voor Chevremont

Eindelijk feest voor RKVCL
pen. „Nu twijfel ik echter weer.
Op dit moment weet ik het dan
ook nog niet. Wat ik daarentegen
wèl zeker weet, is dat we nu ein-
delijk kunnen gaan feesten."

Chevremont-MKC 3-0
14. R. Meerman 1-0; 40.P. Wijnhoven
2-0; 72. P. Wijnhoven 3-0. Scheids-
rechter Noordman.

KERKRADE - Het zou al heel
raar gelopen zijn als Chèvremont
niet de derde periodetitel voor

zich zou hebben opgeëist. Meer-
man en Wijnhoven zeten de
kerkraadse ploeg voor rust al op
het juiste spoor, waarna Wijnho-
ven halverwege de tweede helft
de eindstand op 3-0 bepaalde.

Heerlen Sport-Geleen 1-1
15. H. Dautzenberg 1-0; 40. M. Frans-
sen 1-1. Scheidsrechter Vermeer.

HEERLEN - Heerlen Sport en
Geleen maakten er lang een ech-
te wedstrijd van. In de slotfase
namen beide ploegen geen enkel
risico meer, waardoor de voor-
spelbare puntendeling werke-
lijkheid werd.

Voerendaal-Miranda 2-2
1. P. Daems 0-1 (strafschop); 31. R.
Zimny 1-1; 60. T. vanKessel 1-2; 75
R. Zimny 2-2. Scheidsrechter Thee-
len.

VOERENDAAL - Voerendaal
nam gisteren waardig afscheid
van de tweede klasse door in de
slotfase toch nog een puntende-
ling af te dwingen.
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Vrouwen in
de clinch

ZANDVOORT -Alsofhet zondag in
Zandvoort nog niet heet genoeg
was, zo verhit reageerde Pauline
Borrius Broek. De Bussumse stapte
vloekend en tierend uit haar ver-
kreukelde bolide nadat ze in de laat-
steronde van derace om de Citroen
AX-cup door een onvoorzichtige
manoeuvre van debutante Gwen
Caviet in de vangrails was beland.
Hevig gebarend schold ze de 21-jari-
ge Amsterdamse de huid vol. Baan-
officials verhinderden dat de dames
op devuist gingen. „Ze hinderde me
de hele race al", mopperde Borrius
Broek op Caviet. Laatstgenoemde
voelde zich niet schuldigaan de bot-
sing. Met een onschuldig gezicht zei
ze: „Ik weet niet precies wat ge-
beurd is. Als Borrius Broek een
beetje opzij gaat, is niets aan de
hand. Ze liet me gewoon niet voor-
bij. En ik wilde haar passeren. Voor-
dat ik het in de gaten had stond ik in
de berm". De wedstrijdleiding ge-
loofde niet in de onschuld van Ca-
viet. De Amsterdamse werd beboet
met 250 gulden voor haar onvoor-
zichtige manoeuvre.

Zware operatie
Teun van Vliet

ROTTERDAM - Teun van Vliet
heeft in het Rotterdamse Dijkzigt-
ziekenhuis een zware operatie aan
zijn dikke darm ondergaan. Van
Vliet verblijft op de intensive care-
afdeling en mag de eerste twee we-
ken nauwelijks bezoek ontvangen.
De Panasonic-renner sukkelde al
geruime tijd met zijn gezondheid.
Medici konden hem geen uitsluitsel
geven over aard en omvang van zyn
kwaal. Begin deze maand ontdek-
ten internisten een vrij ernstige ont-
steking in het Slijmvlies van de dik-
ke darm. Tijdens de operatie werd
een gedeeltevan de dikke darm ver-
wijderd. Pas over enkele weken
kunnen de artsen iets zeggen over
de toekomstverwachting van Van
Vliet.

het weekeinde van ...
de rare uitslagen

door harry muré
HOUTHEM - De PTT Telecompetitie en het gereken van Roda JC
zijn niets vergeleken bij de situatie in de vierde klasse B, want daar
gaat het echt om de worst. Hub van der Blom krijgt er een punthoofd
van. Gebogen over de eikehouten tafel in de kantine,noteert de elftal-
leider van lason in goed leesbaar schrift elf namen op het wedstrijd-
formulier-met-carbonnetje. Het origineel overhandigt hij aan Jan
Fleuren. De scheidsrechter voor de wedstrijd lason-Vijlen komt uit
Roggel en is ultraneutraal, logisch, een fluitje van een cent. De pijnzit
'm in de diepte.

