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Ontsnapt via
etensluikje

ZUTPHEN - Een 21-jarige arres-
tant is in de nachtvan vrijdag op
zaterdag via een etensluikje van
30 bij 13 centimeter ontsnapt uit
het politiebureau van Zutphen.
De man, afkomstig uit Apel-
doorn, was op lastvan justitie in-
gesloten voor een ernstig mis-
drijf tegen zijn ex-vriendin. Dit
deelde de politie van Zutphen
gisteravond mee.

De arrestant wist het cellencom-

plex ongemerkt te verlaten toen
een andere arrestant werd inge-
sloten. Hij sprongvanafde eerste
verdieping vier meter naar bene-
den om vervolgens met een taxi
richting Apeldoorn te vertrek-
ken naar zijn ex-vriendin. De ta-
xi-chauffeur aan wie hij de ont-
snappingvertelde, waarschuwde
de politie van Zutphen. De ex-
vriendin vroeg later de hulp in
van de Apeldoornse politie, maar
deze was te laat ter plekke om'
mishandeling te voorkomen. De
arrestant werd opnieuw ingeslo-
ten. „We hielden het voor onmo-
gelijkdat iemand door zon klein
luikje kon ontsnappen," aldus
een politiewoordvoerder.

Zetels
Pc PDS verloor licht, maar kwam
*°ch beter uit de stembus dan was
'Srwacht met 2,2 procent. De

Republika-
Per van de oud-SS-er Schonhüber

zijn van het politieke toneel verdwe-
nen.
Omgerekend in zetels zou de uitslag
er als volgt uitzien: CDU/CSU 316
zetels (een winst van 11 zetels), de
SPD 240, (een winstvan 14), de FDP
79 (winst van 22), de Oostduitse
Groenen met een zetel winst ko-
mend op 8 en de PDS op 16, een ver-
lies van 8 zetels.

In Berlijn, waar voor het eerst sinds
44 jaar 2,5 miljoen kiezers uit oost en
west een gezamenlijk parlement ko-
zen, is de sociaal-democratische
burgemeester Walter Momper de
grote verliezer. De CDU van zijn
voorganger Diepgen werd de groot-
stepartij.

het weer 'Zware jaren'

&CHT EN SOMBER
M de zachte en stabiele lucht','e wordt aangevoerd bevindt
*'ch veel bewolking met in de
j!chtend nog hier en daar mist,
Maar later ook af en toe zon.
Jünavond wordt de bewol-*'tig dikker en valt er af en toe
,*Sen. In de nanacht ontstaan

i"*Jdens opklaringen opnieuw
Mistbanken. De middagtem-
jJ*ratuur bereikt een waarde
jan rond 5 graden, terwijl het
I vannacht daalt naar het
i Er is een zwakke
J?t matige wind uit westelijke

J'oor actuele informatie be-
J^ffende het weer in Limburg
*Int u bellen 06-91122346

08.29 onder: 16.30Maan op: 17.22 onder: 10.09
J'ORGEN:Z^op: 08.30 onder: 16.30
Maan op: 18.45 onder: 11.00

Helmut Kohl, die als de kanselier
van alleDuitsers de strijd was inge-
gaan, toonde zich niet verrast over
het feit dat zijn partij nauwelijks
meer stemmen heeft gehaald dan
vier jaar geleden. Kohl voorspelde
een paar zware jaren, maar hij is er-
van overtuigd dat zijn coalitie de
problemen aan kan.

Oskar Lafontaine stelde nuchter
vast: „We hebben de verkiezingen
verloren en het heeft absoluut geen
zin daar om heen te draaien." Hij
voorspelde dat de thema's waarmee
hij de strijd was ingegaan, binnen
dekortste keren het politieke toneel
zullen beheersen. De sociaal-demo-
craat heeft steeds gehamerd op de
kosten van de eenheid en de sociale
gevolgen die de snelle eenwording
voor de Oostduitsers zal hebben.

Genscher-effect
Bij de FDP louter stralende gezich-
ten. Opvallend was het zogenaamde
Genscher-effect in de ex-DDR. De
uit het oosten van Duitsland afkom-
stige minister had zijn campagne
vrijwel uitsluitend in zijn geboorte-
land gevoerd en daar verdubbelden
de liberalen hun aanhang. In Beie-
ren haalde de CSU, die uitsluitend
in deze deelstaat opereert, 52 pro-
cent van de stemmen.

Hubert Kleinert van de Groenen
sprak van een catastrofale uitslag
die de partij uitsluitend aan zichzelf
te wijten heeft. PDS-voorzitter
Gysi, wiens communisten zich in
het oosten redelijk handhaafden,
wil een 'echte linkse oppositie' vor-
men in het nieuwe vergrote parle-
ment.
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Zware nederlaag SPD, Groenen weggevaagd

Kohl en Genscher gaan door
Van onze correspondent

BERLIJN - De christen-democraatHelmutKohl is de oude en
jtieuwekanselier van de verenigde Duitsers. De liberaal Hans-Dietrich Genscher blijft zijn plaatsvervanger en minister vanBuitenlandse Zaken. Dat is het voornaamste resultaat van de
Nrste vrije verkiezingen in heel Duitsland sinds 1932. Terwijl
fte CDU van Kohl bijna hetzelfde resultaat bereikte als vier
par geleden, wonnen de liberalen twee procent. Bij het ter per-
te gaan van deze editie behaalde Kohls christen-democrati-
"■che CDU/CSU 44,1 procent van de stemmen. De FDP zou op
U procent uitkomen.

JW de SPD-kandidaat Oskar La-
'Ontaine was de uitslag vernieti-
gend. Hij behaalde 33,5 procent van
Re stemmen. De Groenen werden in
Pet westen weggevaagd met slechts
fi2 procent, waardoor ze onder de
Kiesdrempel bleven. Maar in het
posten haalden ze het samen met deburgerrechtenbewegingen met deNkken over de sloot: 1,2 procent.

'Beloning'
„Wij hebben nooit gesuggereerd dat
geweld zou worden gebruikt als
Irak zich aan de resoluties van de
Veiligheidsraad houdt. Als Saddam
zich daaraan houdt, is zijn beloning
daarvoor dat Amerika niet aanvalt,"
aldus Baker. Het vraagstuk van
Irak's dodelijke wapens 'moet op

een andere manier behandeld wor-
den' na afloop van de crisis om Koe-
weit, zo zei de minister.

In een vraaggesprek met de Franse
tv heeft Saddam Hoessein gezegd
dat de kans op een vreedzame op-
lossing van het Golfconflict 50 pro-
cent is. Of er een oorlog uitbreekt,
hangt volgens de Iraakse leider af
van de betekenis van de dialoog tus-
sen de Verenigde Staten en Irak.
Saddam zei dat als er sprake is van
een oprechte dialoog de vrede
dichtbij is.

Saddam: kans op vreedzame oplossing vijftigprocent

Amerika praat met Irak
niet over Palestijnen

Van onze correspondent
WASHINGTON - De Amerikaanse
regering verwerpt de Iraakse eis dat
besprekingen tussen de twee lan-
den over het Golf-conflict ook moe-
ten gaan over de Palestijnse kwes-
tie. Dat heeft de Amerikaanse vice-
president Quayle het afgelopen
weekeinde gezegd. De vice-presi-
dent reageerde daarmee op berich-
ten uit Bagdad, dat Irak instemt met
een dialoog, maar dat de gesprek-
ken ook zullen moeten gaan over de
toekomst van de Palestijnen die in
de door Israël bezette gebieden wo-
nen.

Het initiatief tot de besprekingen
werd vrijdag genomen door presi-
dent Bush. Hij nodigde toen de
Iraakse minister Tariq Aziz (Buiten-
landse Zaken) uit om in de week
van 10 december naar Washington
komen. De Amerikaanse minister
Baker (Buitenlandse Zaken) zal ver-
volgens vóór 15 januari naar Bag-
dad reizen.

Baker zei gisteren voor de tv dat de
gesprekken niet bedoeld zijn als on-
derhandelingen. Amerika, aldus
Baker, wil niet onderhandelen over
Irak's terugtrekking uit Kooeweit,
het herstel van het bewind van de
emir van Koeweit, en de vrijlating
van alle gijzelaars. Ook hij verwierp
enige band tussen het Golf-conflict
en de Palestijnse kwestie. Maar hij
zei wel dat 'andere onderwerpen'
kunnen worden besproken als Irak
eenmaal uit Koeweit vertrokken is
en alle gijzelaars heeft vrijgelaten.

Bovendien, aldus Baker, zal Ameri-
ka in dat geval Irak zeker niet aan-
vallen. Er zal dus, na een Iraakse te-
rugtrekking uitKoeweit, zeker geen
sprake zijn van Amerikaanse offen-

sieve acties die bijvoorbeeld de be-
doeling hebben Irak's chemische en
nucleaire wapens uit te schakelen.
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Door Saddam
vrijgelaten

Belgen thuis
BRUSSEL - Irak heeft gisteren 24
Belgische gijzelaars en een ler vrij-
gelaten. De gijzelaars kwamen gis-
teravond aan op hetBrusselse vlieg-
veld Zaventem met een vliegtuig
dat eerder op de dag voor het Belgi-
sche Rode Kruis acht ton genees-
middelen ter waarde van twee mil-
joen gulden naar Bagdad had gevlo-
gen.
In totaal waren in Irak nog 32 Belgi-
sche gijzelaars aanwezig, maar acht'
van hen wilden niet weg; vierj
geestelijken en vier diplomaten. On-
der de vrijgelatenen bevonden zich
ook twaalf baggeraars, die werkten,
aan hetzelfde projekt als de ruim
honderd Nederlandse baggeraars
dienog in Irak zitten. Een Belgische;
parlementaire delegatie heeft twee
verklaringen ondertekend waarin
zij pleit voor een vreedzame oplos-
singvan de Golfcrisis en voor het in
de discussie betrekken van de Pa-
lestijnse kwestie, een Iraakse eis.

Miljoenenbuit
bij overval
op vliegveld

MONTREAL - Drie mannen
hebben zaterdag bij een overval
op het Dorval vliegveld in Mon-
treal 13,8 miljoen Canadese dol-
lar (ongeveer 23 miljoen gulden)
aan goud, effecten en geld buit-
gemaakt.
Een vuilniswagen en twee be-
stelwagensreden door de omhei-
ning van het vliegveld toen het
toestel dat door een bedrijf voor
geldtransporten was gecharterd,
een hangaar naderde. De voertui-
gen sneden vervolgens het vlieg-
tuig de pas af. Terwijl een van de
overvallers met een automatisch
wapen dreigde, ontdeden de
twee anderen het vliegtuig van
zijn waardevolle lading. Volgens
de Canadese autoriteiten is de
overval één van de grootste die
ooit in Canada is gepleegd.
■ L

Feest onder zeebodem

"De tunnelverbinding tus-
sen Frankrijk en Groot-Brit-
tannië is zaterdag werke-
lijkheid geworden. Even na
het middaguur was de laat-
ste krijtwand die de Britse
en de Franse werkploegen
scheidde geslecht. De door-
braak werd gesymboliseerd
door een handdruk van een
arbeidervan elk van de twee
ploegen, Philippe Cozette
namens Frankrijk en Gra-
ham Fogg voor de Britten
(foto). De ontmoeting vond
plaats 15 km van de Franse
en 22 km van de Britse kust.
Vijftig meter onder de bo-
dem van de zee, bij een tem-
peratuur van 25 graden,
knalden de champagnekur-
ken toen Fogg en Cozette el-
kaar de hand reikten door
het gatin de wand. Het door
de tv uitgezonden histori-
sche moment volgde drie
jaarnadat de boringen voor
de 'Chunnel' waren begon-
nen. De 'Chunnel' moet in
1993 in bedrijf treden.

Boeren gaan op
de barricaden

(ADVERTENTIE)

Dames- en herenjacks vanaf 49,50
Herenkolberts vanaf 99,00
Kinderlaarsjes (gevoerd) 9,90
Damesochtendjassen 39,75
Herenochtendjassen 69,50

Maandag 3 december en dinsdag 4 december[_ koopavond tot 21.00 uur.
NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPErytiRfc
HENDRIKS JSSBk

TEXTIEL J3MI
GHWVWTCCHGROOTINI(W*UITOTEMLAG{PRUZEH! JJ

Heerlen, Schelsberg 88. Tel. 045-721124
Sittard, Brugstraat 1. Tel. 04490-15656

Heden en morgen
koopavonden tot 21.00 uur bij

Meubelboulevard René Pans
De zaak voor mensen met smaak!

Cabergerweg 10(100 gratis parkeerplaatsen).
MAASTRICHT. Tel. 043-215585.

Het beste bereikbaar via Noorderbrug richtingsborden Bosser-
veld wijk 17 volgen, onderaan de Noorderbrug rechts afslaan,
(dus niet slinger af naar centrum!)

Zo stemde Duitsland

-ik heb hoogtevrees!!!

(ADVERTENTIE)

Elke dag...

enu staat weer
midden in dewereld.
de eerste2 weken gram

Jaikwildiekompletekrant!
I Naam: I
I Adres: I
■ Postcode: .
' Plaats: 'I Telefoon (i.v.m.
■ kontrole bezorging) .
' Giro/banknr.: I
| Na de twee weken gratis wil ik
■ O een kwartaal- ■ ■

abonnement ’75,55 t/AAf 'I D een maand- — ~.~,..~I
abonnement ’ 25,20 / *»*»' 'I stuur mij jtldC

I □ een machtiging t.b.v. jfttS
automatische betaling I r

| D een acceptgiro-kaart
I Deze bon in een open enveloppe y' (zonder postzegel) zenden aan: cm■ Limburgs Dagblad, *7 ■I Antwoordnummer 46,
■ 6400 VB Heerlen.
_OF BEL GRATIS 06-0229911 .
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Blikvanger
Geheide successnummers als
'Africa', 'Rosanna' en 'I can't
stop lovin' you', ze werden alle-
maal technisch zeer gaaf ge-
speeld, goede lichtshow, en de

nieuwe zanger Michael Byron als
blikvanger naast Steve Luka-
ther. Kortom, de verwachte stu-
diokwaliteit?
Neen, en dat lag waarschijnlijk
niet aan Toto. Wie niet relatief
dicht bij het podium stond, en
dan hebben we het al gauw over
ruim de helft van het publiek, die
werd naar mate de avond vorder-

de steeds indringender gecon-
fronteerd met zijn trommelvlie-
zen. Het geluid lijkt in het im-
mense MECC uit alle richtingen
te weerkaatsen en wat deze keer
bijzonder opviel was het geruis
en geschetter.
Met name bij meerstemmig ge-
zongen refreinen als dat in 'Afri-
ca' en bij de meest scherpe gi-
taarsolo's leken er alleen nog
hoge tonen geproduceerd te wor-
den, en overheerste het gevoel
dat dit niet lekker meer was.
Over de akoestiekvan het MECC
is al sinds het debuut doorLevel
42 enkele jaren geleden veel ge-
schreven, maar dit was toch wel
érg frappant.
Een nog niet op de plaat gezette
hommage aan Stevie Ray
Vaughn en Jimmie Hendrix, een
kleine verrassing, gierde alsof je
luisterde naar een radio met
overspannen boxen. En bij zo-
veel toeschouwers geldt: naar
voren vluchten kan niet meer.

joos philippens

'Kruis van Bourgondië' debuteert

Experimentele krachtproef
Theaterwerkplaats Limburg
MAASTRICHT - Theaterwerk-
plaats Limburg 'Het Kruis van
Bourgondië' heeft haar visite-
kaartje afgegeven. Zaterdag ging
haar eerste experimentele pro-
duktie in het Generaalshuis in
première. 'Katchen uit Heil-
bronn'.

De term 'experimenteel' is een
vrijbrief voor allerlei vreemde,
bizarre, ludieke, verrassende za-
ken. Het is theater dat buiten de
orde staat, of erboven, als men
wil. Dat het stuk vermengd was
met elementen van de beeldende
kunst, beelden van kunstenares
Heleen van der Wusten, is min-
der experimenteel dan het lijkt.
Toneelgroepen van elders hiel-
den zich daar ook al mee bezig.
Het experiment bleek veeleer
sterk tot uiting te komen in het
rouleren van de rollen. In deze
voorstelling blijft de tekst niet
gebonden aan één en dezelfde
actrice, andere actrices nemen
deze telkens over, waardoor
iedereen in feite elk voor te stel-
lenpersonage vertegenwoordigt.

Het stuk wordt voor het voetlicht
gebracht door vier vrouwen,
waarvan er twee verleden jaar en

twee dit jaar aan de toneelacade-
mie zijn afgestudeerd. Als we de
rollen-roulatie even vergeten is
Asja de Wit voor^ Graaf Frie-
drich, Saskia Temmink is Kat-
chen en Irma Hartog Frau Kuni-
gunde. Loulou Rhemrev fun-
geert als tekst-aangeefster. Het
gaat om het creëren van een to-
neelbeeld dat vooral een symbo-
lische werking moet hebben en
associaties moet oproepen. Daar-
bij is de kostumering, geraffi-
neerd-pikant, een niet te ver-
waarlozen bindmiddel. De vier
actrices, mooie, charmante jonge
meiden, produceren met veel
vuur een vloedgolf van teksten.
Spel en tekst abstraheren het
oorspronkelijke ridderverhaal
van Heinrich von Kleist. Kat-
chen, dochter van de wapens-
mid, die verliefd wordt op een
ridder, maar pas met hem kan
trouwen als blijkt dat ze een bui-
tenechtelijk kind van de keizer
is. Daarnaast borduren de vier
vrouwen hun eigen verhaal, ze
leveren een woordgevecht 'op le-
ven en dood. Zo flitsend en fel
zwiepen ze elkaar hun teksten
toe, dat de toeschouwer moeite
heeft deze te volgen, hij komt
oren tekort. Dan zijn er diealtijd

weer optredende spanningen in
de man-vrouw verhouding, de
eeuwige strijdpunten.
Intussen rollen de changeurs het
draaiplateau, waarop 'Katchen'
zich afspeelt, in een telkens an-
dere positie, waardoor een nieuw
toneelbeeld ontstaat. Het is niet
zo eenvoudig om regisseur/artis-
tiek vormgever Guido Wevers in
zijn persoonlijke gedachten-
gang, zijn associaties te volgen.
Men moet het spel als geheel
maar ondergaan, want diep dóór-
denken is evenzeer een persoon-
lijk experiment.
Het vloeiend omgaan met de in-
tonatie blijkt een proces waarin
de actrices al spelende nog zul-
len groeien, ze zijn daarin al aar-
dig op dreef. Voor de vier dyna-
mische toneelvrouwen is 'Kat-
chen' een krachtproef waarmee
ze de toneelbeschouwer van hun
sluimerende kwaliteiten hebben
kunnen overtuigen.
'Experimenteel' betekent vooral
origineel zijn en een rijke fanta-
sie ten toon spreiden. Deze ingre-
diënten zijn in dit spel meer dan
voldoende aanwezig om aan het
experiment recht te doen.

mya maas

Werken van
Moreau in

Stadsgalerij
HEERLEN - Ter gelegenheid
van het vijfjarig bestaan van de
Heerlense Stadsgalerij wordt in
het voorjaar van 1991 een bijzon-
dere tentoonstelling georgani-
seerd met werken van de Franse
symbolist Gustave Moreau. De
expositie loopt van 22 maart tot
en met 16 junien is voorbereid in
nauwe samenwerking met Mme
G. Lacambre, hoofdconservator
van Musée d'Orsay en Musée
Gustave Moreau in Parijs. Het is
overigens de eerste keer dat
werk van Moreau in Nederland
wordt getoond. De expositie be-
staat uit vijftien schilderijen en
vijfentwintig aquarellen.

kunst/videospoor

Akoestiek MECC blijkt aanslag op trommelvliezen

Toto is naast degelijk
vooral oorverdovend

MAASTRICHT - In kleine
kring werden ze al jaren ge-
waardeerd als uitmuntende
studiomuzikanten toen in
1978 hun naamloze eersteling
uitkwam. 'Hold the line' zorg-
de toen meteen voor wereld-
brede faam. Na de naar sym-
fonische hardrock neigende
albums 'Hydra' en het in Ne-
derland schromelijk onder-
schatte 'Turn Back', volgde
met de elpee 'IV' de definitie-
ve superstatus.

De acht hierop volgende jaren
werden met name benut voor het
verder uitbuiten van de eenmaal
verworven naam, en daar hoorde
ook derecente verzamelaar 'Past
to present' bij. Alle hits op een
rijtje en vier nieuwe nummers.
Niet de meest productieve perio-
de van de heren, of wel soms?
De Amerikaanse formatie rond
de gebroeders Jeff en Michael
Porcaxo, Steve Lukather en Da-
vid Paich begon gisteravond
uiterst vriendelijk voor de 16.000
fans in het uitverkochte MECC.

„We hebben nog nooit voor zo-
veel publiek gespeeld!" Onwaar-
schijnlijkvoor een Amerikaanse
topact, maar zon kreet hoort
blijkbaarbij een groot optreden.
Net zo min als de toespraken tot
het publiek verrassend waren,
was de muziek dat. Maar dat
weet jevan te voren: hier kom je
voor de hits of jemoet thuis blij-
ven. En wat dat betreft hoefde
niemand van de aanwezigen be-
drogen uit te komen. Twee uur
lang volgde een uitgekiende mix
van het harde repertoire en dat
voor de schuifelaars. Bij songs
als TH be over you' en 'I won't

hoid you back' gingen massaal
de aanstekers de lucht in.

" Gitarist Steve Lukather door een achtergrond-zangeres bij dekin gevat.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

MAANDAG
DE VLASCHAARD (BELGIË - 1983)
11.03 - 12.30 uur - 87 min - Duitsland 1
en 2

Boerendrama van Jan Gruyaert naar de
roman van Stijn Streuvels. Met Vic Moe-
remans, Dora van der Groen en René
van Sambeek. Een ode aan het Vlaam-
se platteland. In deze film wordt het
beeld geschetst van het generatiecon-
flict tussen een welgestelde landbouwer
en diens opgroeiende zoon, die zijn
eigen weg wil bewandelen.

ENTER THE NINJA (VS - 1981)
21.05 - 22.50 uur - 105 min - RTL-4

Kung fu film van Menahem Golan met
Franco Nero, Susan George, ShoKosu-
gi, Alex Courtney en anderen. Het leven
van Cole, een westerling die ingeleid
wordt in de geheimen en rituelen van de
gevechtsport Ninja.

OSTALGHIA (IT/RUS - 1983)
23.00- 01.00 uur - 120 min -Duitsland 1

Drama van Andrei Tarkovski met Oleg
Jankovski, Domiziana Giordano en Er-
land Josephson.

DINSDAG
KILLJOY(VS-1981)

20.15 - 21.45 uur - 90 min - Duitsland 2
Thriller van JohnLlewellyn met Kim Ba-
singer, Robert Culp, Stephen Macht,
Nancy Marchand en anderen. De raad-
selachtige dood van een vrouw, een du-
bieuzerol van de lijkschouwer en de staf
van het ziekenhuis.

ROCKYI(VS-1984)

22.00- 24.00 uur - 120min- Nederland 2
Boksdrama van John G. Avildsen met
Sylvester Stallone, Talia Shure, Buil
Young en Carl Weathers. Rocky is een
middelmatige bokser van Italiaanse af-
komst uit een armoedig milieu. Als hij de
kans krijgt te boksen tegen de wereld-
kampioen zwaargewicht, verandert zijn
leven drastisch. Hij wordt gesteund door
zijn vriend en coach Paulie en zijn vrien-
din Adrian.

FLECH AND BLOOD (VS - 1985)

21.45- 23.45 uur - 120 min - BRT 2
Middeleeuws spektakel van Paul Ver-
hoeven met Rutger Haver, Torn Burlin-
son, Jennifer Jason Leigh, Ronald La-
cey en anderen. Martin is een huurling,
die onder leiding van kapitein Haw-
kwood in het leger van Arnolfini dient.
Amolfini belooft zijn mannen rijkdom, in-
dien ze erin slagen zijn voorouderlijke
stad te heroveren...

WOENSDAG
SILVER STREAK (VS - 1976)

20.30- 22.25 uur -115 min - Nederland 1
Misdaadkomedie van Arthur Hiller met
Gene Wilder, Jill Clayburgh, Richard
Pryor en Patrick McGoohan. Twee su-
peramerikaanse komieken met een
enorme uitstraling reizen ditmaal samen
per trein dwars door de States. Aan
boord wordt een moord gepleegd en de
daders blijven tot aan het einde van de
reis een bedreiging.

LE MÉPRIS (FR/IT - 1963)

22.40- 00.20 uur - 100 min - Duitsland 2
Huwelijksdrama van Jean-Luc Godard
met Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack
Palance en Fritz Lang. Een tragische
liefdesgeschiedenis die zich deels op
Capri, deels in Rome afspeelt. Een
vrouw verliest haar liefde voor haar man
als ze tot de ontdekking komt dat hij een
slappeling is...

DONERDAG
HOTEL DU LAC (GB)
20.25- 21.40 uur -75 min - Nederland 3

Drama van Giles Foster metAnna Mas-
sey, Denholm Elliot, Googie Withers en
Julia Mckenzie. De romanschrijfster
Edith Hope, heeft zich teruggetrokken in
een hotel aan een meer in Zwitserland.
Zij is verbannen naar Londen, omdat zij
door haar gedrag iedereen geschokt
heeft. Edith raakt geïntrigeerd door de
hotelgasten, en langzamerhand ont-
dooit zij...

VRIJDAG
Z/w: DER MÜDE TOD (D - 1921)
14.10- 16.00 uur - 110 min - Duitsland 2

Noodlotsdrama van Fritz Lang met Lil
Dagover, Walter Janssen, Bernhard
Goetzke, Hans Sternberg en anderen.

MAGIC MOMENTS (GB - 1988)

20.15- 21.55 uur- 100 min -Duitsland 1
Romance van Lawrence Gordon met
JennySeagrove, John Shea, Paul Free-
man en Debora West.

CHRISTINA (VS - 1974)

23.00- 00.45 uur - 105min - RTL-4

Amerikaanse film van Paul Krasny met
Barbara Parkins, Peter Haskell, James
McEachin en Marilyn Mason. Simon
krijgt van een beeldschone, onbekende
vrouw 25.00 dollar aangeboden. Hij
moet dan wel, als een puur zakelijke
overeenkomst, met haar trouwen. Si-
mon wordt echter verliefd op haar...

SPLASH, TOO (VS)

20.21 - 21.50 uur - 89 min- Nederland 1
Disneykomedie van Greg Antonacci
met Todd Waring, Amy Yasbeck, Dono-
van Scott, Rita Taggert en anderen. Al-
lan komt erachter dat zijn vriendin Madi-
son een zeemeermin is. Madison pro-
beert haar best te doen, een goede
huisvrouw te zijn. Zij komt echter in de
problemen wanneer de buren ontdek-
ken dat zij plotseling een staart krijgt...

THETHING (VS-1982)

23.00 - 00.45 uur - 105 min - BRT 1

Thriller van John Carpenter met Kurt
Russell, A. Wilford Brimley, David Clen-
non en Keith David. Op Antarctica zijn
Amerikaanse wetenschappers aan het
werk. Zij nemen een opgejaagde husky-
hond in bescherming. De geredde hond
zit bij Amerikaanse soortgenoten in een
hok, maar verandert plotseling in een
'ding', dat elke levensvorm die het ver-
nietigt perfect immiteert...

DEAD OR ALIVE (VS)

23.20- 01.00 uur- 100min - Nederland 3
Western van John Guillermin met Kris
Kristofferson, Mark Moses, David Hudd-
leston en Scott Wilson. Een legendari-
sche scherpschutter heeft zijn geweer
opgeborgen om te gaan genieten van
zijn pensioen en zich te verheugen op
de thuiskomst van zijn z00n...

STORMY MONDAY (GB - 1987)

23.50 - 01.20 uur - 90 min - Duitsland 1

Misdaad van Mike Figgis met Melanie
Griffith, Tommy Lee Jones, Sting, Scan
Bean en anderen. Met mafiapraktijken
heeft een op geld beluste projectontwik-

kelaar op slinkse wijze de buurtbewo-
ners gevoelig gemaakt voor zijn argu-
menten. Hij heeft zijn zinnen namelijk
gezet op de jazzclub van Sting, ergens
in een volkswijk van newcastle.

recept
Gevulde rijst-eieren
Dit gerecht is geschiktvoor 16 stuks
borrelhapjes of als voorgerechtvoor
4 personen.

Benodigdheden: 8 eieren, 120 grijst,
bouillon, enkele el witte wijn, 6 el
boter, 6 el geraspte Parmezaanse
kaas, 1 el tomatenpuree, 1 el fijnge-
hakte peterselie, l/i zakje saffraan-

poeder, tube mayonaise, kappertjes,
garnalen, ansjovis en/of rode papri-
ka.

Kook de eieren in 8-10 minuten hard
en leg ze in koud water. Kook de
rijst volgens de bereidingswijze op
het pak in bouillon en witte wijn
gaar. Laat daarna goed uitdampen
en meng er direct de boter en de
kaas door. Verdeel de rijst in vier
porties. Laat één portie wit en kleur

de ander met respectievelijk toma-
tenpuree, peterselie en saffraan. Pel
en halveer de eieren. Vorm met be-
hulp van een kleine ijstang rijstbol-
letjes van de verschillende kleuren
rijst en verdeel ze over de halve eie-
ren. Gameer ze daarna met toefjes
mayonaise, rolletjes ansjovis, kap-
pertjes, garnalen en stukjes paprika.

Serveer ze op een mooie schaal.

videospoor
Van maandag 3 tot en met
zondag 9 december 1990

Z/w: alleen in zwart/wit
ZATERDAG

MOONFLEET (VS - 1955)

22.05- 23.30 uur - 85 min - Duitsland 1
Piratenfilm van Fritz Lang met Stewart
Granger, John Whiteley, George San-
ders, Viveca Lindfors en anderen. Eefl
jongeman ontdekt dat zijn keurig"
pleegvader een losbandige smokkelaar
is. Samen gaan ze op zoek naar een le-
gendarische diamant...

WHISPERKILL (VS - 1980)
23.10- 00.55 uur - 105 min - RTL-4

Actiefilm van Christian I. Nyby met Lofli
Anderson, Joe Penny, JuneLockhart efl
Jeremy Slate. Een stadje in Californié
wordt opgeschrikt door een serie ge-
heimzinnige moorden, die één ding ge-
meen hebben. De moordenaar heeft na-
melijk alle slachtoffers voor de moord
opgebeld met de boodschap dat hij.
'The Whisperer' er aankomt...

ZONDAG
DEKALOOG III(POLEN - 1989)

22.42- 23.40 uur - 58 min - Nederland 3
Tien Geboden. VanKrzysztof met Maria
Pakulais, Daniel Olbrychski en anderenj
Deze film speelt zich af op kerstavond il
een besneeuwde Poolse stad. Twedj
personen rijden rond in een Lada, hef
wordt een tocht vol symbloisch bedoejj
de beelden. De symboliek is wel erg nat]
drukkelijk en nogal gezocht...

Oplossing van zaterdag
Horizontaal: 1. super-dividend; 8. hitte-
golf; 10. groot(je); 11. teelt; 12. donder-
kop; 13. eerbaar; 15. echt-er; 18. wisser:
20. spoeden; 22. plastisch; 24. Op-pas; 26'
omega; 27. oorsprong; 28. tegen-vooH
stel.

Verticaal: 1. schutter; 2. potje; 3. roes:
gans; 4. in-fan-te; 5. engte; 6. doorkneed
7. getapt; 9. onder(wijzer); 14. reisagent
16. h-ooi-opper; 17. angstgil; 19. rashoen
20. schor; 21. s-pro-et; 23. traag; 25
poort.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. muziekinstrument; 8. bos-
gewas; 9. eerstkomende (afk.); 11. snel
drogend mengsel; 12. tegenover (afk.); 13.
stad in Duitsland; 15. insek't; 16. vlerk,
vleugel; 18. roeispaan; 19. vrucht; 20. fijn
weefsel; 21. rekening; 23. knaagdier; 25.
onderricht; 26. bijbeldeel (afk.); 27. kort-
stondige periode van slecht weer; 29. luite-
nant (afk); 30. soort schaatsen; 32. rol-
voorzegger.

Verticaal: 1. vogel; 2. ondernemingsvoriT
(afk.); 3. vallei; 4. stad in Algerije; 5. w3'
terdoorlatende; 6. voorzetsel; 7. zee'
groot; 10. weersgesteldheid; 12. apparaat:
14. gemene weide; 15. deelvan Oostenrijk
17. kleefmiddel; 18. loopplaats voor kip-
pen; 20. drinkgerei; 22. bloem; 24. moed:
27. besmettelijke ziekte; 28. teer, mager:
30. tegenwoordig; 31. symbool van neoü'
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Ook strengere controle studenten aangekondigd

Ritzen wil verhoging
lesgeld leerlingwezen

-'EN HAAG - Minister Ritzen van Onderwijs wil het lesgeld in
06 tweede fase van het leerlingwezen fors verhogen. Als hetaan de bewindsman ligt wordt door de 40.000 deelnemers van-jjfvolgend jaar niet 350 maar 850 gulden voor deze onderwijs-„.^rm betaald. Ook in de eerste fase van het leerlingwezen!°O.OOO deelnemers) wil Ritzen straks meer lesgeld hebben. De

I bewindsman denkt daar aan een verhoging van 350 naar 420
"-■Uiden per jaar.

j"zen heeft de verhoging van het
~esgeld nodig om zijn begroting

1991rond te krijgen. De verho-og (opbrengst: 26 miljoen gulden)
.ormt een deel van zijn alternatief
,°or twee eerder aangekondigde,e--uinigingen op het beroepson-V-ijs.

Bezuiniging
ai de 26 miljoen wil de bewinds-

J^n zon 15 miljoen gebruiken om

'?1 bezuiniging op het beroepson-er\vijs en het leerlingwezenvan 70
pijoen te verminderen. De- reste-nde 10 miljoen heeft hij nodig

een verlaging van een andere
pttslag op het beroepsonderwijs.J^-tzen wil dat het bedrijfsleven 150

gulden van zijn uitgaven
r?or het beroepsonderwijs aan het

gaat betalen.
lüer druk van de Tweede Kamerverlegt de minister al enige tijd

LVer een andere invulling van deze
L^'de bezuinigingen. De lesgeldver-
[,oSing is één van de voorstellen die
J| bewindsman donderdag, op
3btelijk niveau, aan de organisa-
kes van werkgevers en werknemers

voorgelegd. De sociale part-
hebben het totale pakket van

w**e voorstellen van de bewinds-
in eerste instantie afgewezen.

Vandaag wordt, weer op ambtelijk
niveau, verder gepraat.

Wetsvoorstel
Ritzen heeft ook aangekondigd dat
hij binnenkort een wetsvoorstel zal
indienen, waarin studenten worden
verplicht vooraf te bewijzen dat ze
uitwonend zijn en dat ze hun eigen
ziektekostenverzekering hebben.
Op deze manier hoopt de minister
het grote aantal ten onrechte uitge-
keerde beursgelden te kunnen ver-
minderen.
De Groningse informatiserings-
bank keert nu vaak bedragen uit
die, na controle-acties, weer terug-
gevorderdmoeten worden. Over het
jaar 1989 bedroeg diteen bedrag van
bijna 220 miljoen gulden. De ac-
countantsdienst van de minister
heeft hem nu aangeraden wat min-
der 'klantvriendelijk' te zijn, de con-
troles te verscherpen en meer be-
wijsmateriaal te vragen voordat het
geld uitgekeerd wordt.
De minister wil bovendien volgend
jaar het inkomen van de studenten
controleren en de tussentijdse stu-
diebeëindigers meer in de gaten
houden. Ook aan de inning van stu-
dieschulden zal meer aandacht be-
steed worden.

Moskou verhoogt
defensieuitgaven

j SKOU - Moskou is voornemens
v Militaire uitgaven te verhogen
V'ariks het einde van de Koude
:*. r!°g en de hevige economische
> 's-s. Dit kennelijk om de legertop
P ju.st te stellen, aldus het Sovjet-
"^'jblad Izvestija gisteren.

Tolrê'uj'Sens Izvestija gaan de defensie-
ie'laa Ven in 1991 'niet opnieuw om*

3*^ met tien procent, zoals vorige
jki-JQ k maandag was aangekondigd
jp**j °r minister van Financiën Valen-
,(j;te Pavlov, maar juist met omgere-
-.rijjJd 50 miljard dollar omhoog tot
"(*.ii '6 miljard dollar, wat zou beteke-

nt? dateen kwart van de totale Sov-
egroting voor militaire doelein-

den bestemd is, ondanks de econo-
mische crisis.

Voorts heeft Sovjetleider Michail
Gorbatsjov een van de liberaalste le-
den van de regering, minister van
Binnenlandse Zaken Vadim Baka-
tin, 55, vervangen door een commu-
nistische partijfunctionaris van de
harde lijn Boris Pugo, 53, een Let,
die van 1984 tot 1988 aan het hoofd
stond van de party in Letland en in
juniwerd gekozen tot voorzitter van
de Centrale Controle Commissie
van de partij, mede belast met ideo-
logische zaken. Pugo, zo meldde het
Soyjetpersbureau TASS verder,
krijgt een militair als eerste onder-
minister een militair, generaalBoris
Gromov, 47, de vroegere bevelheb-
ber van de Sovjettroepen in Afgha-
nistan, thans commandant van het
militaire district Oekraïne in Kiev.

Russisch consulaat: Gorbatsjov moet beslissen

Arrestatiebevel
tegen Honecker

Van onze correspondent

BERLIJN - De Berlijnse justitie
heeft een arrestatiebevel uitgevaar-
digd tegen de vroegere Oostduitse
staats- en partijleider Erich Honec-
kër. Honeckër wordt persoonlijk
verantwoordelijk gesteld voor het
bevel om te schieten op vluchtelin-
gen bij de Muur. Officieel heet het
dat hij 'ernstig wordt verdacht van
gemeenschappelijke doodslag. Na
de bouw van de Muur in 1961 von-
den 190 vluchtelingen de dood.

Nog niet duidelijk is wanneer het
arrestatiebevel tegen Honeckër uit-
gevoerd kan worden. Het Russische
consulaat-generaal in Berlijn liet
weten dat het uiteindelijke besluit
door president Gorbatsjov moet
worden genomen. Eerder was mee-
gedeeld dat de Russische opperbe-
velhebber in de ex-DDR, generaal
Snetkov verantwoordelijk was. De
78-jarige communist staat onder
Snetkovs bescherming. Sinds enke-
le maanden bewoont het echtpaar
Honeckër tweekamers in het Russi-
sche militaire ziekenhuis Beelitz,
even buiten Berlijn.

De Berlijnse justitie ging over tot
het arrestatiebevel nadat*in het mili-
taire archief van de ex-DDR nieuwe
belastende dossiers over Honeckër
waren gevonden. Daaruit blijkt dat
hij op 20 september 1961, een'
maand na de bouw van de Muur, op
een vergadering van de partijtop,
het gebruik van vuurwapens tegen
'grensovertreders' had bevolen.

E) Journalistenen fotografen bestormen de auto van Honeckers advocaat, nadat deze meer dan
en uur met zijn cliënt had gesproken over de uitvaardiging van een arrestatiebevel tegen de
roegere DDR-leider.

Berichten over doodpresident Habré tegengesproken

Tsjadische verzetsleider
trekt hoofdstad binnen

3erT~S - De Tsjadische verzetslei-
der» t Fiss eby is gistermiddag met
na . . °epen de hoofdstad Ndjame-
a**e lnnengetrokken nadat de ver-
fcas en président Hissène Habrér eg -5-rVlucht. Het Libische persbu-
rn et ANA- die Deb*y feliciteerde
fit-, *yn overwinning op het rege-
"tesch ger' zei dat Habre was dood-
l*lücuoten toen hij probeerde te
»arje, P* Maar de Tjadische ambas-
Sat &in PariJs» Ahmed Alami, zeiran bericht onjuist is. Ook de

Se minister van Buitenlandse

Zaken, Roland Dumas, zei gister-
avond in een vraaggesprek voor de
Franse radio dat 'niets de dood van
Habré bij derecente gevechten be-
vestigt. De minister zei juist tegen-
gestelde informatie te hebben, zon-
der dit echter verder toe te lichten.

Habré heeft Libië er herhaaldelijk
van beschuldigd de afvallige gene-
raal Idriss Deby te steunen in zijn
strijd tegen de regering in Ndjame-
na. Volgens JANA waren eerdere
berichten dat Habré met zijn gezin

naar Cameroun zou zijn gevlucht
onjuist.

Het radiostation zei zich te baseren
op 'welingelichte bronnen' die zei-
den dat Habré en een aantal mede-
werkers werden gedood toen zij
probeerden te vluchten.
Volgens het station Radio France
International had Deby na aan-
komst in de hoofdstad direct een
ontmoeting met parlementsvoorzit-
ter Jean Alingue Bawoyeu. Naar
verwachting zullen spoedig bespre-

kingen tussen Deby's Reddingsbe-
weging van het Volk (MPS) en Alin-
gue worden gevoerd over de toe-
komst van het land. Volgens de
grondwetvan Tsjaad is Alignue als
parlementsvoorzitter nu interim-
president en moeten er binnen 45
dagen verkiezingen worden gehou-
den.

Dossiers
Volgens de aanklacht is hij verder
verantwoordelijk voor 'de daarop
volgende systematische en steeds
perfectere uitbreiding van de bar-
rières.