Op de laatste competitiedag is
Van der Bloms ploeg in degrada-
tiestrijd gewikkeld met Sport-
club '25 en SV Itteren, maar
vooral met Walram. lason is uit
Houthem, Walram huist aan de
andere kant van Valkenburg. Die
oost-west-verhouding blijkt lich-
telijk gestoord. „Walram speelt
vandaag uit tegen Gulpen. De
uitslag staat bij voorbaat vast, als
je de verhalen mag geloven."
Vandaar dat punthoofd.
Het amateurleven in Limburg
was altijd al rijker dan hetRoom-
se. Langs de lijnaan de Kromme
Steeg in Houthem worden wed-
strijden bij de vleet ge- en ver-
kocht. De 'prijs' schommelt rond
de tweeduizend gulden. „Dat zijn
zo en zoveel vaten bier," bere-
kent een supporter van Sport-
club, '25 uit Bocholtz. „Waar ko-
men anders die rare uitslagen
vandaan?" Neen, hij wil liever
niet met naam en toenaam in de
krant.
Jo Vrösch zit al helemaal in een
moeilijk parket. Jo, broer van de
veel beroemdere Wim Vrösch
van eerste klasser Waubach, is
trainer van het bedreigde lason.
Volgend seizoen gaat hij aan de
slag bij Vijlen, dat zich de laatste
weken verrassend heeft opge-
werkt tot kampioenskandidaat.
Jo Vrösch, dieooit onder Charles
Siezenis twee seizoenen bij MVV
speelde, is dus geheid deman om
wie het allemaal draait. Wat hij
het liefst heeft, dat lason zich
redt of dat Vijlen kampioen
wordt - het antwoord op die
vraag omzeilt hij met een tac-
tisch balletje. „Tot kwart over
vier ben ik in dienst van lason.
Een andere trainer in mijn posi-

tic zou zich misschien ziek heb-
ben gemeld, maar zo ben ik niet."
Duidelijke zaak, lason gaat win-
nen. Wat Vijlen doet, is geen
punt. De voor de hand liggende
tussenoplossing - dievan het ge-
lijkspel, in principe genoeg voor
zowel lason als Vijlen - is niet
aan de orde. Dat zegt ook Hub
van der Blom: „Wij pakken ge-
woon twee punten."
Het verschil tussen leider Vijlen
en hekkesluiter Walram be-
draagt zegge en schrijve negen
punten. „Dat maak je niet vaak
mee in een competitie," conclu-
deert Jan Fleuren volstrekt on-
partijdig. Jo Vrösch: „Vijfweken
geleden gaf niemand een pijp ta-
bak voor Vijlen. Voor hetzelfde
geld had ik met lason op de eer-
ste plaats gestaan." Al bedoelt hij
dat natuurlijk niet zo, 'voor het-
zelfde geld. lason, vorig seizoen
met Jo Vrösch uit de Afdeling
Limburg gepromoveerd, raakte
zijn twee spitsen kwijt. „De een
was geblesseerd, de andere we-
gens studieredenen. Dan wordt
het moeilijk."En krijg jerare uit-
slagen, zoals dievan RKASV bij-
voorbeeld.
Een paar weken terug stonden
de Maastrichtenaren- nog vijf
punten los, maar 'die van Amby'
zijn plotseling opgeslorpt door
het peloton. Dat komt,. volgens
Arthur Isenborghs, „omdat de
bal rond is." Arthur Isenborghs
is coach van Vijlen. Volgend sei-
zoen wordt hij assistent-trainer
bij Kolonia. Hij draagt een
streepjeshemd plus stropdas a la
Leo Beenhakker, maar dat is dan
ook de enige overeenkomst,
want Arthur Isenborghs heeft als
constructiebankwerker nooit de