De SED-opvolger PDS is dit week-
einde opnieuw in opspraak geko-
men wegens mogelijke fraude. De
Berlijnse politie zegt over aanwij-
zingen te beschikken dat de partij
750 miljoen DDR-mark, die later
werden omgewisseld in 375 miljoen
D-marken, niet aan de autoriteiten
heeft gemeld. Vermoed wordt dat
de partij dit geld aan de overheids-
controle wilde onttrekken. Op de re-

kening staat nu nog 345 miljoen
mark.
Uit andere dossiers blijkt dat de
vroegere DDR-deviezenleverancier,
staatssecretaris en kolonel Schalck-
Golodkowski, in 1988 nog minstens
15 in het buitenland gevestigde
SED-bedrijven bestuurde. Negen
daarvan in Liechtenstein, vier in
Haarlem. Omdat de PDS als opvol-
ger van de SED ook het vermogen
van die partij heeft overgenomen,
gaat depolitie ervan uit dat deze be-
drijven nu eigendom zijn van de
PDS. Daarmee zou voor het eerst
zijn bewezen dat de PDS-bewerin-
gen dat de partij geen bezit meer in
het buitenland heeft, onjuist zijn.

> —■———■

Beloften
Deby (37), die zijn militaire oplei-
dingin Frankrijk heeft genoten, be-
loofde democratie en een meer-par-
tyenstelstel. Ook zei hij de mensen-
rechten te zullen respecteren.
De verzetsstrijders werden gisteren
met gejuich begroet toen zij de
hoofdstad binnenreden. Met mede-
werking van de Franse militairen
ontwapenden zij in Ndjamena de
laatste overgebleven regeringsmili-
tairen. "Franse burgers die geëvacueerdzijn
en in Parijs aankwamen, zeiden dat
de verzetsstrijders samen met leden
van het Vreemdelingenlegioen de
orde handhaven.

binnen/buitenland

'Kredietwaardigheid van Irak-tnissie vergroot'

Familiecomité blij met
uitspraak Van den Broek

DEN HAAG-De uitspraakvan minister Van
den Broek (Buitenlandse Zaken) waarin hij
een verband legt tussen tussen de Golfcrisis
en de Palestijnsekwestie is bij hetFamilieco-
mité van de gijzelaars in goede aarde geval-
len. „De uitspraken van Van den Broek van
vrijdagavond vergroten de kredietwaardig-
heid van de Nederlandse missie," aldus za-
terdag een woordvoerder van het Familieco-
mité.
Het Familiecomité verwacht dat de verkla-
ring van Van den Broek en het persoonlijke

overleg op hoog niveau tussen Irak en de VS
dat binnenkort tot stand komt, het onderhan-
delingsklimaat rond de Nederlandse gijze-
laars ten goede zal komen.

Een woordvoerster van het ministerie van
Buitenlandse Zaken wilde zaterdag niet ver-
der ingaan op de verklaring van Van den
Broek. Wel benadrukte zij dat de Nederland-
se regering zich al jaren, metname in EG- en
VN-verband, inzet voor een oplossing van
het Israelisch-Palestijnse conflict.

Buitenlandse Zaken ontkent dat een Neder-
landse politieke verklaring, waarin een ver-
band wordt gelegd tussen de Golfcrisis en de
Palestijnse kwestie, een van de eisen van Ira-
kezen zou zijn voor het welslagen van de Ne-
derlandse missie naar Irak om de gijzelaars
vrij te krijgen.

De Iraakse leider Saddam Hoessein heeft ineen vroeg stadium een regeling van de Golf-
crisis afhankelijk gesteld van het oplossen
van andere conflicten in het Midden-Oosten,
en dan met name de Palestijnse kwestie. De
EG-landen hebben zon verband altijd for-
meel van de hand gewezen.

De drie grote fracties in de Tweede Kamer,
CDA, PvdA en VVD, zien in de uitspraken
van minister Van den Broek geen directe
koppeling tussen een oplossing van de Golf-
crisisen het Palestijns-Israëlische en Libane-
se conflict.

Columbia en
Sojoez TM-11

gelanceerd
CAPE CANAVERAL - Het ruimte-
veer Columbia is gisteren vanaf
Cape Canaveral (Florida) gelan-
ceerd. De Columbia zal tien dagen
in de ruimte blijven. De lancering
vond plaats op 01.48 uur plaatselijke
tijd (07.48 uur onze tijd). Anderhalf
uur na de lancering op Cape Cana-
veral ging om 9.13 uur Nederlandse
tijd in Baikonoer, in de Sovjetunie,
bij stralend weer de raket de Sojoez
TM-11 de lucht in, met aan boord
onder meer de 48-jarige Japanse
journalistToyehiro Akiyama.
Vanwege slechte weersomstandig-
heden geschiedde de lancering van
de Columbia 21 minuten later dan
gepland. De 1O-daagse missie van
het ruimteveer stond een half jaar
geleden al op het programma. Di-
verse brandstoflekkages maakten
uitstel, zowel in mei als in septem-
ber, noodzakelijk. De Columbia zal
met behulp van technisch verfijnde
telescopen het heelal afzoeken in
een poging meer over de evolutie
van het universum vast te leggen.
Aan boord is een 150 miljoen dollar
waard zijnde onderzoekstelescoop,
de Astro-1, waarmee ultraviolette
straling van sterren en andere he-
mellichamen gemeten kan worden,
die niet door de aardatmosfeer
dringt.
Behalve Akiyama bevinden zich in
de Sojoez ook twee Sovjet-astronau-
ten, die debemanning gaan bijstaan
van het ruimtestation Mir, dat sinds
februari 1986 in gebruik is.

Prolongatie
CDU, CSU en FDP hebben
bij de eerste, vrije pan-Duit-
se verkiezingen sinds 1932
met een comfortabele meer-
derheid een solide basis ge-
legd voor prolongatie van
hun regeringsbeleid. Boven-
dien heeft de CDU de 'pro-
bleemstad' Berlijn op de
SPD heroverd.
Geen twijfel mogelijk: 1989

was hèt jaarvan kanselier Helmut Kohl en hèt jaarvan de vereni-
ging. De gedenkwaardige revolutie in de DDR stond reeds bij
voorbaat garant voor hernieuwde electorale winst van centrum-
rechts. Dat de CDU in vergelijking met 1987 nauwelijks groeide,
doet aan de triomf van gisteren niets af.
De regerende coafitie is door miljoenen kiezers beloond, omdat zij
zich in een toch wel extreem moeilijke tijd waargemaakt heeft. Die
waardering weerspiegelt zich vooral in de uitslagen van de ooste-
lijke deelstaten. Ook mag het kiezersvotum worden gezien als een
'vertrouwensvoorschot' op het overheidsbeleid van de komende
jaren.

Nu de politieke eenwording geëffectueerd is> zal de Duitse rege-
ring immers weldra geconfronteerd worden met kolossale.uitda-
gingen. Toekomstgerichte oriëntering die moet uitmonden in een
programma voor de algehele restauratie van de vroegere DDR is
een absolute noodzakelijkheid. Het gaat daarbij om een miljar-
denverslindende operatie, die van de Duitse burgerij extra finan-
ciële offers zal vergen. Hoe hoog die zullen zijn, moet nog worden
afgewacht. Over dat hete hangijzer hebben de verkiezingsover-
winnaars nog niet het achterste van hun tong laten zien.
In het middelpunt van de naderende krachttoeren staat de op-
bouw van een rechtvaardige sociale staat. Voor de vijf deelstaten
die tot voor korte tijd nog het grondgebied van de DDR uitmaak-
ten, betekent dat onder meer dater nieuwe v.oprzieningen moeten
komen op het vlak van de volksgezondheid en het onderwijs, als-
mede ten aanzien van pensionering en werkloosheid.
Tweede markante aspect bij de Duitse verkiezingen is de reusachti-
ge winst van de liberale FDP, die niet alleen profiteert van het voor
de coalitie zo gunstige politieke tij in het afgelopen jaar, maar ook
dankbaarkan zijn jegens de persoon van Hans-Dietrich Genscher,
de bekwame minister van buitenlandse zaken, die voor een be-
langrijk deel de toon heeft gezet voor en het tempo heeft bepaald
van de Duitse vereniging.
Het ligt voor de hand dat de liberalen bij de komende coalitiege-
sprekken op grond van de gerealiseerde winst hogere eisen zullen
stellen.Taaie onderhandelingen liggen in het verschiet ten aanzien
van controversiële onderwerpen als het onderwijs, de abortus-'
kwestie, en het vluchtelingen- en asielvraagstuk.

Diepe treurnis en ontgoocheling bij de SPD. Verlies was ingecalcu-
leerd, maar niet van deze tragische omvang. In de stroomversnel-
ling van de gebeurtenissen die in de hereniging uitmondden, is de
SPD het spoor in de verkiezingscampagne bijster geraakt. De so-
ciaal-democraten zullen er niet aan ontkomen alles in het werk te
stellen om teloor gegaan vertrouwen van de basis te herwinnen.
Het is niet onwaarschijnlijk dateen en ander gepaard zal gaan met
personele consequenties in de leiding van de SPD. Dat Oskar La-
fontaine in de aanloop op de dag van gisteren gaandeweg meer
kwesties tamelijk oppervlakkig aan de orde stelde, in plaats van
enkele voor de kiezers 'gevoelige' kernonderwerpen uit te diepen,
kan mede tot het 'Waterloo' van 'Napoleon von der Saar' hebben
bijgedragen. p £

Buspassagier en
Palestijn gedood

bij steekpartij
TEL AVIV - In Tel Aviv is gister-
morgen een 24-jarige Israëli en een
Palestijn gedood toen drie Pales-
tijnse busreizigers Israëlische pas-
sagiers met messen begonnen te
steken. Drie andere passagiers raak-
ten gewond. De politie schoot een
van de daders dood, deandere twee
zijn aangehouden. Het drietal was
afkomstig van de Westelijke Jor-
daanoever.
In Tel Aviv zijn afgelopen zaterdag-
avond tientallen mensen aan de
dood ontsnapt toen een onbekende
een handgranaat gooide in een me-
nigte voor een bioscoop in Rechov
Dizengoff, de belangrijkste winkel-
straat. De granaat, van Russische
makelij, explodeerde niet.

punt uit
Met pensioen

Kardinaal Agostino Casaroli,
de 'premier' van het Vaticaan is
zaterdag met pensioen gegaan.
Casaroli was verantwoordelijk
voor de politieke en diploma-
tieke successen van de Heilige
Stoel. Opvolger van Casaroli is
de 63-jarige Italiaanse Monseig-
neur Sodano, tot voor kort de
'minister van Buitenlandse Za-
ken' van het Vaticaan.

Aanslag
Bij een aanslag zaterdag in de
buurt van Londonderry is een
ex-lid van de Noordierse para-
militaire organisatie Ulster De-
fense Regiment (UDR) om het
leven gekomen en raakte zijn
vrouw zwaar gewond. Ver-
moed wordt dat de aanslag het
werk is van het lerse Republi-
keinse Leger (IRA).

Nobelprijs
Sovjet-president Michail Gor-
batsjov heeft laten weten dat de
staatssecretaris voor Buiten-
landse Zaken, Anatoly Koval-
jev, de Nobelprijs voor de Vre-
de op 10 december uit zijn
naam in ontvangst zal nemen.
Een zegsman van het Noorse
Nobelcomité, Geir Lundestad,
heeft dit zaterdag in Oslo be-
kend gemaakt.

VS/Chili
De VS hebben zaterdag hun
wapenembargo tegen Chili op-
geheven, zo heeft het Witte
Huis meegedeeld. De maatre-
gel was sinds 1976 van kracht.
De opheffing van het embargo
komt vlak voor het bezoek van
president George Bush aan het
Zuidamerikaanse land. Bush
gaat volgende week naar Chili
tijdens een rondreis door La-
tijns-Amerika. Het besluit is de
jongste stap in een reeks die
erop gericht is de betrekkingen
met Chili te normaliseren.

Vergiftiging
Zeven mensen zijn zaterdag-
ochtend met verschijnselen
van koolmonoxide-vergiftiging
opgenomen in het Zeeweg Zie-
kenhuis teBeverwijk. De zeven
mensen bezochten een Sin-
terklaasfeest in het FNV-ge-
bouw Velserduin. Het zeer gif-
tige koolmonixide was afkom-
stig van een slecht schoonge-
maakte ketel van de centrale
verwarming.

(ADVERTENTIE)
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t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, op de leeftijd van 93 jaar, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa *

Louis Schrijnemakers
echtgenoot van

Annie Ritzen
Hij overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen,
voorzien van het h. oliesel.

Heerlen: A.M. Schrijnemakers-Ritzen
Schaesberg: Hans Schrijnemakers

Riet
Schrijnemakers-Willemsen
Anja
Ruud

Maarn: Bère Schrijnemakers
Leny
Schrijnemakers-van Keeken
Sri Narsih
Edward

Papendrecht: Guill Schrijnemakers
Luus
Schrijnemakers-den Hartog
Emile
Peter

Heerlen, 30 november 1990
Huize Douvenrade, Douvenrade 1, 6419 AA Heer-
len
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 6 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Franciscus van Assisië aan
de Laanderstraat te Heerlen, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aan
de Akerstraat, ingang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Tijdens de avondmis in de kapel van Huize Dou-
venrade op woensdag 5 december om 18.30 uur zal
de overledene bijzonder worden herdacht.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

In verband met het overlijden van onze vader,
L.A.M. Schrijnemakers, zal onze zaak

Schrijnemakers-Willemsen
Hoofdstraat 65, Schaesberg

op donderdag 6 december a.s. de gehele dag geslo-
ten zijn.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, dat na een lief-
devolle verzorging in de B-kliniek te Heerlen, ge-
sterkt door de h. sacramenten, op de leeftijd van 88
jaar is overleden, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Elisabeth Sterk
weduwe van

Peter Hubert Mertens
Heerlen: A. Brouwers-Mertens

Th. Brouwers t
Lilian en May

Heerlen: J. Mertens
M. Mertens-Aretz
Familie Sterk
Familie Mertens

30 november 1990
Corr.adres: Ambachtsstraat 30, 6411 CP Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
woensdag 5 december 1990 om 11.00 uur, in de de-
kenale kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aan-
sluitend begrafenis op de begraafplaats te Imsten-
rade-Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 10.40 uur.
De vooravondmis ter intentie van moeder, wordt
gehouden op dinsdag 4 december a.s. om 18.30uur
in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
VKH centrum voor reactivering en verpleging, H.
Dunantstraat 3 te Heerlen, Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 14.00 tot 16.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Tot grote droefheid maar dankbaar voor het ve-
le dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat van ons is heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Pierre Alphonse. (Piet) Frissen
echtgenoot van

Greetje Hettrich
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: M.C. Frissen-Hettrich

Kerkrade: Alice en Jack
Lendfers-Frissen
Milou, Jeróme
FamilieFrissen
Familie Hettrich

6431 BW Hoensbroek, 1 december 1990
Paadweg 54
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 5 december om 10.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de crema-
tie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Avondwake dinsdag as. om 19.00 uur in de cryp-
te van voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Rectificatie
Zaterdag stond in de overlijdensadvertentie van

Maria Keulen
abusievelijk vermeld, weduwe van

Pierre Beckers
doch dit had moetenzijn, weduwe van

Joseph Beckers

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat heden
na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Invia,
kalm en vredig van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, in de gezegende leeftijd van
92 jaar, mijn man, vader, schoonvader en opa

Johannus Hermanus
(Herman) Tholen

Drager van de eremedaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau

echtgenootvan

Johanna Katharina Korsten
Grevenbicht: J.K. Tholen-Korsten
Grevenbicht: JeanTholen

Karin en John
Cindy

Grevenbicht: Zus Mulleners-Tholen
Willy Mulleners
Petra en Fons

Buchten: Ben Tholen
Mia Tholen-van der Donk
Anke, Niels
Familie Tholen
Familie Korsten

6127 BK Grevenbicht, 30 november 1990
Raadhuisstraat 13
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 5 december
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Ca-
tharina te Grevenbicht.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Wij zullen hem gedenken in het rozenkransgebed
gevolgd door de avondmis op dinsdag 4 december
a.s. om 18.45 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30-18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met gevoelens van verdriet, maar vooral van grote
dankbaarheid, hebben wij kennisgenomen van het
plotseling overlijden van onze verenigingsnestor,
eredirigent

Herman Tholen
Een mensenleven lang (80 jaar) maakte hij respec-
tievelijk als muzikant, muziek-instructeur, be-
stuurslid van verdienste en als onderdirigent deel
uit van ons korps.
Zijn inspirerende, stuwende en leidinggevende ca-
paciteiten heeft hij tot aan zijn ziekte steeds in
dienst gesteld van „zijn Harmonie".
Nónk Maan, bedankt voor alles, u blijft ons grote
voorbeeld.

Geestelijk adviseur, beschermvrouwe,
beschermheer,
dirigent, voorzitter, bestuur, leden,
damescomité en
ere-leden van de Harmonie St. Cecilia
te Grevenbicht-Papenhoven

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar bedroefd om het scheiden, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan onze
zorgzame moeder en schoonmoeder, lieve oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Gertruida Marschal
weduwe van

Jan Cuijpers
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
zij op 87-jarige leeftijd.

Tilburg: A.M.J. Cuijpers
Geleen: J.H.Rolink-Cuijpers

J.H.G. Rolink
Jacquelineen Jack

Geleen: M.J. van Kleef-Cuijpers
P. van Kleef
Marlou en Jules, Dionne
Esther en Henk
Familie Marschal
Familie Cuijpers

6164 AG Geleen, 30 november 1990
JosKlijnenlaan 277
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 4 december a.s. om 11.00 uur in de Verrij-
zeniskerk, Potterstraat te Geleen, waarna de begra-
fenis op de begraafplaats Plan-Zuid Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen maandag 3 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

I "*Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is heden onverwacht van
ons heengegaan mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Dominicus Dassen
echtgenoot van

Margaretha Janssen
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 72 jaar.

De diepbedroefde familie:
Brunssum: M.W. Dassen-Janssen
Waubach: José en Dominicus

Samson-Dassen
Theo, Astrid, Chantal, Ton

Kerkrade: Annie en Frans
Herpers-Dassen
Ron, Jean, Nicole, Guido

Stramproy: Leo en Vera
Dassen-Wesolek
Roy, Jessica

Brunssum: Wiel Dassen
Brunssum: Jos Dassen

Familie Dassen
Familie Janssen

6442 BA Brunssum, 1 december 1990
Landsteinerstraat 8
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 6 december a.s. om 11.00 uur in de St.-
Jozefkerk te Brunssum, aansluitend begrafenis op
de 'begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat te
Brunssum.
Samenkomst in dekerk, alwaarvanaf 10.40 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Woensdagavond wordt de overledene bijzonder
herdacht in een eucharistieviering om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32. Bezoektijd
dagelijks tussen 18.00 en 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Tot grote droefheid heeft God'toch nog onverwacht tot Zich genomen,
na een langdurige ziekte, op de leeftijd van 46 jaar, mijn lieve vrouw,
mijn lieve moeder, dochter, schoondochter, zuster, tante en nicht

Helena Martina
van der Loop

* echtgenote van

Johan Willem van Dijk
In dankbare herinnering:

Heerlen: J.W. van Dijk
Heerlen: Mario

Fam. van der Loop
Fam. van Dijk

Kerkrade, 30 november 1990
Corr. adres: Dhr. J.W. van Dijk
Corneliuslaan 18, 6413 GT Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 5 decem-
ber 1990 om 12.00 uur in de Corneliuskerk te Heerlerheide. Aansluitend
zal de crematie plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Leny is opgebaard in het uitvaartcentrum van Dela, Grasbroekerweg M

te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden maandag en dinsdag van 18.00
tot 19.00 uur.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemde kerk.
De rozenkrans zal gehouden worden op dinsdag 4 december 1990 om
18.45 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te sturen, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Friture Leny
tot 6 december a.s gesloten.

Enige en algemene kennisgeving
Diepbedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg, die zij ons tijdens
haar leven gaf, geven wij u kennis van het toch nog vrij onverwachte
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster en tante

Albertina Hendrica
Winters

weduwe van

Arend van Brink
op de leeftijd van 73 jaar.

Hoensbroek: R. van der Meer-van Brink
H. van derMeer
Bertie
Jan en Irma
Hein
André

Oirsbeek: D. Maas-van Brink
Tanja

Heerlen: A. van Brink
A. van Brink-Bisschops
Angèle en Erich
Mischa

Nieuwenhagen: A. van Brink
G. van Brink-Hertmann
Martijn
Familie Winters
Familie van Brink

Brunssum, 1 december 1990
Corr.adres: Mevr. R. van der Meer-van Brink
Mgr. Schrijenstraat 20, 6433 BW Hoensbroek
De samenkomst, voorafgaande aan de crematie, zal plaatsvinden op |
donderdag 6 december 1990 om 10.30 uur in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemd cremato-
rium.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het St. Gregoriuszieken-
huis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

" IDiepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, voorzien van het h.
oliesel, in de leeftijd van 69 jaar, onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Christina Maas
weduwe van

Hubertus Collin
In dankbare herinnering:

Eygelshoven: Martha Snoeren-Collin
Jan Snoeren
John, Claudia en Thijs
Monique, Ron en Saskia
Ruud

Eygelshoven: Els Quaedflieg-Collin
t Jacques Quaedflieg
Sonja, Livio en Cliff
Familie Maas
Familie Collin

6471 AG Eygelshoven, 1 december 1990
Mgr. Nolensplein 28
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 5 december a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Joannes de Doper te Eygels-
hoven, waarna aansluitend debegrafenis zal plaats-
vinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis op dinsdag 4 december
a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het streekmortuarium (gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te
Kerkrade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Met diepe verslagenheid maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij u kennis dat na een langdurige ziek-
te toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze broer, zwager, oom en neef

Theo Renssen
echtgenoot van

Marioara Popa
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: M. Renssen-Popa
Familie Renssen
Familie Popa

6371 CP Landgraaf, 30 november 1990
Boslaan 10.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 5 december a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van St.-Barbara te Schaesberg-Kakert,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, geven wij u kennis, dat na een liefdevolle ver-
zorging op afd. 8 in deVerpleegkliniek Heerlen, op
49-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien
van de h.sacramenten, mijn zoon, mijn broer mijn
zwager en onze oom

Harrie Christophe
Brunssum: J. Christophe-den Ronde
Brunssum: H. Haak-Christophe

H. Haak
Ron, Janine, Michel, Dennis

Corr.-adres: Rooseveltstraat 49
6441 JNBrunssum
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag4 december om 15.00uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar bijeenkomst
om 14.45 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Harrie is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden
maandag bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00
uur.

t
Er zijn gebeurtenissen die zijn schokkend, onbe-
grijpelijk en machteloos voor de medische weten-
schap. Zo ook dit heengaan aan een ernstigeziekte,
diezij zeer moedig gedragen heeft, onze allerliefste
dochter, zus, kleindochter en nicht

Ingrid Reinartz
Zij overleed in de leeftijd van 17 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Pierre Reinartz
Gerda Reinartz-Henssen
Brigitte
Suzanne
Familie Reinartz
Familie Henssen

6373 CR Landgraaf, 30 november 1990
Isidoruslaan 6.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 5 decembera.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwen-
hagen, waarna aansluitend debegrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aan de Haanweg.

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare Ingrid
dinsdag 4 december om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in derouwzaal van
Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een intens en welbesteedleven van liefde, goed-
heid en zorgzaamheid, is heden na een moedig ge-
dragen ziekte op 697Jarige leeftijd van ons heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria Hermes
weduwe van

Gerard Joseph
Hubert Debije

Oirsbeek: Leny en Wim Wilms-Debije
Dave, Anouk
Familie Hermes
Familie Debije

6438 GS Oirsbeek, 1 december 1990
Wilgenstraat 10
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum-
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St. Lambertuskerk te Oirsbeek, zal de plech-
tige uitvaartdienst gehouden worden op woensdag
5 december om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Diepbedroefd geven wij kennis dat na een moedig
gedragen lijden is overleden

Piet Richter
Hij overleed op de leeftijd van 66 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Roermond: Ge en Ine Richter-Vossen
Patricia, Linda, Susanne
Familie Richter
Familie Horsman

6043 KB Roermond, 1 december 1990
Distelhof 4
De gebedsdienstwordt in besloten familiekring ge-
houden op woensdag 5 december om 14.00 uur in
de aula van het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10 (afslag de Beitel).

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze zeer
trouwe alt, bestuurslid en bibliothecaresse

Jo Albrink
Wij wensen haar familie veel sterkte.

Kerkelijk Zangkoor
Sittarderweg
Heerlen

t
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen zij voo[
ons betekende, delen wij u mede, dat op de leef-
tijd van 92 jaar van ons is heengegaan, voorzie*1

van de h. sacramenten der zieken, onze lieve
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, schoon-
zus, tante en nicht

Fien Ramaekers
weduwe van

Harrie Blezer
Amby: Fien en Jan Stollman-Blezer

Huls: Bertien en André Kockelkoren-Blez**-r
Hapert: Joepen José Blezer-Louwers

Ransdaal: Janen Leny Blezer-Clement
en al haar kleinkinderen
Familie Ramaekers
Familie Blezer

Maastricht, 1 december 1990
Corr.adres: Ransdalerstraat 2
6312 AH Ransdaal
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvin-
den op woensdag 5 december 1990 om 11.0*
uur, in de parochiekerk H. Theresia te Rans-
daal, waarna aansluitend begrafenis op de r.k
begraafplaats aldaar. 'Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achte'
in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overleden*-''
dinsdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van Be-
grafenis- en Crematiever. Voerendaal, Kerk-
plein 43 te Voerendaal, alwaar gelegenheid to'
afscheidnemen dagelijks van 18.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangefl'
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.| -**■*'

-*'

t
Diepbedroefd, geef ik u kennis, dat op 23-jarif?'
leeftijd, veel te vroeg van mij is heengegaan, mij*l
lieve zoon

Lucien Heynen
voorzien van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Kitty Gipmans
6418 EZ Heerlen, 1 december 1990
Giezenhof 2
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden of
woensdag 5 december om 11.00uur in deparochie-
kerk H. Josephte Heerlerbaan-Heerlen, waarna of
12.00 uur de crematieplechtigheid is in het crem*5'
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter i*1
de kerk. "»
Avondmis, dinsdag om 19.00 uur in-voornoemd'
kerk.
Lucien is opgebaard in het uitvaartcentrum Del"'
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dinsdag b^
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00uur.

II

Geven
om cultuur
die jelief is.
Cultuur hebje in heel veel soorten en maten.

Vandaar dat er voor iedereenwel iets in ons werk ""*
waar hij ofzij zich door aangesproken voelt.

Want hetPrins Bernhard Fonds en deAnjerfondsfi 11

zetten zich in voor het behoud van de cultuur in
Nederland in deruimste zin: muziek, letterkunde*

toneel, dans, beeldende kunst, film, fotografie.
Ook wetenschap, monumenten- en natuurbehoud

horen daarbij. Een belangrijk deelvan de
projecten wordt gefinancierd met giften van

particulieren. Wilt u ook donateurworden ofwil'
u meer informatie?Ukunt ons bereiken op

telefoonnummer020-230951. Uwbijdrage zien
graag tegemoet op giro 5050 of bank 707070155*

Prins V'l*S*
Bernhard j

Fonds / Anjer
-."„/.„„./.„„f, / fondsen
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Volgens OR moet vooral 'overhead' worden aangepakt

Volvo moet 20 procent
van de kosten drukken

Van onze redactie economie

BORN - Om Volvo Car BV in leven te houden moeten de kos-
ten opkorte termijn met minstens twintig procent omlaag. Lid
van deraad van bestuur van Volvo Car BV, L. Schouten, roept
ln*het personeelsblad 'Binnenspiegel' alle Volvo-medewerkers
"°P daaraan mee te werken. Het autobedrijf verwacht dit jaarin
Plaats van gegroeide winst een klein verlies.

Uver de manier waarop bezuinigd
"toet worden bestaat bij Volvo noggeen eenduidigheid. Schouten wijster onder andere op dat veel geld kan
Worden bespaard door vervangings-aankopen uit te stellen en hij doeteen beroep op het personeel om de
nanden uit de mouwen te steken,
odat met minder mensen meer
i erk kan worden verricht. Maarvolgens voorzitter van de centra-e ondernemingsraad (cor), G. Kor-
,ertoeven, moet vooral de grote:°verhead' in Helmond aangepakt
worden. „Want in Bom werkt meni ' met zo min mogelijk mensen en

), nn alle tijdelijke medewerkers al
I Uiten gezet. Verder snijden is daarnet meer mogelijk."
|~ledereen die niet meewerkt, zet
pijn eigen toekomst en die van zijn

collega's op het spel", aldus Schou-
ten in het personeelsblad. De kos-
tenbesparing voor de korte termijn
is al in volle gang. Alle afdelings-di-
recteuren hebben vorige week hun
besparingsmogelijkheden moeten
aandragen. „Verder stoppenwe met
externe werving van nieuw perso-
neel, worden de inhuur- en uitzend-
krachten verminderd en nemen we
veel kosten onder de loep."

Met name wordt kritisch gekeken
naar activiteiten die niet direct met
het maken van auto's te maken heb-
ben. Schouten denkt dat Volvo met
de huidige organisatie, werkmetho-
des en procedures niet efficiënt ge-
noeg werkt. De overheadkosten zijn
te hoog, erkent hij.

Volvo heeft het adviesbureau
McKinsey ingehuurd om de organi-
satie door te lichten, met het speci-
fieke doel om de overhead-kosten
terug te brengen. Het bureau gaat
van onder af aan in de organisatie te
werk. De adviseurs bekijken Volvo
nauwkeurig van afdeling tot afde-
ling. De afdelingshoofden krijgen
de opdracht om bij McKinsey voor-
stellen te presenteren om liefst 40
procent te bezuinigen. Het advies-
bureau bekijkt vervolgens of dat
een haalbare kaart is.
In Helmond is McKinsey al aan de
slag gegaan. In maart is het onder-
zoeksbureau daar klaar. Voor de fa-
briek in Bom zal zo snel mogelijk
een planning worden opgesteld.

Kieslijst PNL
j -De Partij Nieuw Limburg: 'teeft afgelopen weekeinde voor de
jachttien gemeenten tellende kies-kring Venlo haar kieslijst samenge-
steld in verband met de aanstaande
Provinciale verkiezingen. De eerste
ler plaatsen worden ingenomen«oor de raadsleden Frits Timmer-mans uit Maasbree, Jan Joosten uit

öeesel, Ineke Benthem uit Heidden
-j? 1 Joost van de Vorle uit Venray.ue overige plaatsen worden de ko-
kende dagen vastgesteld uit de lo-
kale lijsten.

Te laat
Volgens cor-voorzitter G. Kortenoe-
ven komt McKinsey eigenlijk drie
jaarte laat. In 1987 had men al de te-
ring naar de nering moeten zetten.
„Drie jaar geleden toen de Volvo
400-serie vrijwel gereed was, had
men al kunnen zien dat de over-
headkosten te hoog zouden oplo-
pen. Maar door de stijgende verko-
pen werd zand in de ogen gestrooid.
De laatste drie jaar is het perso-
neelsbestand juist in Helmond als
kool gegroeid terwijl het eigenlijk
helemaal nietverantwoord was."
De verhoudingen zijn volgens Kor-
tenoeven volkomen scheef ge-
groeid. Steeds minder direct pro-
duktieven moeten de kost verdie-
nen voor meer non-produktieven.
„Het is nu tijd om van boven naar
beneden af te bouwen. Als er gesne-
den wordt, dan top-down. Anders
blijft de top veel te zwaar."

Bitterepil
Voor de OR-voorzitter is het een
extra bittere pil datTimmer juist
in de LCD-fabriek gaat snijden,
want daar, in de afdeling voor de
afwerking van Cellen en Modu-
len, verdient hij zelf de kost. De
afwerking wordt overgeplaatst
naar Hongkong omdat, daar veel
goedkoper wordt gewerkt. Voor-
lopig blijft de produktie nog wel
in Heerlen zitten. Volgens Piro-
vano kleeft' er een groot risico
aan het verplaatsen van de af-
werking. „De communicatie
wordt dan veel moeilijker, zodat
we straks niet meer op tijd op
vragen van klanten kunnen rea-
geren. Het is het begin van een
neerwaartse spiraal."

Timmer wil verder de afdeling
die beeldschermpjes met liquid
cristal displays (LCD's) voor
draagbare computers maakt
stopzetten. Een redding is alleen
nog mogelijk door het de afde-
ling te verkopen. Twee weken
geleden werd bekend dat het Ja-
panse bedrijf Phoenix in een
overname was geïnteresseerd.
Pirovano klampt zich daar aan
vast. Als die verkoop niet door-
gaat, kost dat meer dan 100 ba-
nen.

Zwalkend
Dat Timmer nu juist gaat snijden
in de LCD-activiteiten, is type-
rend voor het zwalkend beleid
van het Philipsconcern in de af-
gelopen jaren. Nadat in 1984 de
produktie van videokoppenvoor
de commercieel geflopte V 2000
videorecorders werd gestaakt,
ging het bedrijf op zoek naar an-
dere activiteitenom de leemte op
te vullen.

Terugkijkend is het niet goed te
begrijpen dat Philips toen be-
sloot om LCD's te gaan maken.
In 1986 werd ermee begonnen.
Dat was veel te laat om nog een
groot marktaandeel te krijgen in
deze gespecialiseerde branche,
die bijna volledig door de Japan-
ners wordt gedomineerd. Type-
rend voor de enorme achterstand
was dat de kennis van LCD's in
Japan werd gekocht en dat fa-
brieks-onderdelen uit Zwitser-
land naar Heerlen moesten wor-
den overgeplaatst.

Toen eenmaal de produktie goed
op gang kwam, bleek dat de
LCD's moeilijk konden concur-

reren met de vergelijkbare Ja-
panse produkten. Philips had
zich geweldig op de afzetmarkt
verkeken. Bij de Japanners
kreeg Philips als LCD-toeleve-
rancier geen voet tussen de deur.
Omdat bedrijven als bijvoor-
beeld Toshiba, zelfLCD's maken
voor de eigen schootcomputers,
kregen de Philips-LCD's geen
kans. De groeiende afzetmarkt
die het bedrijf in Europa hadver-
wacht, bleef uit.

Tot overmaat van ramp bleek dat
er zoveel tijd verloren was ge-
gaan met het opstarten van de
LCD-produktie, dat het produk-
tieproces al was verouderd toen
de fabricage eenmaal op gang

kwam. „Om nog echt meete kun-
nen met de Japanse concurrentie
had men veel meer moeten in-
vesteren", aldus Pirovano.

" Han Pirovano. Als OR-voorzitter kan hij de Philipswerkne-
mers weinig troost bieden. Foto: FRANS RADE

provincie

Milieukennis
gevraagd van

burgemeesters

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De raden van zeven herin-
delingsgemeenten in Midden-Limburg heb-
ben afgelopen zaterdag in Maastricht de pro-
fielschetsen voor de nieuwe burgemeesters
ingediend bij gouverneur E. Mastenbroek.

Opmerkelijk is dat veel raden een gedegen
kennis van de milieuproblematiek een ver-
eiste vinden. Daarnaast dienen het energieke
burgervaders te zijn met de nodige bestuur-
lijke ervaring. Dit om van de nieuwe samen-
gevoegde gemeenten snel een bestuurlijke
eenheid te maken.
De nieuw gekozen raadsleden moesten hun

vrije zaterdag opofferen. Er is namelijk haast
geboden, omdat de nieuwe burgemeesters
reeds op 21 december worden benoemd.
Een nieuwe burgemeester moet er komen in
de herindelingsgemeenten Heythuysen,

Maasbracht, Haelen, Roggel, Melick en Her-
kenbosch, Heel en Panheel, Posterholt. Om
praktische redenen wordt ook de benoeming
van een opvolger van de overleden burge-
meester Boots van Swalmen bij de procedure
betrokken.

Dat houdt in dat er acht vacatures zijn tegen-
over zeven zittende burgemeesters. Hoewel
de zittende burgemeester theoretisch gezien
op straat kunnen komen te staan is het de be-
doeling dat ze weer een nieuwe aanstelling
krijgen. Het is alleen niet duidelijk of de bur-
gemeesters herbenoemd worden in de huidi-
ge gemeenten of dat gekozen wordt voor
doorstroom binnen de regio.

Terug naar af

AKEN- De leden van" 'Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn' waren zaterdag even terug in de witte zaal van
het Akense stadhuis.Die dag was het precies vijftien jaar geleden dat in die zaal de club werd opgericht.
'Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn' kent inmiddels 450 vrouwelijke leden uit de Belgische, Nederlandse
en Duitse grensstreek. Het gezelschap organiseert tegenwoordig bij toerbeurt tentoonstellingen en lezin-
gen in één van de drie landen om elkaar beter te leren kennen. De vrouwen stellen zich ten doel ook in
Oost-Europa dergelijke initiatieven te ontplooien en te ondersteunen.

" De Belgische voorzitster dr G. deRidder bekijkt, rechts staande naast burgemeester dr
JüraenLinden de zaal waar de vereniging vijftien jaargeleden werd opgericht.

y Foto: FRANS RADE

Na fors verlies bij verkiezingen

PvdA-wethouder
Roermond stopt

Van onze verslaggever

ROERMOND -Aan de onthutsende
nederlaag voor de PvdA bij de ge-
meenteraadsverkiezingen heeft
lijsttrekker Jacques Bennis van
Roermond voor zichzelf de conse-
quentie verbonden dat hij niet meer
in de raad zal terugkeren. Acht jaar
was hij wethouder; daarvóór was hij
acht jaar raadslid. Vrijdag midder-
nacht maakte hij zijn besluit aan het
bestuur kenbaar.

Bij de verkiezingen in '86 behaalde
Bennis als lijsttrekker nog 2820
stemmen; afgelopen week moest hij
genoegen nemen met 947 stemmen.

„Ik heb mijn geloofsbrieven klaar-
liggen, maar ik zal ze niet indienen.
Ik zou alléén als wethouder willen
terugkomen, niet meer als raadslid.

De uitspraak van de kiezer trek ik
me persoonlijk aan. Dat vooral
weerhoudt me ervan om terug te ke-
ren, ook als de PvdA deel gaat uit-
maken van de coalitie." Volgens
Bennis (56) heeft met name de be-
zuiningsoperatie in de welzijnssec-
tor, waarvan hij tot eind dit jaarpor-
tefeuillehouder is, de PvdA en hem
persoonlijk als wethquder de das
om gedaan.

Het PvdA-bestuur Roermond zegt
de beslissing van Bennis te respec-
teren. „Van de ene kant zijn we te-
leurgesteld, van de andere kant
moet een kandidaat zelf écht willen.
Om diereden heeft het bestuur geen
verdere druk op Bennis willen uit-
oefenen om te blijven, al is daar na-
tuurlijk wel over gesproken", zegt
vice-voorzitter N. Gerards.

„Al weken vóór de verkiezingen
dreigde verlies voor de PvdA, ge-
zien de ontwikkelingen in de stede-
lijke gebieden. Het verlies van drie
van de zeven zetels is ons koud op
ons dak gevallen. De kandidatuur
van Bennis als lijsttrekker was una-
niem. Hij heeft al die jaren keihard
gewerkt."

Het vertrek van Bennis houdt in dat
Ine deRuijter voor de tweede perio-
de raadslid wordt. Zij zal samen met

André Bloemers, Carla Willemsen-
Willems en Gerard IJff de PvdA-
fractie vormen.

i Wethouder J. Bennis: ...ver-
loren en teruggetreden...

OR-voorzitter ligt er 's nachts wakker van

Geen feest voor
Philipspersoneel

Het zijn slechte tijden voor Han
Pirovano. Een fijne feestmaand
zit er voor hem niet in. Sinds drie
jaar is hij voorzitter van de on-
dernemingsraad bij Philips in
Heerlen. Maar zo moeilijk als in
de laatste maanden heeft hij het
nog niet gehad. Op de werkvloer
overheersen onzekerheid en
machteloosheid. „Ik lig er nach-
ten wakker van. Alsof de grond
onder je voeten wegzakt."

Het begon op drie september,
toen hij bij directeur Klomp in
het kantoor werd geroepen.
„President-directeur Timmer
gaateen grootscheepsereorgani-
satie aankondigen", had Klomp
gezegd. „En Heerlen zit er ook
bij."

„Op dat momentkon ik al op m'n
klompen aanvoelen wat er ging
gebeuren", aldus Pirovano, die
wist dat het bij de meeste Heer-
lense afdelingen al jaren niet
best gaat. Toch was het ook voor
hem een verrassing dat vooral de
LCD-activiteiten gesaneerd
moeten worden. 140 banen moe-
ten daarweg en in totaal verdwij-
nen er in Heerlen zon 200. Piro-
vano had zelf eerder aan een sa-
nering van de afdelingen voor os-
cillograafbuizen en reeds ge-
dacht, want datzijn de échte pro-
bleemafdelingen in het bedrijf.

Nu zijn ze nog gespaard, maar
omdat Timmer alle verliesgeven-
de afdelingen aanpakt, vreest Pi-
rovano voor nieuwe onheilstij-
dingen uit Eindhoven.

Troost
Als OR-voorzitter heeft de 45-ja-
rige Pirovano het druk. Tiental-
len mensen klagen hun nood bij
hem. Veel troost kan hij ze niet
bieden. De sfeer in Heerlen is
niet best. Een gevoel van mach-
teloosheid en onzekerheid over-
heerst. De ondernemingsraad
heeft in oktober, vrijwel meteen
nadat de afslanking bekend
werd, een extern deskundige in-
geschakeld die de noodzaak van

de reorganisatie nog eens onder
de loep neemt en kijkt of een
deel van het personeel nog er-
gens anders in de fabriek aan de
slag kan. Binnenkort zal hij zyn
oordeel klaar hebben.