tijd gevonden om het grote bre-
vet te halen. „Vier wedstrijden
voor het einde stonden we nog
vijf punten achter. We wonnen
met 5-1 van Gulpen. Dat was de
doorbraak."
lason - Vijlen. Het concept is re-
delijk ouderwets, wat Faas Wil-
kes-achtig. Voor de aftrap kon-
digt de speaker aan, dat Vijlen
met een 'centervoor' speelt.
Huub Vermeeren staat met de
rug tegen de bakstenen muur
van de kleedkamer. „Het begint
een beetje te kriebelen," zegt hij.
Huub Vermeeren weet waar hij
het over heeft. „Ik ben zelf jaren-
lang de stormram geweest. Ge-
stopt wegens een knieblessure."
Nu is hij voorzitter van de club
die hoger boven Vijlen uittorent
dan de kerk. „Negen jaargeleden
zijn we voor het laatst kampioen
geworden. De harmonie en de
paardetram staan klaar. Ik hoop
dat het lukt." Hij is er niet gerust
op, het KNMI heeft onweer voor-
speld.
De wedstrijdbal is geschonken
door Jo Vrösch. Een prima zet,
want lason maakt gedurig aan-
stalten de kampioenskandidaten
deGeul in te counteren. Paul Ac-
kermans zorgt in het Houthemsex
doel voor een perfecte imitatie
van Piet Schrijvers in diens bes-
te tijd en ook zijn collega's leg-
gen beduidend meer gewicht in
de schaal dan de lichtvoetige Vij-
lense dribbelaars. Toch houdt Jo
Vrösch kennelijk rekening met
een totaal verkeerde afloop, want
hij is helemaal in het zwart gesto-
ken. Hij springt om de haverklap
uit de dugout. Aan het pakje
Marlboro in zijn rechterhand
klampt hij zich vast alsof het de
laatste strohalm is.
Vijlen-doelman Frank Lenders,
van boven twee druppels water
Jos Smits van Roda en vanonder
getooid met zwarte slidingbroek,
staat voortdurend op de zestien
meter-lijn. Dat wordt hem nood-
lottig. John Crutzen, de omtrent
honderd kilo zware aanvoerder
van lason, ziet zijn kans schoon
en scoort 1-0. Een paar minuten

later, tijdens de rust, staat Huub
Vermeeren weer met de rug te-
gen de muur, in de schaduw van
de kantine, alsof hij getroffen is
door een zonnesteek. „Het is on-
georganiseerd, er staat niemand
op devleugel." In de tweede helft
is Vijlen nergens. Het is net gum-
mi, alles trekt naar binnen, nie-
mand beweegt. Paul Ackermans
pakt elke bal, met uitzondering
van die van Lei Vaessen, drie mi-
nuten voor tijd: 1-1. Daar blijft
het bij.
Om twintig over vier, als de 'rare
uitslagen' van de andere wed-
strijden bekend zijn, blijkt het
gelijkspel aan deKromme Steeg
voor beide ploegen inderdaad de
simpelste oplossing. Vijlen is
kampioen, omdat RKASV in Me-

chelen gestrand is op eenremise.
Voor lason is het doek nog niet
gevallen. Het eindigt samen met
Itteren en Walram op de laatste
plaats, drie ploegen met negen-
tien punten. Competitie fini,
maar voor lason begint de strijd
om het blote bestaan pas echt. In
de kleedkamer doorbreekt Jo
Vrösch de pijnlijke stilte. „Kop
op, jongens, in de degradatie-
wedstrijden maken we het kar-
wei af." Hij trekt zijn zwarte pak
uit. Buiten, op de stoeptegels,
reageert hij foeterend de stress
af. „Jammer, drie minuten voor
tijd het punt weggegeven." Om
er in één adem aan toe te voegen:

Huub Vermeeren belt naar Vij-
len, de paardetram kan opge-
tuigd worden. Hij omarmt Ar-
thur Isenborghs. „Heb je al een
pilsje gehad?" Die knikt 'neen',
een tikkeltje afwezig, want hij
moet het nog allemaal verwer-
ken. „De gelukkigste is kam-
pioen geworden," zegt hij. Toch
heeft hij de hand gehad in het
verrassende kampioenschap. „Ik
probeer iedere speler het ver-
trouwen te geven dat hij nodig
heeft. Ik filosofeer graag met de
jongens over voetbal, doe als
trainer een beroep op hun eigen
inbreng, want ik ben niet Jezus
Christus." En Beenhakker is hij
ook niet, al heeft hij daar stiekem
iets van afgekeken. „Beenhak-
ker," zegt hij, „is niet zo zoetsap-

„Walram wint in Gulpen met 3-2
Hoe is het in godsnaam moge
lijk."

pig al Hiddink. En Ajax is mij]club, ook in slechte tijden." Zo'de dat Arthur Isenborghs m
echte brevet ontbeert. „Is dat nlzo belangrijk, dat papiertje? \ben vandaag als trainer toC]mooi voor de vierde keer ka^lpioen geworden."
Dat kan Lei Vaessen niet zegge'
De matchwinnaar, die gehuldié
wordt als Marco van Baste',
zocht zijn heil bij Caesar, ma*
keerde onverrichterzake terf
op het Vijlense nest. „Want |
wilde tenminste een keer in mü
leven kampioen worden." Ir
Vaessen kan een wedstrijd r&
één koelbloedige actie beslisse'
En steeds op het goede iflj
ment. Arthur Isenborghs m°
datprecies hebben geweten,

" Vijlen, de verrassende kampioen. In streepjeshemd met stropdas: Arthur Isenborghs, de'man achter het succes.
Foto: WIDDERSHOVEr1

sport

Nijdam en Van Poppel ritwinnaars Vierdaagse Duinkerken

Adrie van der Poel geeft
sprintles in Zwitserland

GIPPINGEN - De Amstel Gold Race heeft Adrie van derPoel
over het dode punt heen geholpen. De 'eeuwige tweede' voeg-
de na de Nederlandse klassieker een tweede triomf aan zijn
erelijst toe. In het Noordzwiterse Gippingen won hij de Grote
Prijs van het Kanton Aargau. Net als twee weken eerder in
Meerssen was hij de snelste in een massasprint. Hij liet een ge-
middelde van 43,768 kilometer per uur noteren.

Stephen Roche heeft zondag de
Vierdaagse van Duinkerken (die
overigens zes dagen duurde!) ge-
wonnen. De ler hield in de laatste
etappe de zeventien seconden voor-
sprong op de Fransman Lemar-
chand.

De Nederlanders waren in het slot-
weekeinde ook sussesvol. Jelle Nij-
dam pakte de tweede dagwinst door
een etmaal na zijn zege van vrijdag
ook detijdrit top zaterdag e winnen.
Jean Paul van Poppel won de laat-
ste rit. Het was voor de sprinter uit
deploeg van Peter Post, die zijn gro-
te vorm bijna te pakken heeft, de
tweede overwinning in de Franse
etappewedstrijd.

De negentienjarige Sovjetrussische
wieleramateur Viatsjeslav Bobrik
profiteerde van de slechte commu-
nicatie bij de concurrentie en heeft
tot zijn eigen verbazing de leiding
genomen in de Tour de Trump, de