Pirovano: „Alles bij elkaarzullen
er zon 200 banen in Heerlen ver-
dwijnen. Overplaatsing van al
die mensen naar andere Philips-
vestigingen in Limburg is moei-
lijk, omdat nu overal bezuinigd
wordt. „Bovendien past niet
ieder potjeeen dekseltje. En daar
komt nogbij dat vervroegde pen-
sionering niet veel zal helpen. We
hebben in het verleden al zoveel
55-plussers laten afvloeien, dat er
van die leeftijd niet veel mensen
meer over zijn."

Coalitie
Of de PvdA een van de coalitiepart-
ners gaat worden van het CDA, met
negen zetels de grootste fractie, is
nog onduidelijk. Verschillende op-
ties staan open. Een eerste oriërend
gesprek heeft het CDA met de loka-
le partij Demokraten Roermond ge-
had, die zes zetels behaalde. Een
coalitie CDA/DR zou een nipte
meerderheid hebben van 15/12. Het
CDA heeft voorshands een coalitie
met een derde partner (mogelijk
met WD), of een coalitie met alleen
landelijke partijen (CDA/Pv-
dA/WD of CDA/PvdA/Groen
Links) niet uitgesloten. De ver-
wachting is dat vrijdag de kaarten
geschud zijn.

FNV-voorzitter vreest 'afbraak' 2000 banen

Liof moet inspringen
bij bedrijven in nood

Van onze redactie economie
GELEEN - Door reorganisaties bij
grotebedrijven als Océ, DSM, V&D
en Philips staan er in Limburg meer
dan 2000 arbeidsplaatsen op de
tocht. De Limburgse NV Industrie-
bank Liof moet dattrachten tevoor-
komen, door met Liof-geld te hel-
pen bij de verzelfstandiging van on-
derdelen van die bedrijven. Dat zei
de voorzitter van de FNV-Limburg,
Wiel Friedrichs, zaterdag op de na-
jaarsvergadering in Geleen.
„De provincie maakt zich wel druk
om het moeizaam opstarten van
nieuwe projecten, maar het is be-
langrijk dat ook eens gekeken
wordt naar de afbraak van 2000 ar-
beidsplaatsen, die zonder slag oi
stoot geschrapt worden", aldus de
vakbondsman. Volgens Friedrichs
kan bij Philips in Heerlen de LCD-
afdeling worden verzelfstandigd,
kan datzelfde gebeuren bij de toele-
vering aan Oce in-Venlo en kan het
V&D-personeel misschien ook een
nieuwe onderneming beginnen op
plaatsen waar V&D vertrekt.

In zijn toespraak wees Friedrichs
verder op de wildgroei van Euregio-
initiatieven. "Samenwerking over
de grenzen is erg belangrijk, maar
nu gebeurt dit in allerlei verschil-
lende verbanden. De kamers van
koophandel werken samen, de vak-
bonden, de steden en de provin-
cies." Friedrichs pleit daarom voot
een sterk gecoördineerde aanpak.

"Er moet een stevig Euregionaal ap-
paraat komen, bijvoorbeeld in
Vaals, dat alle zaken bundelt. Zo
kan versnipperd beleid voorkomen
worden."

Friedrichs richtte vervolgens zijn
gram op voorzitter Smeets van de
Limburgse Werkgeversvereniging
(LWV) en diens recente uitspraken
over net schrikbarend hoge ziekte-
verzuim in Limburg. Het verzuim is
hier 10 procent en landelijk 7,5 pro-
cent. "Een belangrijke oorzaak
moet ook bij de werkgevers en bij
de arbeidsomstandigheden in het
bedrijfsleven worden gezocht",
hield Friedrichs Smeets voor.

Schrijfmachines
Zelf werkt Pirovano nu 30 jaar
bij dezelfde werkgever. Als 15-ja-
rig jochie is hij er begonnen. De
grote bloei én de afkalving heeft
hij van nabij meegemaakt. In de
afgelopen jaren is er van alles
binnengehaald om de mensen
maar aan het werk te houden,
herinnert Pirovano zich. „Op eengegeven moment hebben we
zelfs schrijfmachines in elkaar
gezet." Dergelijke manieren van
tewerkstelling zitten er nu niet
meer in. „Bij Philips ben je niet
meer verzorgd tot aan het graf.
Er wordt op de werkvloer open-
lijk gesproken over onderwer-
pen als solliciteren en pensioen-
breuk. De mensen zijn er erg mee
bezig." Het 40-jarig bestaan van
de fabriek is dit jaarniet gevierd.

Hij haalt zijn schouders op. De
ondernemingsraad kan weinig
veranderen aan de plannen van
de Philips-top. „Wat valt de lei-
ding in Heerlen te verwijten? De
besluiten worden op niveaus ge-
nomen waar we toch geen greep
op hebben. Het blijft onzichtbaar
voor ons. Ik weet nog steeds niet
wie ik moet aanspreken op dere-
organisatie. De top van het be-
drijf zit te ver van ons verwij-
derd. Je krijgt nooit kans om te
praten met de beslissers. Mis-
schien is dat ook wel een van de
oorzaken van de problemen die
we nu hebben."

peter bruijns

L (ADVERTENTIE)

Sneltekenaar
DIK BRUYNESTEYN

maakt QFütlS
uw cartoon/portret
vandaag van
16.00-18.00 uur bijKantoorboekhandel

GUSTAVE ALBERTS
Dr. Poelsstr. 22

11—__ Heerlen
. (ADVERTENTIE)

\ Morgenavond in het
Holland Casino Valkenburg!

* ïi\tt GRANDE FÊTE
JAlgi DES AMIS

""^vj/Zt^É "e(^ere d'nsdag 's net een ")eetJe
Miy 1 feest in het Holland Casino

Het wordt bij ons dan extra
BhwiÉl ■ gezellig, let u maar eens op:

" Speelautomaten met kans op il ) üé^extra waardevolle munten. %—-y i%%" Gratis preuvenemintje met een J^^*^'^**jjjJiw^^J
" Uitvoerige speluitleg met l W^a^y^A

attraktieve prijzen. |^/ j

" Gezellig entertainment en WmmWr
Dat wordt dus gegarandeerd 'n fijn avondje uit! Zien wij u?
Korrekte kleding, een geldig legitimatiebewijs en een minimum leeftijd van

■ | 18 jaarvereist.

rIQLLAND Telefoon 04406-15550.
g*\ C I KI (~\ Geopend van 14.00-02.00 uur
v«^ nu t Holland Casino Valkenburg, Odapark

In de Holland Casino'skom jeogen tekort!

Maanflag1 j aiMMBêP iyyU V5
Limburgs dagblad J



Lijst
Milieuzaken wees eind vorig jaar
een eerste concept-nachtvluchtre-
geling van de RLD af omdat daarin
'enkel werd aangegevenwelke vlieg-
tuigtypes op grond van eerdere me-
tingen 's nachts op Beek geweerd
moesten gaan worden. Milieuzaken
vond dat niet volstaan kon worden
met een 'zwarte' lijst en eiste een
'witte' lijst van types die wel steeds
binnen de norm waren gebleven.
In deze tweede ontwerp-beschik-
king is nu een lijst van zon 150 toe-
gelaten vliegtuigtypes opgenomen.
Uit het stuk blijkt niet of het nu een
'witte' of een 'zwarte' lijst betreft.

De overige bepalingen in denieuwe
regeling wijken nauwelijks af van
de huidige regeling. Het maximum
aantal nachtvluchten blijft gehand-
haafd op 43, waarvan er hooguit
achttien mogen worden gebruikt
voor toestellen van dezwaardere ca-
tegorie-2. Op werkdagen blijft vlieg-
veld Beek voor alleverkeer gesloten
van 4 tot 6 uur, op zaterdag en zon-
dag van 23 tot 6 uur en in de nacht
van zondag op maandag van 2 tot 6
uur.

Ritzen: invoering
OV- jaarkaart per 1
januari verantwoord

Van onze correspondent

UTRECHT - Invoering van de
OV-studentenjaarkaart per 1
januari 1991 is verantwoord.
Ruim 230 van de 314 instellin-
gen voor middelbaar, hoger en
beroepsonderwijs zijn bereid

hun aanvangstijden aan te
passen. Zij hebben samen bij-
na 500.000 van de 620.000 stu-
denten. Minister Ritzen van
Onderwijs heeft dat in een
brief aan de Eerste en Tweede
Kamer laten weten. Hij is hier-
mee zijn belofte nagekomen
om de Kamers te informeren
over de resultaten van de ge-
sprekken met de onderwijsin-
stellingen.

De NS zien ondanks het optimisme
van minister Ritzen het spitsver-
voer op werkdagen toch met enige
zorg tegemoet. Vooral in de noorde-
lijkeregio's dreigen de Spoorwegen
door de invoering van de studenten-
kaart in de problemen te komen.

Rond Groningen en Leeuwarden
zullen in de spits bussen worden in-
gezet. Om vervoersproblemen in de
spitsuren in andere regio's zoveel
mogelijk te beperken, zullen de
Spoorwegen en Onderwijs zonodig
gericht overleg voeren in die plaat-
sen in of rond de grote steden waar
zich knelpunten blijven voordoen.

Baltische staten
vragen Moskou
soevereiniteit
te erkennen

MOSKOU - De afgevaardigden
van de drie Baltische republie-
ken, Estland, Letland en Litou-
wen, hebben het Sovjetparle-
ment zaterdag opgeroepen hun
onafhankelijkheid te erkennen,
daar zij als soevereine staten een
bijdrage kunnen leveren aan de
verlichting van de economische
crisis in de Sovjetunie.

De parlementen van de republie-
ken, die voor hun eerste geza-
menlijk vergadering bijeenkwa-
men in de Litouwse hoofdstad
Vilnius, riepen de Sovjetautori-
teiten op onderhandelingen te
beginnen om hun onafhankelijk-
heid te herstellen.

Zy vroegen daarnaast de lidsta-
ten van de Conferentie voor Vei-
ligheid en Samenwerking in
Europa CVSE (alle Europese lan-
den minus Albanië, plus de Ver-
enigde Staten en Canada) in een
motie druk uit te oefenen op de
Sovjetunie om onderhandelin-
gen met de Baltische staten te
beginnen.

„Alleen als er sprake is van on-
fhankelijk management, nauwe
samenwerking en goede relaties
- als buurlanden- met de Sovjet-
unie kunnen wij onze economie
oppeppen en handelen om de
crisis in de Sovjetunie op te los-
sen," verklaarden de parlemen-
ten, zo meldde het Litouwse
persbureau Elta.

Vergoeding
De verschuiving van de aanvangs-
tijden met een half uur kost de on-
derwijsinstellingen geld voor aan-
passingen op onderwijskundig en
organisatorisch gebied en op het
terrein van de arbeidsvoorwaarden.
Daarom heeft minister Ritzen de
MBO-instellingen een vergoeding
in dekosten van deroosterverschui-
ving toegezegd van tweeduizend
gulden per school en vijfduizend
voor inmiddels gefuseerde scholen.
Volgens H. Brons, voorlichter van
het ministerie van Onderwijs, gaat
het bij de meeste opleidingen voor
middelbaar beroepsonderwijs om
relatief kleine instellingen die door
gebrek aan mensen en middelen
veel moeite moeten doen om roos-
terwijzigingen in te voeren.

Streekvervoer Nederland is blij dat
het vervoersprobleem nu tot aan-
vaardbare proporties is terugge-
bracht, zo liet een woordvoerder
weten. „We hebben als busbedrij-
ven de bereidheid getoond om bij te
springen. Gelukkig weten we nu
waar de problemen zitten."

Tijdelijk
In een aantal uitzonderlijke geval-
len kan de havenmeester ook voor
deze periodes ontheffing verlenen.
De nieuwe nachtvluchtregeling
heeft evenals de voorgaande een tij-
delijk karakter. De regeling blijft
bestaan totdat de aanleg van de
Oost-westbaan onherroepelijk is ge-
worden of debeslissing wordt geno-
men van de aanleg af te zien.

FNV dreigt slag om
RBA's te verliezen

GELEEN - De FNV dreigt onderbe-
deeld te raken in het aantal voorzit-
tersposten by de 28 Regionale Be-
sturen voor de Arbeidsvoorziening
(RBA's) in oprichting. Dat kwam za-
terdag naar voren op de najaarsver-
gadering van de FNV-Limburg in
Geleen.

De 28 RBA's, die de leiding over de
arbeidsbureaus gaan overnemen,
worden alle geleid door regionale
vertegenwoordigers van werkge-

vers, werknemers en overheid. On-
derling moeten die drie partijen per
RBA uitmaken wie de voorzitter
wordt.

Op kritische vragen van Ger Essers
van de Limburgse ABOP (de onder-
wijsvakbond van de FNV) moest
landelijk federatiebestuurder Henk
Muller erkennen dat de FNV geen
strategie heeft uitgestippeld om het
aantal voorzittersposten te bekle-
den dat het FNV-ledental vap ruim

1 miljoen zourechtvaardigen. „Ken-
nelijk reageren we niet alert genoeg
als er een voorzitterspost vacant is,
terwijl anderzijds de werkgevers
blijk geven van botte machtspoli-
tiek."
De kwestie is actueel nu in Zuid-
Limburg FNV-voorzitter Wiel Frie-
drichs door tegenwerking van de
Limburgse Werkgeversvereniging
(LWV) geen kans krijgt het voorzit-
terschap te bekleden. Naar verluidt
wordt Friedrichs die belangrijke
fulltime post niet gegund in ver-
band met zijn vakbondsachter-
grond.
In Noord-Limburg heeft de LWV
ook een stempel gedrukt op de sa-
menstelling van het bestuur door te
zorgen dat de organisatie van klei-
nere ondernemersLOZO geen zetel
kreeg.

Nieuw meetsysteem basis voor sanctiebeleid

Marge voor overtreders
in nachtvluchtregeling

Van onze verslaggever

GELEEN - Vliegtuigtypes die de
geluidnorm voor vliegveld Beek
's nachts regelmatig overschrijden
worden voortaan uitgesloten van
nachtvluchten op de luchthaven.
Deze sanctie die steeds geldt voor
een bepaald type wordt pas getrof-
fen indien toestellen van dezelfde
soort in een aaneengesloten reeks
van zeven starts of landingen de
norm driemaal met meer dan drie

decibel overschrijden. Eventuele
overschrijdingen van de norm zul-
len worden geconstateerd door het
zogenoemde Fanamos-geluidmeet-
systeem dat momenteel op en rond
'Beek' geïnstalleerd wordt. Het
moet 1 januari operationeel zijn.

Voornoemde bepaling is opgeno-
men in de nieuwe ontwerp-nacht-
vliegregeling voor vliegveld Beek,
die ook op deze datum van kracht
moet worden. Eerst dient echter de

milieucommissie van de luchthaven
er advies over uit te brengen en
moet ook het ministerie van VROM
akkoord gaan met de door de Rijks-
luchtvaartdienst opgestelde ont-
werp-beschikking. ,

Albanië op
10 februari

naar stembus
WENEN - In Albanië zullen op 10
februari 1991 parlementsverkiezin-
genworden gehouden, zo heeft pre-
sidium van het parlement besloten.
Dat meldt het officiële Albanese
persbureau ATA in berichten die za-
terdag werden opgevangen in We-
nen.

Als gevolg van de kieswet die het
Albanese parlement begin novem-
ber aannam kunnen dekiezers daar-
bij voor het eerst in tientallen jaren
een keuze maken tussen verschil-.,
lende kandidaten. In de wet is be-
paald dat in elkkiesdistrict ten min-
ste twee kandidaten mee moeten
doen.
Volgens de nieuwe wet, waarin bok
werd vastgelegd dat de verkiezin-
gen geheim zullen zijn, 'heeft iedere
burger het recht zich kandidaat te
stellen op voorwaarde dat hu' 300
handtekeningen verzameld van kie-
zers die op hem zullen stemmen.
De kandidaten mogen campagne
voeren - waarbij zij toegang hebben
tot pers, radio en televisie - en heb-
ben het recht verkiezingsbijeen-
komsten te organiseren.

Mishandeling
zwager: 16

maanden cel
Van onze correspondent

MAASTRICHT - De rechtbank van
Maastricht heeft een inwoner van
de provinciehoofdstad veroordeeld
tot zestien maanden gevangenis-
straf.

De man, de 27-jarige G.H., stond
ruim twee weken geleden terecht'
op verdenking van mishandeling
van zijn zwager, afpersing en dief-
stal van een motor. Van een andere|
mishandeling gepleegd op 13 mei
dit jaar in Maastricht, waarbij hij bij
het slachtoffer een beenfractuur zou
hebben veroorzaakt, werd hij echter
vrijgesproken.

Officier van justitie mr Van HilteO
had tijdens de zitting van twee we-
ken geleden een gevangenisstraf
van 24 maanden geëist.

Ontslagen
bij Philips
Dordrecht

DORDRECHT - Bij de vesti-1
ging van Philips in Dordrecht, i
Philips Mechatronics, worden
vijftig werknemers ontslagen!
in het kader van het herstel-1
programma van het moeder-1
concern in Eindhoven. De op-
gelegde reorganisatie haalt
een streep door de uitbrei-'
dingsplannen van het bedrijf
waar motoren voor videore-
corders worden gemaakt.

Nog maarkort geleden liet de direc-1
tic van Mechatronics weten dat het
erg goed gaat met het bedrijf. Er wa-.
ren zelfs plannen om het aantal ar-.
beidsplaatsen uit te breiden. De ves-
tiging heeft een goed gevulde order- "portefeuille en verwacht volgend,
jaarwinst te maken.

Volgens manager General AffairSj
van Philips Mechatronics W. Tuit*
'is de situatie bij Philips echter ver-
der verslechterd waardoor deze an-j
ders is danenkele maanden geleden,
kon worden voorzien.

Ook de gezonde onderdelen van de,
multinational moeten bijdragen aai-
de redding van het concern. Vol|
gensTuit is het overigens te danken,
aan de goederesultaten van de afge-
lopen jaren dat de Dordtse vestiging j
aan sluiting is ontkomen.
De ontslagen bij het Dordtse bedrijf
zijn noodzakelijk omdat geld moe-
worden vrijgemaakt voor de ver-
dere ontwikkeling van Mechatro-
nics.

„Van elders is geen geld meer bei
schikbaar is," liet Tuit weten. Hij zei:
te verwachten dat het bedrijf in af-:geslanktevorm een goede toekomSt:
heeft.

officiële mededelingen^

£pp£| WATERSCHAP
$dfe ZUIVERINGSCHAP
235* LIMBURG
OÉ>^ BEKENDMAKING

Het Dagelijks Bestuur van het Was
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat op 20 decembe*1.1990 en 3 januari 1991 om 10.00 uuf*.
in het gebouw van voornoemd Zul
veringschap, Kapelaan Sarsstraat *te Roermond openbare vergaderii-'.
gen zullen worden gehouden va*1!het Algemeen Bestuur.
Voorts wordt medegedeeld dat of 1
het kantoor van voornoemd Zuiv*?}
ringschap, Kapelaan Sarsstraat 2 t»
Roermond, vanaf 4 december 199"
gedurende 14 dagen voor eeniede' 1
ter inzage zijn neergelegd ontwerp'l
besluiten tot wijziging van de b*?t
groting voor het dienstjaar 1990. [
Desgewenst zijn deze stukken, t£t
gen betaling van de verschuldigde
legeskosten, verkrijgbaar.
Gedurende de termijn van de terii*'*1
zageligging kunnen belanghebbend
den tegen de genoemde stukke?
schriftelijk bezwaren inbrengen bO
het Algemeen Bestuur. ï
Roermond, 3 december 1990 f
Het Dagelijks Bestuur vnd.

Maandag 3 december 1990 "6
MET DEZE PRIMEUR BENT U DE KERSTMAN

~JOkM LEKKER TE SNEL AF, SINTERKLAAS.
PlWHlfl J&*asmmmmßMÏ Technische ontwikkelingen gaan snel, maar gelukkig kregen we deCanon EOS

g-^^^^r^umln^Ê^^P ÊmÈIF*1 m\\. 1000nètvoor uw verjaardag binnen, Sint. Deze nieuwste Canon is de lichtste
a^aaa\aMaw^^^\ T^WÊÊaT ÊÊ aw£Êl&ÊÊr*£n meest compacte spiegelreflexcamera in de EOS serie. Toch heeft

***** gjj^ jgaW^^^S^ amde EOS 1000 alles in zich voor perfecte foto's: programma-
Ér^l AJL^ffiSSÊ. Wkh keuzekn°P. elektronisch instelwiel (voor sluitertijd en diafragma),
m .--«ggff VÊm WiSs&Ê Wam mv razendsnel autofocussysteem, twee scherpstelmogelijkheden en

m ■! maar liefst tien belichtingsmethoden. Bovendien is de EOS 1000
Il mammvÊÊÊmm I hee' simPel te bedienen. We pakken 'm vooru in samen meteenEFWmmWm 35~80 mm obJectief- Speedlite 200 E flitser èn camerariem.
éWÈÈk Ml vKJ 2SI Dus als unu naar Combl Saat' neeft u een ec^e^\Mm\mf\W sWaffiaVéW primeur te pakken. Zorgen wij wel dat er straks VJvJvJ-******-

weer iets moois klaarligt voor deKerstman. %aT%J+Jm

*"^ "^S^'j.-j P^ FOTO» VIDEO «AUDIO

St. Gerardus, Pr. Mauritslaan 10, BEEK, 04490-71329. Canisius, Ansemburgstraat 7, GELEEN, 04490-42581. Optiek Zijlstra,
Saroleastraat 60, HEERLEN, 045-713637. Vroemen, Kouvenderstraat 163, HOENSBROEK, 045-212882. Vinders, Markt 19,
KERKRADE, 045-462299. Daniëls, Kleine Staat 7, MAASTRICHT, 043-213421. Rembrandt, Grote Staat 46, MAASTRICHT, 043-'
213903/250875. Optiek Zijlstra, Grotestraat 28, VALKENBURG, 04406-12349. Combi Weert, Markt 2, WEERT, 04950-33813.