elldaagse etappekoers in Amerika
voor profs en amateurs.
De Rus liet zaterdagavond, daags
nadat de Oostduitser Olaf Ludwig
zijn tweede ritzege behaalde, in de
141,2 km lange etappe van Frede-
ricksburg naar Richmond (Virginia)
twee medevluchters staan en bouw-
de in het laatste stuk een verschil op
van meer dan veertig seconden ten
opzichte van McCarthy en Bock en
van ruim drie minuten op het pelo-
ton, waarvan de Nederlanse prof in
Amerikaanse dienst, Michael Zano-
li, de eindsprint won. Enkele uren
later eindigde Bobrik met zijn zes
teamgenoten als vijfde in de ploe-
gentijdrit over 63,3 km. In deze
strijd tegen de klok, die geen grote
wijzigingen opleverde voor de alge-
mene rangschikking, werden de Ne-
derlandse merkenteams PDM en
Panasonie tweede en derde achter
de Amerikaanse Seven Eleven-
ploeg.
De Z-ploeg van Greg Le Mond
kwam dankzij een snelle tweede
ronde als vierde binnen. De verwik-
kelingen leverden Bobrik een voor-
sprong op van 1 minuut 19 secon-
den ten opzichte van de Belg Thier-
ry Bock, die tweede staat in de alge-
mene rangschikking. Nico Verhoe-
ven is, als zevende geklasseerde, de
beste Nederlander. Levendige Omloop van Onderbanken krijgt flitsende ontknoping

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN Fotofinish

als climax
MERKELBEEK - Na honderdveer-
tig zware kilometers moest hetfoto-
flnishapparaat de winnaar aanwij-
zen in de eerste Omloop van Onder-
banken. In de laatstekilometers wa-
ren Gert-Jan Boksteijn en Paul
Raats ontsnapt aan de overige kop-
lopers. Beiden gingen ze even later
in Merkelbeek juichend over de
streep na een pakkend sprintduel.
Raats waande zich in eerste instan-
tie winnaar. De foto toonde echter
aan, dat Boksteijn had gewonnen.
Die was in de zevende hemel.
„Nooit gedacht dat het in de wed-
strijd zo gemakkelijk zou gaan. Ik
ben een week ziek geweest en heb
de laatste week pas voluit getraind,"
aldus de MTS-student, die nu nog
rijdt voor Wielerclub Pijnenburg,
maar volgend seizoen in een spon-
sorploegonder dakhoopt te komen.

„Binnenkort moet ik in militaire
dienst. Ik reken in elk geval op een
plaatsje in de militaire ploeg." De
vreugde van Gert-Jan Boksteijn
contrasteerde met de teleurstelling
van Paul Raats en die van Barry
Thoolen. De Echtenaar demarreer-
de in de laatste ronde van zestien ki-
lometer. „Misschien ben ik iets te
vroeg weggegaan," vond Thoolen,
die kracht te kort kwam tegen zijn
achtervolgers. „Maar ik heb het ten-
minste geprobeerd. De anderen wil-
den niet meer fietsen."
Op het selectieve parcours was er
sprake van goede wielersport. Er
waren tal van ontsnappingen. De
beslissingviel na drieëntachtig kilo-

meter: zeven renners aan de leiding,
die later gezelschap kregen van der-
tien achtervolgers. Door de vele
jachten viel het peloton in groot
aantal groepen uit elkaar, met als
climax de 'foto-ontknoping' op de
meet.
In de wedstrijd voor liefhebbers
bleef het tot dertig kilometer voor
de finish rustig. Daarna ontstond er
een kopgroep van zeven renners,
onder wie de plaatselijke favoriet
Michel Wintraecken. Hij moest uit-
eindelijk Stefen Schoevaart en Van
de Berg laten voorgaan. Toch lever-
de de 19-jarigeHTS-student een pri-
ma prestatie. „De studie," aldus
Wintraecken, „komt op dit moment
nog op de eerste plaats." Bij de ju-
nioren behaalde Eddy Pasquino uit
Geleen een verdiende tweede
plaats. „Ik heb driekeer geprobeerd
weg te komen, maar het was ver-
geefs." Ook Pasquino's poging in de
laatste ronde slaagde niet.