Sint.-kado's van blijvende waarde
■ Hummel-figuren al meer

3^ I dan 50 jaareen waardevol
"jgß ' | } geschenk. Wij bieden u de

BiP'^W^B 3 9rootste keus in deze
__, . ammawi^^^^ f **'eine hartveroverende

!i^r**k tar 1 I Peuters*

-Been*

hand beschildert. Let u W.f^EJaÜ&M .mfS^WRS^i. .*?£s&% StSwftr-s -3t
op het merkteken, wij |K'gßKli|aJffi :*A>. I
vertellen ver graag meer ■HBbfcg_ l^lTL^W'-k* ' ''WtÈÈJ&NÊ^ '

De kadospecialisten sinds 1864.
Met geschenken van topfabrikanten en van blijvende waarde.

VINCKENMEISTERSPASCH
ORANJE NASSAUSTRAAT 24, HEERLEN, 045-713966

, . ■- .- ■*-*fc^M—**—■ —— l I !■ —
VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN

*. M - "i'

I Door ESBESa
blijven ónze prijzen betaalbaar

TEKENTAFELS | TEKENKASTEN KASTEN

6 laden A 1-formaat 675." I '\
A- formaat 695■■ *\^^**-*^^^

lr —mm*mmmmmm~~wwmm—m——rrvr——r————**—~* *■ m———*i**i****J

170 X 100 cm 180 x 80 275,—
Ao-formaat Prijzen excl. BW,lrmco 197 x 92 295,—j "5" I levering doorheelNederland. I ~„.,.....,, 1

n| Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
%/j^^B 6135 XX Sittard, Handels*trsat 23 (handelscentrum Bergerweg), 1e1.04490-14867

■■■■■■■■■^■■■■■Bzaterdag open van 10.00 " 16.00 uur

f-JJ^».MMMi:^HMi:MJ;BrI [<WmmmmWïnZ^lllX3mmmm\
Gemakkelijk, diskreet en snel! HUISBEZITTERS

Wij garanderen strikte geheimhouding EXTRA LAGE LASTEN
Bedrag 96x 72x 60x 42x zonder taxatie-kosten

«innn 10 . en. Kr,di"" looptijd in
J.UUU,- - "- /*,- »J,- b^-ag maanden
6.000,- 123,- 139,- 181,- ""hyp. 2. .n 3« hypoth.

12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- üSi !ï! 2ÏL
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- 10.000,- 117,- 127,- 149,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,- 15.000,- =■ 176,- 190,- 224,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,- 25.000,- 203,- 294,- 317,- 374,-
-50.001- 831,- 995,- 1129,- 1480,- 40.000,- 325,- 470,- 508,- 599,-
-.«. Etj.mi.MMrui% 75.000,- 609,- 892,- 952,- 1123,-
Elk bedrag tot ’.200 000,- en andere looptijd mogelijk. .nz-
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij overlijden Rente 1 e hyp. vanaf 9%. EH. jaarrente 2e en 3e hyp. vanaf 13%.
meestal kwijtschelding. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling Alle tarieven in deze advertentie zijn "vanaf-tarieven" en kunnen
van aflossen mogelijk. Vraag INFO I düS variëren.

V - . in ...,m^^^^— ■ i il il S

f Moonen Financieringen ] féi>T.M;IMJJM»BI!<;H»3I4-l1
Vertrouwd-gemakkeli|k-snel Kredl„ pmnd ,„ „nta mnd

* U bent Vrij in de besteding. bedrag mcl. rente peri«r r«nf loopt.

" meestal binnen 1 dag geregeld 5.000,- 100,- 14,2% 1,11% 74 mnd
" strikte geheimhouding 11*000,- 220,- 13,9% 1,09% 73 mnd

" bestaande leningen geen bezwaar ÏS'"ÜX" !S 3SJ 2 Ü!!S
u ~ 30.000,- 600,- 13,6% 1.07% 72 mndrente fiscaal aftrekbaar 50.000,-1000,- 13,4% 1,05% 72 mnd

v/ V J

043-636200*FINANCIERINGSKANTOOR TT r-t rTo. *«TI^Vn^M^nJirErVl Dagelijks van 9 tot 21 uur
IMI1 II P KI CJV Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
Lid van de Ned. Ver. van Financierirgs Adviseurs NVF Tol 045-225000 Vat! 11 tOt 20 Ulir30 jaarlinancenngs ervaring

Zie ook onze presentatie in deGouden Gids, pagina's 5 en 6 .
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Landelijke primeur voor Heerlerbaanse autohandelaar

Het opkrikken van
de auto-emancipatie

jj^ERLEN-Er vallen zoveel lande-
"ike primeurs te verzinnen, dat je°or de bomen het bos niet meeret- Maar het moet gezegd, de laat-

" t} 6 vnc**ingvan een Honda-dealer in
l^erlerbaan is lang nog de gekste

1
ij-'ftig vrouwen beginnen vrijdag-
-iV°nd nog redelijk standaard via
-d° " me* ca**e > maar allengswordt
, e situatie steeds ongekender.

r^dies Night' heet debezigheid, en'^gezien ditje al snel doet denken
', f? 11een hitje van de souldiscogroep-f Q°l and the Gang, kom je op voor-bid niet zo snel op het idee dat dit

ts met auto's heeft te maken. Of
*el soms?

'L
t 't treffen we aan: een grote show-
'&U?0? met de nieuwste modellen'".J^'s, een stuk of acht monteurs,
" 1diaprojector, een videorecorder,
IkiT P^ser-tatrice en een organisa-tie-^te daar de ingrediënten. Men

h* 'ge een aantal vrouwen van
luiten uit, voege daar een folders top technische autotekeningen aan

ti en het avondje kan beginnen.

l've^gezien ik ook vrouw ben en zo-
"sls Verstand heb van autotechniek

I*o een pasgeboren baby, moet u
Cgj*1"technische zaken bij onze he-et.Jl Eyn", luidt het intro van de pre-

-iEentatrice
''Ê ■11tjj ls nóg een vrouw aanwezig, en
;'*v, werkt zelfs bij de autodealer.ar 'k neD n-*et eens een auto en

>*oe hier sinds een paar weken ad-
tin werk", bekent ze geheelif" 1 Stijl.

* Vol ontzag indemoto ~~^
Foto: DRIES LINSSE

Uitlachen
rot,r moet op het gemak stellen,

.*tijnUwen onder elkaar. „De mannen
!ijer tnet opzet niet toegelaten, an-
f.je s 2ouden de vrouwen maar wor-
jtif„ Uitgelachen", zegt een van deBar*isatoren. "

■tj gaan leren paniek te voorko-
-1 *vegt'„ waar unu nog geen raad

"^ j > vervolgt de inleidster, om er
"je , ên een schrikwekkend voor-
v 'd uit de eigen ervaring op te la-~n volgen.
Vkh
'l h eens een lekke band gehad
■toe t onvoldoende vertrouwen om
"■en Verwisselen.Toen ben ik maar

"^an gaan zoeken."

jjjV
gt een diapresentatie over het

' -^Ifri van °^e' Sevolgd door de-
'^tit »e nandelingen op video. Dan
!f{^ aat wat meer opwinding: het
?Unjnu over het verwisselen van
IjVe***, n' duidelijk iets waar vrou-
* 2eer tegen op kijken.

Praktijk
e-iej^^t iets los dat op betrokken-
"«ïe p ykt* we zijn dan ook rijp voor
ifes r ty*-cen er vormen zich groep-
-.fU.jj.,ol^ de diverse auto's. De na-
?,lUee mannelijke monteur geeft
rterst i^01"o**0** er onderwezen in de
r*rijE van het oliepeilen. „Ik
l^.,s aat peilstokje er zo moeilijk
tia'n Zegt een vrouw. Waarop een

rle nQ
een antwoord geeft dat onder

yt>y f„emer valt van a dirty mmd is a

iitr
n °[dt driftig gewerkt met krik
Woem ütel' Een deelneemster

"si* draait zich te pletter en ver-

zucht dat dekrik het niet doet. Maar
triomfantelijk laat de monteur zien
dat het wel degelijk weer de grond
raakt.

„Wil nog iemand het proberen?" „Ik
oefen thuis wel", zegt een kat-uit-
de-boom-kijkster. Een jongedame
durft wel. „U heeft geluk dat de
schroef los zit", pest de monteur.
„Puh, ik ben gewoon sterk!" „Ja ja,
straks lekker bandje verwisselen in
de stromende regen", grijnst de
autodocent.
Er wordt minder gegiecheld dan je
misschien zou verwachten. We zijn
tenslotte bezig met een serieuze
zaak. Een vertegenwoordiger van
Honda Nederland kijkt gespannen
toe. Als diteen succes blijkt, en daar

ziet wel naar uit, dan overweegt
men overal in het land Ladies
Nights te houden. De automobielin-
dustrie als emancipator?

Heel beschaafd gaat de avond naar
zijn einde. Bij een lekke band naar
de dealer bellen is er voortaan niet
meer bij. „U kunt het nou zelf', zal
het antwoord luiden.

Een stoomcursus autoreparatie
voor vrouwen is wat een cursus kle-
ren repareren voor mannen zou zijn.
Een kwestie van eikaars gebied ver-
kennen. Nee, samen kan dat'blijk-
baar niet. Want dan word je, anno
1990, nog steeds uitgelachen.

joos philippens

Proefperiode
Na een moeizame start van het
werkgelegenheidsproject dat in
1985 door de gemeenten Heerlen,
Kerkrade, Brunssum en Landgraaf
op de rails werd gezet, lijkt het
EBCH nu goed op gang te komen.
De eerste jaren moest het starters-
bureau zien rond te komen van een
exploitatiesubsidie van zes ton van
genoemde gemeenten, maar per 1
juniwerd een proefperiode van een
jaar naar tevredenheid van de EG
afgerond. Het ondernemingsplan
werd in augustus dan ook goedge-
keurd.

Volgens het Streekgewest zal de EG
medio december naar verwachting
nog eens 515.000 gulden subsidie
verlenen. Volgens interim-directeur
Bogman voldoet het EBCH tot op
heden ruimschoots aan de gestelde
minimumeisen wat betreft het aan-
tal geïnteresseerdeen te begeleiden
starters.

Betrokkenheid
Het Streekgewest stelt de Gewest-
raad en de betrokken gemeenten
dan ook voor om de betrokkenheid
van het Streekgewest bij het EBCH
voort te zetten. Het startersbureau
had voorlopig tot 1 januari 1991 het
voordeel van de twijfel genoten.

oostelijke mijnstreek

Streekgewest verwacht ook ruim vijf ton van EG

LIOF vergroot steun aan
Heerlens startersbureau

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het LIOF inten-
siveert zijn betrokkenheid bij
het Europees Bedrijven Cen-
trum Heerlen (EBCH).

Niet alleen verdubbelt het LIOF het
aandelenkapitaal, ook zal de indus-
triebank risicodragend kapitaal ter
beschikking stellen aan gekwalifi-
ceerde ondernemers. Ook levert het
LIOF een directeur aan het EBCH,
dat zich op de intensieve begelei-
ding van beginnende ondernemers
op innovatief gebiedricht.

Het dagelijks bestuur van het
Streekgewest meldt dat het aande-
lenkapitaal nu gelijkelijk verdeeld
is over LIOF, bedrijven en Streek-
gewest, die elk twee ton bijdragen.

Doenrade krijgt
geen eigen

parochieherder
Van onze verslaggever

DOENRADE - Pastoor L. Dohmen
uit Oirsbeek zal met ingang van 1 ja-
nuari aanstaande alle taken en be-
voegdheden overnemen van pas-
toor J. Janssen, die dan met emeri-
taat gaat. Dohmen moet dat naast
zijn eigen werk doen.

Een paar weken geleden heeft het
kerkbestuur met betrekking tot de
pastoorsvacature een gesprek met
mgr. Castermans gehad. „Helaas
hebben alle acties die daarna door
zowel monseigneur Castermans als
door ledenvan het kerkbestuur zijn
ondernomen, niet geleid tot een per-
manente invulling van de ontstane
vacature", laat het kerkbestuur we-
ten. Het bestuur voegt eraan toe dat
in het bisdom Roermond 32 paro-
chies vacant zijn.

In het parochieblad reageert de
scheidende pastoor Janssen op de
ontstane problemen. „Het is spijtig
dat mijn vertrek zoveel moeilijkhe-
den veroorzaakt.

Misschien goed om samen te bid-
den dat de parochie spoedig weer
een eigen priester in haar midden
mag hebben", aldus de pastoor.

De Doenraadse zielenherder heeft
al geruime tijd geleden te kennen
gegeven dat hij om gezondheidsre-
denen met emeritaat wilde. Hij was
in deze parochie tien jaar werk-
zaam.

Vóór zijn benoeming in Doenrade
was pastoor Janssen rector in de
Maastrichtse verpleegkliniek Kle-
varie.

EFRO-subsidie
'doorgeschoven'
HEERLEN - Het Streekgewest
krijgt waarschijnlijk toestemming
om een deel van de subsidie in het
kader van het EFRO-1-programma
door te schuiven naar het EFRO-
2-programma. Het gaat hierbij om
maximaal 25 procent van de subsi-
die, ofwel 1.700.000 gulden.

„Bij de voorbereiding van projecten
is gebleken dat een aantal projecten
niet meer volledig in 1991 uitge-
voerd kan worden", meldt het
Streekgewest. Dit was een van de
voorwaarden voor steun via EFRO-
1. Het tweede EFRO-programma
loopt tot eind 1992.

Pro Ecclesia

" Jacques Verriet, al vijftig jaar
lid van kerkelijk zangkoor
St Caecilia in Heksenberg ont-
ving zaterdag de onderscheiding

pro ecclesia et pontifice. Verriet
was behalve zanger ook be-
stuurslid, en fungeert thans als
tweede dirigent. Ook Tiny Leu-
nissen-Ackermans' vierde een ju-
bileum, zij is 25 jaar lid van
St Caecilia.

" Jacques Verriet krijgt de onderscheiding door zijn echt-
genote opgespeld. Foto: FRANS RADE

Zilver voor
Jo Quadflieg

Burgemeester Jan Mans over-
handigde zaterdag aan Jo Quad-
flieg de zilveren eremedaille ver-
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau. Qaudflieg kreeg deze ko-
ninklijke onderscheiding, omdat
hij al zestig jaar lid is van harmo-
nie St Aemiliaan in Bleyerheide.

Quadflieg speelde ruim 35 jaar
optrompet en bugel, maar moest

wegens ziekte zijn actief lidmaat-
schap staken. Achter de scher-
men bleef hij zich inzetten voor
de opleiding van jonge muzikan-
ten. De lessen gaf hij thuis.

St Aemiliaan had ook aandacht
voor andere jubilarissen, te we-'
ten Jo Handels (25 jaar), ere-diri-
gent Mathieu Schmeets (50 jaar)
en Johan Otten (60 jaar). Leo
Buck en Hub Mestrini maken al
25 jaar deeluit van deCommissie
van Bijstand.

"Burgemeester Mans reikte dekoninklijke onderscheiding
uitaan JoQuadflieg. Foto: FRANS RADE

'Inloophuis is geen overval'

%Er is geen sprake van dat de omwonen-
den volstrekt machteloos zouden zijn tegen
de voorgenomen vestiging van een Inloop-
huis in Heerlen en het handhaven van het
Slaaphuis. Dit schrijft burgemeester Piet
van Zeil namens het college aan de omwo-
nenden. Van Zeil is het niet eens met de me-
ning dat het voorstel aan deraad een 'over-
val' is.

„De voorstellen zijn in de krant aangekon-
digd, en de raad moet beslissen." Verder
somt de burgemeester uitgebreid de beroep-
mogelijkheden van de burgers op, die tot
hun beschikking staan als de raad morgen
het collegevoorstel overneemt. Op dezelfde
dag dat de brief van Van Zeil in de bus viel,
maakten de omwonenden een bord dat niets
aan duidelijkheid te wensen over laat.

Foto: KLAUS TUMMERS

College positief over suggestie muziseh centrum
KERKRADE - Het Kerkraadse col-
lege is zeer ingenomen met het
voorstel van CDA en PvdA om een

soort muziseh centrum te bouwen.
Daarin kunnen instellingen die ac-
tief zijn op het gebied van cultuur

en muziek ondergebracht worden.
Volgens CDA-woordvoerder Frits
Sprokel zou de gemeente daardoor
naam en faam kunnen verwerven
als 'Klank- en Cultuurstad.

Wethouder Hub Bogman meende
dat een nieuwe lokatie voor de
openbare bibliotheek in combinatie
met de muziekschool en een uitge-
bouwde foyer van het Wijngracht-
theater, inderdaad de uitstraling
van het centrum kunnen verster-
ken.

Hij wees er echter op dat eerst be-
sluiten genomen moeten worden op
basis van de nota 'Centrum Poten-
ties. Daarnaast wacht het college de
uitkomsten van het marketing-on-
derzoek af, dat een bureau in Heer-
len verricht naar de positie van de
Stichting Cultureel Centrum Kerk-
rade. Samen met de raad en de be-
treffende commissies' kan dan aan
concrete voorstellen worden ge-
werkt.

'Lauraterrein'
is boos op
provincie
Van onze verslaggever

KERKRADE - De Wtjkvereniging
PAK's Lauraterrein is boos op de
provincie, omdat die nog niet heeft
gereageerd op de saneringsvariant
van minister Alders van VROM. Zo-
als bekend wil de bewindsman de
grond minder ingrijpend laten af-
graven dan de provincie had geadvi-
seerd.

„In september bleek dat de provin-
cie niet goed wist hoe te reageren
naar VROM en naar de bewoners
toe. Afgesproken werd dat er snel
een begeleidingscommissie en een
brief aan de bewoners zouden ko-
men, met uitleg over de standpun-
ten van provincieen VROM", schrij-
ven de bewoners, om vervolgens te-
leurgesteld te constateren dat er
ruim twee maanden later nog niets
is gebeurd.

Ze vinden het vreemd via een pro-
vinciale commissie te moeten ver-
nemen dat door het besluit van
VROM de sanering weleens voorja-
ren zou kunnen worden vertraagd,
omdat het ministerie niet bereid is
de tijdelijke opslag van vervuilde
grond voor te financieren. „Hulde",
zeggen de bewoners sarcastisch.

Ze vragen van de provincie op korte
termijn een bewonersbrief, openlij-
ke steun voor het Laurateitein en
een vergadering van de begelei-
dingscommissie.

Man steelt
met smoes
een beurs

HEERLEN - Een Heerlenaar stal
zaterdagmiddag uit een woning aan
de Heerenweg een beurs uit een wo-
ning. Hij was met een smoes de wo-
ning binnengekomen, griste de
beurs meteen van tafel en rende
weg. De bewoonster en een kennis
zetten de achtervolging in, hielden
de man aan en droegen hem over
aan de politie.

Uit een voorlopig onderzoek bleek
dat de man al eerder op een paar
plaatsen dezelfde truc trachtte te
hanteren, echter zonder succes. In
verband met nog lopende onderzoe-
ken is hij ingesloten in het politie-
bureau.

Speciale adventskrans

" Bij de feestelijkheden rond het ontsteken van de eerste
kaars aan de grote adventskrans boven het Emmaplein in
Heerlen, was er gisteren ook weer de 'speciale' krans. Deze
wordt elk jaardoor beschermheer VanZeil van de stichting
Kerstmarkt aan een goed doel toegekend. Dit jaarzijn de
verpleegklinieken aan de beurt. Onder toeziend oog van
mevrouw Van Zeil, deken Punt en bestuurder Patelski van
de stichting, begroet voorzitter Tummers burgemeester Van
Zeil, vlak voor deze zijnkeuze bekend maakt.