" Centimeters voor de streep is het sprintduel tussen Boksteijn (links) en Raats nog onbeslist.
Een paarminuten laterwijst definishfotoBoksteijn als winnaar aan. Foto: FRANS rade

Gewonden
in Vuelta

SANTANDER- Tijdens de door
Camargo gewonnen twaalfde
etappe in de Ronde van Spanje
zijn zaterdag drie renners ge-
wond geraakt. Het drietal kwam
na 86 kilometer in de afdaling
van de colLa Faya de Los Lobos
ten val. De Spanjaard José San-
chis is er het ergste aan toe. Hij
brak drie ruggewervels. Zijn
landgenoot Jaime Vilamayo
scheurde een spier in het dijbeen
en de Sovjetrus Oleg larotsjenko
brak drie ribben. De Nederlan-
der Marcel Arntz had de strijd
toen al gestaakt. Hij had te veel
lastvan de blessures die hij vrij-
dag bij een valpartij had opgelo-
pen. Ook Giuseppe Saronni gaf

op. Hij kon simpelweg het tempo
niet meer volgen.

De Belg Nico Emonds was de
meest besproken renner aan het
eind van de tweede week in de
Ronde van Spanje. Zaterdag-
avond werd de Belg door de jury
zijn overwinning in de derde
etappe ontnomen omdat onom-
stotelijk doping was vastgesteld.
Zondagavond werd Emonds uit-

gebreid gefêteerd als winnal
van de dertiende rit. Hij had Ij
een solo van 71 kilometer vol
gereden. Zonder vrees voor eJ
nieuw dopingschandaal meld<TEmonds zich voor de medisch
controle. „Hier zal blijken dat it
onschuldig ben." '
In de dertiende etappe werd SM:
fan Rakers uit de koers gezï,
door de wedstrijdcommissarif
sen. De Nederlander in Belfl.
sche dienst raakte ver achterorf
Hij kwam met bijna 22 minuta
achterstand in Santander aa4De jury had gezien dat hij af e*
toe een auto vastgreep. Dit werfniet getolereerd.

wielercijfe

" GIPPINGEN, Zwitserland - GP Kanton
Aargau: 1. Adrie van der Poel 197,4 km in
4.36.56; 2. Wüller; 3. Bomans; 4. Leclercq; 5.
Kappes; 6. Tolhoek; 7. Jolidon; 8. Stumpf; 9.
Hoste; 10. Skibby; 15. Cordes, allen zt als
Van der Poel.
" RONDE VAN SPANJE - Twaalfde etap-
pe San Isidro- Alto del Naranco: 1. Camar-
go 156 km in 3.56.18; 2. Farfan op 1.25; 3.
Holzmann 1.27; 4. Lukin 1.43; 5. Perez 1.51;
9. Herrera 2.01; 15. Indurain 2.18; 16. Delga-
do zt; 78. Suykerbuyk 7.59; 118. Wijnands
19.53; 121. Nijboer; 124. Jakobs, beiden zt;
131. Hoondert 20.29; 152. Van de Akker
23.04; 153. Vos zt; 155. Rakers 23.33. Der-
tiende etappe, Oviedo-Santander: 1.
Emonds 202 km in 4.21.27; 2. Jalabert op
3,00; 3. Tsjmil; 4. Dirk de Wolf; 5. Montoya;
11. Pastorelli op 5,31; 30. Suykerbuyk, 33.
Wijnands, 36. Van den Akker, 54. Jakobs,
57. Hoondert, 119. Nijboer, 123. Vos allen zt
als Pastorelli; 161. Rakers op 21,53. Rakers
later door jury gediskwalificeerd. Alge-
meen klassement: 1. Giovanetti 58.51.19; 2.
Cadena op 0.41; 3. Fuerte 1.58; 4. Gaston
2.31; 5. Indurain 2.47; 6. Delgado 2.51; 7. Par-
ra 3.13; 8. Ruiz-Cabestany 3.16; 9. Pino 3.39;
10. Farfan 3.46; 83. Suykerbuyk 53,00; 129.
Van den Akker 1.26.58; 138. Jakobs 1.32.50;
146. Ad Wijnands 1.41.16; 147. Nijboer
1.41.28; 148. Hoondert 1.41.34; 149. Vos
1.42.45.

" VIERDAAGSE DUINKERKEN - Zesde
etappe, individuele tijdrit: 1. Nijdam 4200
meter in 6.46; 2. Marie zt; 3. Roche 0.08; 4.
Duclos-Lasalle 0.13; 5. Schurer 0.14; 6. Mo-
reau zt; 7. Lemarchand 0.16; 8. De Vries 0.19.
Zevende etappe, Cassel-Cassel: 1. Marie
105,6 km in 2.36.08; 2. Laurent op 3 sec; 3.
Cornillet zt; 4. Lemarchand 0.04; 5. Salvador
0.11; 6. Barteau ; 7. Lavainne; 8. Museeuw; 9.
Arroio; 10. Roche allen zt als Salvador.
Achtste etappe, Gravelines-Duinkerken: 1.
Van Poppel 170,8km in 3.56.23; 2. Nijdam;
3. Vanderaerden; 4. Vermote; 5. Museeuw;
6. Capiot; 7. Redant; 8. Barteau; 9. Cornelis-
se; 10. Haex; 16. Veenstra; 18. Schurer; 20.
Schalkers, allen zt als Van Poppel. Eind-
klassement: 1. Roche 23.51.49; 2. Lemar-
chand 0,17; 3. Marie 1,43;4. Cornillet 2,31; 5.
Museeuw 2,35; 6. Lavainne 2,38; 7. Duclos-
Lassalle 2,40; 8. Peiper 3,14; 9. Pedersen
3,22; 10. Schurer 3,56; 15. Nijdam 5,04.

" BELGISCHE PROFKOERSEN - Ander-
lecht, zaterdag: 1. Lodge 175 km in 4.20.00;
2. Deschacht op 0,36; 3. Van Leeuwe; 4. Bar;
5. Heirweg; 6. Kools; 22. Jac. van der Poel;
27. Dorgelo 2.06. Wezembeek-Oppem, zon-
dag: 1. Heirweg 147km in 3.40.26; 2. Pattyn
0.30; 3. Pirard 5.40; 4. Geuens 6.30; 5. Van
Impe; 6. Devos 9.10.

" TOUR DE TRUMP, Amerika - Eerste
etappe (tweede deel, criterium): 1. Ludwig
46,5 km in 59,46; 2. Bauer; 3. Verhoeven; 4.
Mionske; 5. Dorper; 7. Zanoli, allen zt.
Tweede etappe, eerste deel Fredericksburg
- Richnond 141,2 km: 1. Bobrik 3.50.11; 2.
McCarthy 0,42; 3. Bock 0,46; 4. Zanoli 3,03;
5. Mionske zt. Tweede etappe, tweede deel,
ploegentijdrit over 63,3 km inRichmond: 1.
Seven Eleven 1.15,10; 2. PDM 1.16,02; 3. Pa-
nasonie 1.16,06; 4. Z 1.16,24; 5. Sovjetunie
(Amateurs) 1.16,48; 6. Frankrijk (Amateurs)
1.16,48. Algemeen klassement: 1. Bobrik

(Sovjetunie) 8.46,36; 2. Bock op 1,19;3. Lud-
wig 2,56; 4. Bauer en Alcala, beiden 2,59; 6.
Yates 3,06; 7. Verhoeven 3,07; 8. Walton
3,08; 9. Phinney 3,09; 10. Poisson 3,12. De
Trump Tour duurt nog tot zondag.

"RONDE VAN DE AUDE VOOR DAMES-Tweede etappe, ploegentijdrit: 1. Canada 28
km in 39.16,8; 2. Verenigde Staten 0.10,5; 3.
Bondsrepubliek 0.31,8; 8. Nederland 1.32,2.
Derde etappe, Fleury-St Pierre: 1. Monique

Knol 80 km in 2.06,50; 2. Rossner; 3. Pal
Algemeen klassement: 1. Rossner (W
4.36,36; 2. Paulitz zt; 3. Schönenberge
0,01; 6. Knol 0,02; 10. Van Moorsel O,OÏ