Foto: FRANSRADE
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mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend,
m 285/43-90 dat zij voornemens zijn aan fa. Rapie, Locht

70, A.A. Kampermann, Beitel 3, P.J. Wolters,
Sportstraat 14en Wolters B.V. Autosloperij en
Autohandel,Locht 48c allen te Kerkrade on-
der een aantal voorschriften een vergunning
ingevolge de Afvalstoffenwet te verlenen
voor het oprichten en inwerking hebben van
een inrichting voor het bewaren, overladen
en bewerken van autowrakken ca. gelegen
aan de hierbovenrespectievelijk genoemde
adressen. Het ontwerp van deze beschikking,
alsmede de aanvraag en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzagevan 5 decem-
ber 1990 tot 19 december 1990en wel: - in
het Provinciehuis te Maastricht (bureau Bi- .
bliotheek) tijdens de werkuren;- de afdeling
Voorlichting in het gemeenschappelijkadmi-
nistratiegebouw,Marktstraat 1 te Kerkrade op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00uur en bovendien zaterdags
van 09.00 tot 12.00uur inde Openbare biblio-
theek, Kloosterradeplein 1 te Kerkrade, als-
mede tijdens de werkuren na 19 december
1990op dezeplaatsen tot heteinde van de ter-
mijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen debeschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen,die bezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleidingvan
de aanvraag en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs niet instaat is geweest,
kuhnen tot bovengenoemdedatum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengen te-
gen het ontwerpvan de beschikking. Degene
die een bezwaarschrift indient,kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te ma-
ken. Een bezwaarschriftmoet worden inge-
diend bij GedeputeerdeStaten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Alleen degenen, die be-
zwaren hebben ingebracht op de wijze als bo-
venomschreven en een ieder die aantoont,
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen bezwaren tegen de ont-
werp-beschikking indienen en zijn latertot het
instellen van beroep gerechtigd.

Wij verstrekken alle soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

36x 42x 54x 60x 72x
6.000,- 206,- 182,- 151,- 140,- 124,-
-8.000- 271,- 239,- 198,- 183,- 162,-

-12.000- 403,- 356,- 293,- 271,- 239,-
-18.000- 604,- 534,- 440,- 407,- 359,-
-21.000- 705,- 623,- 513,- 475,- 419,-
-24.000- 806,- 712,- 587,- 543,- 479,-

Overiijdensrisico is meestal meegedekt, effectieve rente vanaf 13,6%

2e hypotheken
240 x 216 x 180 x 120 x

10.000,- 117,- 120,- 127,- 149,-
-15 000,- 176,- 180,- 190,- 224,-
-25.000- 294,- 301,- 317,- 374,-
-40.000- 470,- 482,- 508,- 599,-
-50.000- 588,- 602,- 635,- 748,-
Effectieve rente vanaf 13%
mits overwaarde 104663

Andere bedragen en looptijden zijn ook mogelijk.
Lopende leningen geen bezwaar. Geheimhouding gegarandeerd

BEL VANDAAG NOG 045-211668 221090

Limburgs Dagblad
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Heeft u datnouook? Dat je'savonds sa**** | > Kil f^T ,f^^^ >^^^ I I p"^H %JIËf" 11^ het zomin m°gdi-k roken °P de

thuiskomt en dat de geur van je 1111 wC l\l P" fJ\~KH I" \/\/ LIX IX Werkpkk bl)voorbeeld- °ver het
collega's nog in je kleren zit. Niet " ■ ■■■ ■ V^ I II mmm W W amm ■> ■ > niet roken d* dens vergaderingen,

omdat ze zon lekkere after-shave of zon geraffineerde parfum Maarten gaven. Want er zijn maar weinig rokers die hun Tijdens het eten in de kantine. Of zelfs over het inrichten van

op hebben. Nee, gewoon omdat zij roken en u niet. Daardoor brandende sigaret naar binnen kunnen klappen. Een handige aparte rookruimten. Mocht overleg niet helpen, dan zijn er nog

geniet je dan nog heel de avond van hun verslaving. Want die truc. Zo heeft niemand in de omgeving er nog langer last van. genoeg andere wegen die u kunt bewandelen,

lucht gaat echt overal in zitten. Behalve je kleren gaat zelfs je Alleen is het de vraag, hoelang ze het volhouden. En of de rook Meer hierover leest vin de Postbus 51 folder. U kunt 'm

haar ernaar stinken. Om over die droge keel, prikkende ogen op den duur toch niet hun oren uitkomt (zoals we op het ogen- halen op postkantoor of bibliotheek. Wilt u daarna nog meer

en hoofdpijn maar te zwijgen. blik in een Postbus 51 spot kunnen zien). weten over passief roken op het werk, neem dan

Soms zou je wel willen datze die eeuwige sigaret inslikten. Overigens zijn er meer manieren om het meeroken te be- contact op met de Stichting Volksgezondheid en m3^31
Dat ze hun sigaar maar opvraten. Of dat ze gewoon de pijp aan perken. U kunt daar gezamenlijk afspraken over maken. Over Roken, Postbus 84370, 2508 AJ Den Haag.

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

Wij zijn er absoluutzeker 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 uw auto uitzoeken! Neem

I deproef op de som. Één telefoontje en u weet het Wij garanderen u dat I
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Kies dus nu voor de

I drukwerkindustrie!! £)!*&"**
Ze zeggen tegenwoordig dat je beter een vak kan leren, omdat je /i\ —-■^ s r\^
dan beteraan de bak komt, maarwelk vak moetje noukiezen? %l)|/\ k ■fi<' \\"S 7 (/«il |uHil> ï Bjaaaaak
Al aan het maken van drukwerk gedacht?!Drukwerk maken is Var °^ «
werken met techniek. Produktie draaien maarook mooie produkten l^^mwa^ÊmamV^
maken. Met je handen en met je hoofd, met computers, met lichte of zware IbvlM y ~* VT^^
machines.Fijn werk, groverwerk. Werken in de drukwerkindustrie is ook: een JjÊ \ K^Sï^
echtvak leren en een erkend en waardevol diploma behalen. Werken en leren, I J§Êïë^§£
ja: 1 dag in de week naarschool èn meteen verdienen en goedverdienen. Kies dus nu voor de
drukwerkindustrieen jegaat het maken. Bel 020-965729 en jekrijgt alle informatie thuis.

Ie gaat het maken.met het maken van drukwerlc
Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven
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■ KAPITALE VERKOOP I■ ORIENT-KARPETTEN I
o.a KARBUL, HAMADAN, TABRIZ

I Deze uitzonderlijke collectie in grote verscheidenheid, zal door eenI vooraanstaande importeur wegens speciale omstandighedenI worden verkocht. Een deel van deze collectie bestaat uit honderdenI stuks Kabul-karpetten in de volgende afmetingen en prijzen:

70x140 cm 35.00 140x200 cm 95.00
85x170 cm 50.00 150x230 cm 120.00

100x150cm 55.00 170x240 cm 135.00
100x200 cm 70.00 200x300 cm 198.00
125x185 cm 75.00 250x350 cm 285.00

H BERBERS II 170x240 cm va. 150.00 200x300cm va. 225.00

Dinsdag 4 dcc. van 10.00-21.00 uur
woensdag 5 dcc. van 10.00-17.00 uur■ 9 DE BRIKKE OAVE « II Lindeplein sa, BRUNSSUM I

Vrijdag 7 december van 10.00-18.00 uur
Zaterdag 8 december van 10.00-17.00 uur■ * STREEPERKRUIS « I

Streeperstraat 66 - Schaesberg

.^bV Lb^^^L^^-I^l^^V^^
trtj P/Il L LvJPJ[CkJIbW

ma\ \\\^^^^^^a^\^^^^^m^**+y\\m\
A\ \^Lm j m̂m\mm\ Ummm^Lmmum mmu\ Bk 1

/ bedrag 72X 6ÜX 54X 48X krediet- per mnd. eff. rente mnd.* loop*
/ -— bedrag mcl. rente p. jaar rente tijd jl
I 5.000 103- 117,-' 126- 137- 10.000 200- 13.9% 1.09 73mnd.

I 10.000 199,- 226- 244- 267- 16.000 320- 13.6% 1.07 72mnd. j
"15.000 299!- 339,- 367^- 401,- 20.000 400,- 13.0% 1.07 72 mr 1

l — 30.000 600- 13.6% 1.07 72 mnd. 11\ 22.000 439,- 498,- 538,- 588,- ~m m_ 13, % ~5 72 mnd. f\ 30.000 599- 679- 734- 802- Zeer goedkope tarieven L
\_ -J 7 2
\ Eff. jaarrente vanaf 13.4 %. Elk Geen informatie bij werkgever. U /
\ bedrag tot 100.000,-en andere leent bij ons discreet en vertrouwd / **,
\ looptijd mogelijk. Overlijdensrisico zonder enige kosten. / ■-,
\ meestal gedekt. / 2
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Nederland 2
3*oo-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.

AVRO
14.30 Santa Barbara. Amerikaanse

serie. Afl. 28.
15.14 ««Ontdek je plekje. Vandaag:

Enkhuizen.
15.30 Studio Trappelzak. Kinderma-

gazine met: Victor & Maria, animatie-
serie. Afl. 10: Het boek; Kinderen van
waterland, serie. Afl. 10: Bloemen
voor de juf; Naar Timboektoe, kleuter-
programma. Vandaag: Billy en Tijger.

15.55 (TT)Service Salon. Gevarieerd
middagmagazine.

17.30 " «Journaal.
17.40 Ko de boswachtershow. Na-
tuurmagazine voor de jeugd, met
0.a.: De held, 6-delige Nieuwzeeland-
se jeugdserie. Afl. 6.

18.30 Tussen kunst en kitsch extra.
Basiscursus over antiek en oude
kunst. Afl. 3: Verschillen in stijlen en
perioden.

18.55 AVRO Sportpanorama.
19.20 De hoogste versnelling. Auto-

magazine.
20.00 (TT+««)Joumaal.

20.27 De uitdaging. Angela Groothui-
zen neemt een sociaal-culturele uit-
daging aan.

21.36 Youmustbethehusband.Se-
rie. Afl. 5: Big George is back. Tot gro-
te vreugde van Alice komt haar ex-
vriend George onverwacht langs.
Maar Torn is jaloers en vindt George
onuitstaanbaar.

22.10 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek.

22.46 Capital City. Engelse serie. Afl.
10. Monique ontdekt dat Jerome er
met het kapitaal van een fonds van-
door is. De bank is hierdoor 1 miljoen
pond kwijt.

23.36 "«Ontdek je plekje. Vandaag:
Enkhuizen. (herh.).

23.50-23.55 ""Journaal.

%Lucille Star in 'Holiday-
show'. (Nederland 1 - 19.20

uur)

Duitsland 1
ado Fruhin'ormationsprogramma
ARD/ZDF. Ontbijttelevisie.09*00 Tagesschau.

?903 Weltspiegel.
"»*45 ««Lefs move. Fitness. Afl. 6.o*oo Tagesschau.
■0.03 ZDF-Wahlnachlese. Nawoord
1(?P oe verkiezingen, live vanuit Bonn.'u*4s Rückblende. Vor 150 Jahrengeboren: Judenbüsch, documentaireover een joodskerkhof in het zuidelijktirelgebied.
11*00 Tagesschau.
■'■03 Der Flachsacker. Belgische
speelfilm uit 1983 van Jan Gruyaert.£30 Urnschau.

"2.55 Persoverzicht.'3.00 Tagesschau.
'3.05 ARD-Mittagsmagazin.
'3*45 Wirtschafts-Telegramm. Eco-
nomisch maagzine.'4*oo Tagesschau.

"♦■o2 ooDie Sendung mit der Maus.Kinderprogramma.
4*30 Babar. Frans/Canadese teken-filmserie. Afl. 1 1: Duett mit Leopold.

"?00 Tagesschau.
"£■o3 Talk taglich. Talkshow.""30 Blauer Montag. Middagmaga-zine vanuit Frankfurt.{'■00 Tagesschau.
°°3 Medisch Centrum West, Am-

1e "?rdam* Nederlandse serie. Afl. 9.o*3o Die Trickfilmschau. Teken-films.
■45 Caruso & Co. Poppenspel mete Augsburger Puppenkiste. Van-

-1 °aag: Schoner Sommer.17-le Ta9esschau.17-if Trickparade.
18 H Wir sind Sieben*
°-30 Hier und Heute. Actualiteiten.

18.52 Der Fahnder. Serie. Afl.: Der
zweite Zeuge.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 Pfarrerin Lenau. Serie. Afl. 2:

Der Trompeter von Jericho.
21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Total normal. Amusementspro-

gramma.
21.30 Die Wahl in Deutschland. Na-

woord.
22.00 Leo's. Magazine met Leo Luko-

schik.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Das Nacht-Studio. Nostalghia,

Italiaanse speelfilm uit 1983 van An-
drej Tarkoskij. Andrej Gortschakow
reist door Italië in de voetsporen van
zijn 19e eeuwse landgenoot Pawel
Sasnowskij.

01.00 Tagesschau.
01.05-01.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TELEVISIE
1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59"r*-4: 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
RAI Uno: Satelliet
Belgiè/TV 1: 1 o en 44
België/TV 2: 25 en 47
Belgiè/RTBF 1: 3 en 8
België/Télé 21: 28 en 42
TV 5: satelliet
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
SAT 1: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
BBC Europe: satelliet
Eurosport: satelliet
Super Channel: satelliet
MTV Europe: satelliet
CNN: satelliet
LD-TV: Heerlen en Hoensbroek 59, Kerk-
rade 64

België/TV 1
e°o-13.30 Journaal Extra. N.a.v. de
u rste geheel-Duitse parlementsver-

-17 3n'nuen in het nieuwe Duitsland.rif . et Capitool. Amerikaanse se-*,,"«■ Afl. 110.
18 nn Nieuws*
18 oü ïikTak- Animatieserie. Afl. 187.."""> Plons. Afl.: Plons en het vreem-
-18 ei"

rriii
0rDOndomons- Een 9limlach voorI- (Bijdrage van de Japanse Televi-\ 18 3
' NHK>-Am! Ned en de vagebond. 4-delige

19 o, railsche jeugdserie. Afl. 4.
471 p ren- Australische serie. Afl.

\ maa
Cnar|ene krijgt meer dan alleen

troi7u.e?n ljsje van Warren. Scott ver-
zürik et zaakie niet meer en 9-aat

19
'n b°ekje te buiten.

' gen aardekoersen. Mededelin-
-19 -\n f," Pr°9ramma-overzicht.

'80 on ï,euws-
mertv,2eg 'ns AAA- Nederlandse co-j baa„y,*seVe- AfL 14- Gert-Jan kan een

20 sn "i? krljgen bi
* een 'otograaf.

'21 05 n Voor taal-
serie Afl°Ct°PUS" 6"deli9e ltaliaanse

22.50 unstlzaken.
23 in Vandaa9*Riirte*? ~k uit! Verkeerstip. Vandaag:
23 is £ en ri*den en ""■ waterglijden.

Swith* 6. vroliJke dokters van St.
14. "Ins* Britse comedyserie. Afl.
narh. lange' lan9e nacnt- °P een

"-n* waggelt een zeeman het zie-nu

kenhuis binnen en klapt in elkaar.
23.4023.45 Coda. In naam van de va-
der en de zoon, van Leonard Nolens.

" JohnLeddy en Carry Tef-
sen in 'Zeg 'ns AAA'. (Bel-

gië/TV 1 - 20.00 uur)

Limburgs dagblad televisie en radio maandag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.17.30 ««Journaal
NCRV
17.40 (TT)Switch. 10-delige Neder-landse serie. Afl. 10 (herh.). Er komtgeen afscheidsconcert want de con-
flicten in de band zijn te groot gewor-den.

18.10 Paperclip. Muziek en clips metSjors Fröhlich.
18.32 De zijden draad. Negen docu-

mentaires over mensen en hun keu-zes. Afl. 2: Voor je eigen bestwil? -Over opvoeden.
19.00 ««Journaal.19*20 Holidayshow. Spelprogramma.
20.51 Cosbyshow. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Same time next year.Het nieuwe schooljaar begint weer en
iedereen maakt zich klaar voor de
eerste schooldag. Rudy maakt zichechter zorgen of zij er wel goed ge-noeg uitziet voor groep 8 van de ba-sisschool.

21.22 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.22.07 Zo vader zo zoon. Spelpro-gramma.
22.33 Grensgesprek. Praatprogram-ma.
23.00 "«Journaal.
23.05 Cheers. Amerikaanse comedy-

serie. Afl.: Visiting Lecher. Een be-
zemde huwelijkspsycholoog doetCheers aan. Hij probeert zijn charmes
Ult op Rebecca, maar die moet daar
niets van hebben.

23.30 Het binnenste buiten. Serievan 6 programma's over design. Afl.6: Ontwerpbureau Designurn.
w 5"23"57 Huizen van Oranje.Vaeshartelt te Maastricht.

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 BDas Todeshaus am Fluss.
Amerikaanse speelfilm uit 1950 van
Fritz Lang. Wanneer op een ayond
zijn vrouw weg is, vergrijpt de schrij-
ver Stephen Byrne zich aan het
dienstmeisje Emily.

15.10 Under der Sonne Califor-
niens. Amerikaanse serie. Afl.:
Schlüssel zum Herzen.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Astrid Lindgren erzahlt. lm

Wald sind keine Rauber.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.

16.35 Wunderkind Made in China.
Afl. uit de serie Kleine Helden over
een 8-jarige Chinese violist die al te-
kenen van genialiteit vertoont.

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

17.15 ""Tele-lllustrierte. Gevarieerd
magazine.

17.45 SOKO 5113. Duitse politieserie.
Afl.: Mit Letztem Einsatz.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ZDF spezial. Nach der Wahl,

verkiezingsanalyses en -vooruitblik.
20.15 Die Kupferfalle. Tv-film van

Detlev Rönfeldt over hoe een klein
bedrijf kan worden toegevoegd aan
een groot concern.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Meine Bildergeschichte. Elke

Heidenreich en Max Ernst: Ein Mond
ist guter Dinge, journaliste en schrijf-
ster Elke Heidenreich vertelt over de
invloed die het schilderij Ein Mond ist
guterDinge, van de moderne schilder

Ernst, op haar had.
22.20 Erstklassisch! Nieuws van de

platen- en cd-markt.
22.50 "" Hortons Bistro. Muziekpro-

gramma.
23.50 3. Europaischer Filmpreis.

Prijsuitreiking in Glasgow.
00.50 Heute.

" Walter Schultheiss, Irene Clarin enRainer Grenkowitz in
'Pfarrerin Lenau'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97.5 en 97.9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 4.00-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 66.

18.58 Over mijn lijf. Gezondheidsma-
gazine. Hoofdthema: Ik ben moe.

19.28 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 In-grid! In-grid! Sportquiz.
20.35 Verre vruchten. 6-delige reeks.

Afl. 6: Kenia.
21.05 Oogappel. Maandelijks magazi-

ne voor ouders over alles wat te ma-
ken heeft metkinderen en hun opvoe-
ding.
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21.35-23.10 Lichtpunt. Programma
van de Vrijzinnige Verenigingen. Met:
o.a. Het papieren huwelijk, Canadese
speelfilm uit 1989 van Michel Brault.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Huisje boompje beestje.

Afl. 10.
11.00 (TT)Egypte. Afl. 2.
11.30-12.00 Het Nederlandse land-

schap. Afl. 7.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30 English spoken. Groep 7, afl.

4.
15.00 Ca va. Cursus Frans voor begin-

ners. Les11.
15.30 Pronto. Cursus Italiaans voor

beginners. Les 11.
16.00-16.30 Klassieke mechanica.

Beweging, zwaartekracht en energie.
Les 11.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT) Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 (TT)Tekenen en schilderen.
Les 3.

19.40 Mythe en bewustzijn. Voorlich-
tingsprogramma.

19.50 Het Griekse vuur. Voorlich-
tingsprogramma.

20.00 " «Journaal.
20.20 Milieubericht. Wekelijks milieu-

nieuws.
20.25 Men neme... Serie over de pro-

duktie en consumptie van basisvoed-
sel. Afl. 3 (slot): Men neme... suiker.

20.50 Klein 14-99, groot 14-71. Do-
cumentaire over het Maagdenhuis,
dat van 1900 tot 1952 een weeshuis
was.

21.15 Eigenaardig. Column.
21.20 Educatief extra.
21.25 (TT)Steden des Tijds. Les 10.
22.00 " «Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Actuele

informatie over de sport van vandaag.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinfor-

matie. Met om 23.00 Den Haag van-
daag.

23.15 Indonesië. Taal en cultuur. Les
5.

00.00-00.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL 4
05.45 Ochtendprogramma. Met o.a.

Atoukado, Classique en Rete Mia.
07.00 Ontbijtnieuws.
09.00 Ochtend- en middagprogram-

ma. Met o.a. Classique, Channel E.
14.20 The Edge of night. Tv-feuille-

ton.
14.50 As the world turns. Tv-feuille-

ton.
15.35 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie.
16.00 Télékids.
17.00 5 uur Show.
18.00 Journaal. Presentatie: Jeroen

Pauw.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Scrabble. Spelprogramma.
18.55 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse serie.
19.30 Avondnieuws. Presentatie: Je-
roen Pauw en Loretta Schrijver.