" OMLOOP ONDERBANKEN, M«
beek - Amateurs: 1. Gert-Jan Boks!
Oisterwijk, 144km in 3.27.52; 2. P. Raal
3. T. de Jong op 6 sec; 4. M. Vos; 5. H. O
op 18 sec; 6. B. Douglas; 7. M. v. VelzS
D. Bouxuet; 9. Thoolen; 10. C. Oievaar<
sec; 11. M. Strijbosch; 12. D. Grift; 1
"Nydeken; 14. H. Schipper; 15. J. Leys; 1
v.d. Meer; 17. D. Perry; 18. M. de Hoed
R. Gielen; 20. E. Bos. Ploegenklassert
1.WCL, Het Zuiden 10.24.29; 2. RWC, i
10.25.04; 3. De Ster 10.25.04; 4. WC U
streek 10.25.21; 5. Wielerclub Pijnefll
10.27.43. Junioren: 1. Rene Vink (Ede

km in 2.24.08; 2. E. Pasquino, 3. M.I
ders; 4. R. Görtzen; 5. H. Broeren; 6. B
zendaal; 7. J. Scheres; 8. M. Weiehert;1
Bijnen; 10. P. Dekker op 8 sec; 11.
mond Vaessen; 12. M. Boerema op 26
13. M. Boudewijns; 14. D. Heemskerk
M. Willems; 16. G. v. Meeteren; 17. 1
Heeswijk; 18. H. Loumen op 31 sec; 1Vollering; 20. A. Slager op 1.59. 'genklassement junioren: 1. WCL MU*
Limburg, 7.12.55; 2. WC De Ster 7.13.3
WV Schijndel 7.13.56; 4. WCL Het Zu»
7.14.22; 5. WV Ede, 7.14.36. Liefhebber
Steven Schoevaart (Amsterdam) 64 W
1.33.40; 2. C. v.d. Bergh op 5 sec; 3. M-'
traeeken;4. H. Lindhout; 5. S. Paardek'
6. H. Wubben; 7. A. Princen; 8. P. Cast*
op 44 sec; 9. F. Borrel; 10. J. Senden; 1
Seijen; 12. H. Ettienne; 13. J. Koch; IJBiemans; 15. P. Dam; 16. C. Driessen; 1'
Opdam; 18. J. Stienen; 19. J. V. Wortej
P. Beenkens. Pioegenklassement liet
bers: 1. WV Roosendaal in 4.41.54; 2-
Swift, in 4.41.54; 3. WC De Ster 1, in 4.*
4. De Jonge Renner, i.d.t.; 5. WC Stee»
gen in 4.43.12.

"RONDE VAN OVERIJSSEL - Ama«
start en finish Rijssen: 1.Hoffman (Gro«
223 km in 5.18.49; 2. Theus; 3. Gutte; 4.
vorosa; 5. Boogaard; 6. Lagerwey; 7.'
mers; 8. Boeve; 9. Ansems; 10. Vink, "zt; 11. Mulder op 0.11; 12. Stofmeel O.lï
Ophof 1.12; 14. De Heij op 1,14; 15. Val
Vin zt.

" ZAND EN VEEN RONDOMME - \teurs, start en finish Assen: 1. Dekker ("
geveen) 160km 3.45.20; 2. Griftzt; 3. V*
0.25; 4. Ottema; 5. Van Holland, beiden

RANDERS - Harold v
Beek is zondag in Randers wjf
naar geworden van de wedstri)
om de Deense titel 10 kilomet'
snelwandelen. De snelwand'
laar van de Rotterdamse W^
del Vereniging nam in de trof
sche temperatuur op de kun*
stofbaan van de Deense stad'4000 meter de leiding en we'
daarna niet meer bedreigd. Va
Beek zegevierde in 45 minuW
en 12 seconden. Hij had e«
voorsprong van ruim twee <
een halve minuut op de De*
Friis (47.44) en bijna vier min
ten op de tweede Deen JoergC
sen (49.03). Harold van Be*
kon als buitenlander geen aa
spraak maken op de titel.
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