19.50 Weer. Presentatie: John Ber-
nard.

19.55 Rad van Fortuin. Quiz.

20.25 Spijkerhoek. Nederlandse se-
rie.

21.05 Enter the Ninja. Amerikaanse
speelfilm uit 1981 van Menahem Go-
lan. Het verhaal vertelt het leven van
Cole, een westerling die ingeleid
wordt in de geheimen en rituelen van
de gevechtssport Ninja, Als hij zijn
vrienden wil helpen in hun strijd tegen
een paar oliebaronnen, biedt zijn ge-
vechtstechniek uitkomst. Als hij oog
in oog komt te staan met een Ninja
moordenaar; volgt een spannend ge-
vecht op leven en dood.

22.50 Journaal. Presentatie: Loretta
Schrijver.

23.00 Equalizer. Amerikaanse serie,
23.50 Eurocops.
00.50 Nachtprogramma. Met Rete

Mia en Classique.

België/RTBF 1
14.45 Vacaturebank. 15.00 Cycle Fer-
nandel: Le bon roi Dagobert, Frans/Ita-
liaanse speelfilm uit 1963 van Pierre
Chevalier. 16.35 Clip a La Une. 16.40
Nouba nouba, gevarieerd kinderpro-
gramma met Les Tifou, Le livre de la
jungle en Manu. 17.25 Jeu des étoiles,
spelprogramma. 17.35Riek Hunter, in-
specteur Choc, Amerikaanse serie.
Afl.: Délices nocturnes. 18.25 Weerbe-
richt. 18.30 Le dix-huit trente. 18.40
Marmots, spelprogramma. 19.00 Ce
soir, actualiteiten. 19.20 Jeu des étoi-
les, spelprogramma. 19.23 Paarden-
koersen. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.05 Ecran témoin: Stick, le justi-
cier de Miami, Amerikaanse speelfilm
uit 1985 van Burt Reynolds. Ernest
Stickly komt na 7 jaar uit de gevangenis
en is van plan om zijn leven te beteren.
23.15 Weerbericht en laatste nieuws.
23.40 Bourse, beursberichten. 23.45-
-23.55 Baraka-trekking.

België/Télé 21
14.00-15.00 Schooltelevisie. 17.30 Le
masqué, documentaire over de jongen
111111 iiti iil Ml 1111lil 111 -1111111111 in 11n 1111 n 111 niinin

Philippe die in de marge probeert te |
overleven, (herh.). 18.30 Spreek met =
ons, cursus Nederlands. Les 7 en 8. =
19.00 Ciao Italia, cursus Italiaans. Les 1
20.19.30 Journaal met simultaanverta- |
ling in gebarentaal en weerbericht. [
20.00 La merveilleuse histoire de l'au- =
tomobile, 6-delige serie over de auto. =Afl. 3: 1930-1940. 21.00 Laatste ï
nieuws, weerbericht en beursberichten. =21.30Amigo!... mon colt a deux mots è =
te dire, Italiaans/Spaans/Franse speel- l
film uit 1972 van Maurizio Lucidi. Co- i
burn is weliswaar heel sterk, maar toch |
moet hij steeds omkijken. Want hij |
wordt gevolgd door Bronston. 23.00 I
Autosport: RAC Rally in Groot-Brittan- I
nië. 23.20-23.45 Art 21, cultureel ma- I
gazine. Vandaag: 1. Palettes: Le reta- I
ble en morceaux. 2. Portrait d'auteur: I
Breyten Breytenbach.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 1.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 10. (herh).
10.10-11.55 Schooltelevisie.
16.05 Teletekst-overzicht.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

11.
18.00 Sesamstrasse. Kleuterpro-

gramma.
18.29 Der Abend in West 3. Program-

ma-overzicht.
18.33 Sinha Moca, die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Afl. 40.

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

20.00 Landesspiegel. Mit verzweifel-
ten Mvt, portret van de psychiater
Vera Schumann.

20.30 Die Montagsreportage. Über-
laufen oder überleben? Das Schick-
sal des Aufbau-Verlags.

21.00 Pssst ... Quiz.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Frauenfragen. Edel sei die

Frau, mutig und schön, over de rol
van de vrouw in de media.

22.30 Kultur und Wissenschaft ak-
tuell. Ami goes home, documentaire
over Amerikaanse troepen die Duits-
land verlaten.

23.00 (■+K)Wien, Berlin, Holly-
wood. Documentaire over de filmre-
gisseur Fritz Lang.

23.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
nacht.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept. sur Sept. 1
17.15 Regards de femmes. 17.45 I
Quand c'est bon. 18.00 Noctua. 18.30 i
Des Chiffres et des Lettres. 18.50 Bons I
Baisers des Francofolies. 19.00 Flash [
infos TVS. 19.15 Clin d'oeil. 19.25 Bon- I
jour la France, bonjour l'Europe. 19.30 Ê
Le 19/20. 20.00 Le Canada de l'an j
2000. 21.00 JournalTélévisé et Météo. [
21.35 Stars 90. 23.00 Flash infos TVS. =23.10 Dessin et destin de Charles de :
Gaulle. 00.10-01.00 Du cöté de chez =Fred. =

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Hier en Nu.
(7.30 Nws). 7.51 Het levende
woord. 8.10 Hier en Nu. 8.50 Intro-
ductie Magazine. 9.07 Maandag-
morgen magazine. 12.07 Hier en
Nu. (12.30 Nws). 12.32 Boer en
tuinder. 12.55 Meded. t.b.v. Land-
en tuinbouw. 13 10 Hier en nu.
14 07 Nieuwsradio (17.30 Nws.).
19.03 Club Veronica trend. 20.03
Peper en zout met Cameretten
1990: verslag van het 25e Cabaret-
concours in Rotterdam. 21.03 Jazz
connection. 22.03 Op de eerste
rang. 22.50 Boekenwijsheid. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02 Easy
listening. 02.02 Nachtdienst. 5.02
Van-nacht naar morgen. 6.02-7.00
Sugar in the morning.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Maat in
de morgen. (8.04-8.15 Aktua). 9.04
Gouden uren. 12.04 Nederlandse
artiestenparade. 13.04 Aktua.
13.15 Zwijgen is fout. 15.04 Met
muziek het hele land door. 16.04
Open huis. 16.57 Metterdaad hulp-
verlening. 17.04 Ronduit-Radio-
trant. 18 04 Tijdsein. 18.25Kom er
ss uit. 18.50 Grabbelton. 19.04Van
U wil ik zingen. 19.35 Hemels-
areed. 20.04 De besten van orkes-
ten. 20 18 Felix en Fanny. 20.40
Ronduit Radiaal. 21.00-7.00 Zie ra-
3ïo 1.

Radio 3
| Elk heel uur nieuws. 6.02 Een goed
■ jegin. 9.04 Arbeidsvitaminen.

11.04 Roulette. 12.04 Een broodje
: Tiet... 14.04 Toppop radio. 16.04

Discovery. 18.0Avondspits. 19 04
Het steenen tij-perk. 20.04 Muziek
net Meta. 2.04 Candlelight.
23.04-24.00 Rek City.

Duitsland 3 SWF
08.15 Schooltelevisie.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Afl. =

11.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Das Auge - ein Sinnesorgan. i
Afl. 11 uit de serie Biologie.

17.00 Tele-Ski '90. Cursus skiën. Afl. =
10.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Afl. i
11. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Die Curiosity-Show. Kinder- |

programma.
18.52 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. |
19.30 Lander - Menschen - Aben- |
teuer. Antropologische serie.

20.15 Gespalten im Kern. Atomkraft |
für Deutschland.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn =
Neun.

21.15 Chip, Chip, hurra.
21.45 Debüt im dritten. Requiem für |

den Wassermann.
22.55 Ein Kreter namens Theotoko- |

poulos genannt El Greco.
00.05 Laatste nieuws.

RAI UNO
TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:v°or kanalen zie schema exploitant

* = zwart/wit programma

"" = stereo geluidsweergave
?2 = tweetalig bij stereo-app.
'T = teletekst ondertiteling

06.55 Gevarieerd ochtend/middag-
programma.

16.00 Big!.
17.30 Parola e vita.
18.00 TGI Flash.
18.05 Film.
18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Weer.
20.00 Nieuws.
20.30 Tribuna Politica.
20.45 Film.
23.00 Nieuws.
23.10 Civilta delle macchine.
00.00 TGI Notte. Che tempo fa.
00.20 Oggi al Parlamento.
00.25 Appuntamento al cinema.
00.35 Mezzanotte e Dintorni.

SAT 1
06.00 Guten Morgen. 08.30 SAT.I
Bliek. J8.35 Nachbarn. 09.00 SAT.I.
Bliek. 19.05 Love Boat. 09.50 Teletip
Reise.Aansl. horoscoop. 10.00 SAT.I
Bliek. 0.05 SAT.I Teleshop. 10.30 Der
Ente ingelt urn halb acht. Aansl. Te-
kenfiln. 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-
Börse 14.00 Programma-overzicht.
14.05 Casimir & Co. 14.30 Teletip
Hausialt. Aansl. Horoskop. 14.40Love
Boat. 15.30 Mork vom Ork. 15.55
SAT. Teleshop. 16.05 Daniel Boone.
17.0( SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
17.3JTeletip Natur. 17.45 Programma-
overicht. 17.50 Hotel. 18.45 SAT.I
Bliek Aansl. SAT.I Wetter. 19.05
Glücsrad. 19.50 SAT.I Wetter. Aansl.
SATI Bliek. 20.00 Trapper John, M.D.
20.5 SAT.I Bliek. 21.00 Die Zürcher
Verlibung. 23.00 SAT.I Bliek. 23.10
Nevs & Stories. 23.55 «Monsieur Vin-
een' 02.00 Trapper John, M.D. 02.55-
-03.(5 Programmaoverzicht.

SSVC
12.10 For Schools. 12.40 Look and
real. 13.00 Allsorts. 13.15 Playdays.
13.15 Neighbours. 14.00 News and
weither. 14.30 Knots landing. 15.20
Cotntdown. 15.45 Children's SSVC.
16J0 Clockwise. 16.20 Fantastic Max.
16J0 Record Breakers. 17.00 Byker
Gnve. 17.25 Survival: Beauty and the
Buet. 17.50 Home and away. 18.15
Thi crypton factor. 18.40 News and
wather. 18.55Scène there. 19.20 Clo-
seto home. 19.45 Coronation Street.
2010 The Bill: Come fly with me. 20.35
Keping Up Appearances. 21.05 Boon,

A night at the ballet. 22.00 News and
Weather. 22.30 World in action. 22.55
Film '90 with Barry Norman. 23.25-
-00.15 Sportscene.

Radio 4
700 Nws. 702 Aubade. (8.00
Nws). 9 30 Dar word ik stil van
10.00 I. Syrronie Orkest van de
3oolse Omrop uit Katowice: wer-
<en van Dvork, Sibelius en Rach-
naninov. 11. Collard
speelt 9'etud'S-tableaux Rachma-
linov. 12,0( Radio vierklank.
;13.00 Nws.) 4.00 I. Margaret Pri-
;e, sopraan n Graham Johnson,
niano 11. Klainetkwartet van Mo-
zart. 15.45 n antwoord op uw
schrijven - kassiek. 16.45 Zin in
nuziek 17)0 Hector Berlioz.
18 00 Nws. 8.02 De Klassieken.
20.00 Nws 002 Radio Filharmo-
lisch Orkes met bariton. 22.00
Jazz-op-vier - Aad Bos. 23.00-
-24.00 Het zot in de pap.

Radio 5
330-649 Scheepvaartberichten
an uitgebrel weerber. 9.00 Nws.
3.02 Sportrt. 9.25 Waterstanden.
3.30 De Sojet-tijdbom (1). 10.00
Faktor 5, rot om 11.00 Het oude
iedje. 12.01,Nws. 12.05 Het voor-
deel van e twijfel. 13.00 Nws.
13.10 Faktir 5, met om 14.30 Ge-
sproken potret; 15.00Ziedaar, dat
«as de »aak. 16.00 Over de
Rooie. 16.0 Trits, met om 16.30
Gewoonter en gebruiken; 17.00

Taal; 17.30 Jeugdtheater en jeugd-
boeken. 17.55 Meded. en schip-
jersberichten. 18.00 Nws 18 10
Even muziek 18.20Uitzending van
ieCD. 18.30 Programma voor blin-
den en slechtzienden. 18.40Kleine
Zendgemachtigden. 18.55 Nieuws
sn actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-

Driek in het Marokkaans en Ber-
sers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30 Is-
lam in het nieuws. 21.30 Verhaal
22.00-22.20 Scoop.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschlanc, gevarieerd magazine,
met elk halfuur RTL aktuell.

08.35 Tele-B?utique. (Herh).
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse seri*. (herh.).
10.00 Die zvei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Lange
Nacht in de: Bouzouki-Bar. (herh.).

11.00 Tele-Eoutique.
11.25 Sternaler. Spelshow. (herh.).
11.35 Riskant! (Herh.).
12.05 Der Reis ist heiss. Spelshow.
12.35 Poliziibericht. Amerikaanse

misdaadseie. Afl.: Erpressung.
(herh.).

13.00 Reick und Schön. Amerikaan-
se serie.

13.25 Calibrnia Clan. Amerikaanse
serie.

14.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse s«rie.

14.55 Die wilde Rosé. Mexicaanse
serie. Afl. 9.

15.40 RTLaktuell.
15.43 Net©. Wirtschaft Heute.
15.55 Kanpfstern Galactica. Afl.:

Das Geschütz auf dem Eisplaneten
Null. (2).(herh.).

16.45 Risont! Spelprogramma.
17.15 Dei Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Stcrntaler. Spelshow met Birgit

Janhser.
17.58 RTLaktuell.
18.00 Caifornia Clan. Amerikaanse

serie. (rerh.).
18.45 RIL aktuell.
19.15 Dis A-Team. Afl.: Der Herr des

Waldes
20.15 Arwolf. Afl.: Der Tag der

Abrechiung.
21.05 Kieg der Spione. Amerikaan-

se speelfilm uit 1965/1967van Darrell
Hallenteek.

22.45 RTLaktuell.
22.55 1) vor 11. Cultureel magazine

m.m.v Alexander Kluge.
23.20 Cine-Club. Maria und Joseph,

Fransi speelfilm uit 1984/1985 van
Jean-luc Godard.

01.10-0.55 Das A-Team. Amerikaan-
se seie. (herh.).

CNN
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Headline
News Update. 09.00 Moneyline. 11.00,
11.30, 12.00 Headline News Update.
12.30CNN Market Watch. 13.00 Head-
line News Update. 13.30Business Day.
14.00, 14.30 Headline News Update.
15.00 Larry King. 15.45 Headline News
Update. 16.00, 16.30 World Day.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Headline
News Update. 19.00 World News.
19.30 Headline News Update. 20.00
World Business Tonight. 20.30 Headli-
ne News Update. 21.00, 21.30 Interna-
tional Hour. 22.00 World News. 22.30
Headline News Update. 23.00 World
Business Tonight. 23.30 Showbiz To-
day. 00.00, 00.30 The World Today
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime News. 03.00, 03.30 Larry
King. 04.00 Headline News Update.
05.00 Showbiz Today. 05.30, 06.00
Headline News Update.

Omroep Limburg
07.07 Ochtendmagazine 09 02,
10.02, 11.02 Kort nieuws. 12.05
Middagmagazine: Limburg aktueel,
Limburg en de wereld, agenda en
-nuziek. 14.02, 15.02. 16 02 Kort
Nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
-icht. 17.05 Limburg Aktueel. (editie
Noorden Zuid). 17.25-18.00 Maan-
dagavondmagazine.

België/Radio 2
36.00 Nieuws. 6.05 De gouden
geeuw. (Nieuws 630 - 700 en
7.30). 8.00 Nieuws. 8.10 Het vlie-
gend tapijt 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. 11.50 Het
Koekoeksnest. 12.00 Radio 2 re-
gionaal. 13.00 Nieuws. 13.10 Plu-
che en plastiek 14.00 De eerste
dag. 16.00Vooruit achteruit. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitrevue. 20.00 Slowtime
21.00 Kriebels. 22.00 Nieuws

22.05 Maneuvers in het donker
23.30 Nachtradio (Nieuws 24.00,
05.00 en 05.30 uur).

BBC Europe
10.00 News and Weather. 10.05 Bramw-
ave. 10.25 Dish of the Day. 10.30
People Today. 11.00 News and Wea-
ther. 11.05 Playdays. 11.35 People To-
day. 12.00 News and Weather. 12.05
Kilroy. 13.00 News and Weather. 13.05
Afternoon. 13.20 Scène Today. 13.55
News and Weather. 14.00 One O'clock
News. 14.30 Nippon. 15.30 Scrutiny.
16.00 Hudson and Halls. 16.25 Come-
dy and Racism. 16.55 In the Garden:
December. 17.20 Happy Families.
17.35 Volgens aankondiging. 17.50 A
bear behind. 18.00 Newsround. 18.10
Blue Peter. 18.35 Going for Gold. 19.00
Six O'clock News. 19.30 Newsroom
South East. 20.00 Wogan. 20.30
Watchdog. 21.00 Telly Addicts. 21.30
Keeping up appearances. 22.00 Nine
O'clock News. 22.30 Panorama. 23.10
Money Programme. 23.50 Nature: Si-
beha. 00.25 Newsnight. 01.10-01.15
Tuesday's viewing.

Eurosport
06.00 International business report.
06.30 Those were the days. 07.00 The
DJ. Kat show. 09.30 Eurobics. 10.00
Tafeltennis: US open kampioenschap-
pen. 11.00 Wielrennen: Ronde van
Grenoble. 12.00 WK gewichtheffen
vanuit Budapest. 13.00Eurobics. 13.30
Snooker: Open Aziatische kampioen-
schappen vanuit Guangzhou, China.
15.30 Skiën: World Cup voor dames en
heren, samenvatting. 16.30 Bobsleeën:
World Cup 4-mans vanuit Sarajevo.
17.30 Voetbal: Gouden wedstrijd WK
'90: West-Duitsland - Tsjechoslowakije.
19.30 Eurosportnieuws. 20.00 Big
wheels. 21.00 NHL ijshockey, terugblik
op het vorige seizoen. 22.00 US Colle-
ge football. 23.00 Biljarten: 3-banden
vanuit Berlijn. 00.00 Eurosportnieuws.
00.30-02.30 Snooker: Open Aziatische
kampioenschappen vanuit Guangzhou,
China.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.30 Inside View.
09.00 World News. 09.10 The Mix,'and
Japanese business today. 16.00 Hotli-
ne. 17.00 On the air. 18.30 Blue night.
19.30 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Thai Zone. 20.30 The bunumbu experi-
ment. 21.00 Perspectives. 21.30 Fo-
cus. 22.00 World News and Goodyear
Weather Forecast. 22.15 Opel Super-
sports File. 22.50 Perspectives. 23.20
Touhstic magazine. 23.50 Focus. 00.20
World News and Goodyear Weather
Report. 00.35 Blue night. 01.30 Time
Warp. 01.45 Late night mix.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
MTV at the movies. 10.30 VJ Paul King.
14.00 VJ Maiken Wexo. 16.00Yo! MTV
Raps. 16.30 Club MTV. 17.00 MTV's
Coca Cola Report. 17.15 MTV News at
Nite. 17.30 MTV Prime. 18.30 MTV's
Greatest Hits. 19.30 MTV at the mo-
vies. 20.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Satur-
day night live. 23.30 MTV's Coca Cola
Report. 23.45 MTV News at Nite. 00.00
MTV's greatest hits. 01.00 VJ Maiken
Wexo. 03.00 Night videos.

België/BRF
6.35 Radio Fruhstuck (+ Spiel
Glückstretfer). 715 Wunschkas-
ten. (7.45 Agenda; 8.30 Besinnli-
che Worte). 910 Musikexpress
10.00 Gut aufgelegt 12.00 Musik
bei Tisch (om 12 00 en 12.15 uur
agenda) 12.30 BRF Aktuell. 13.00
Frischauf, volksmuziek. 14.05
Schulfunk 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: US-charts.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF Ak-
tuell. 18.40-20.05 Jazz

RTL Radio
04.00 Frühschicht. 6.00 Guten
Morgen. 9 00 Ein Tag wie kein an-
derer. 12 00 Life-Style 15 00 Feie-
rabend 18.00 Hit-Mix. 21.00 Je
t'aime. 00.00-04 00 Nachtradio.

Duitsland WDR 4
405 Radiowecker 600 Nachricn-
ten und Wetter. 6.05 Morgenmelo-
die. 9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur
Sache 12.07 Gut Aufgelegt. 14.05
Wïrtschaft. Aansl Auf der Prome-
nade. 15.00 Café Konzert 16.05
Heimatmelodie. 17.00 Der Tag urn
fünf. Aansl. Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm
21 00 Musik zum traurnen. 22.30
Nachtexpress.
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Bel de Vakman

VOCHTIGE
MUREN

Vriag gratis het boekje
VOCHTPROBLEMEN EN

Dl BESTRIJDIDNG

Ui?/,
DOORNICO LARDENOIJE

Beëc vochtdeskundige
043-36162 Maastricht

09-3212452372 Riemst

H/potheek
Centrale

Voor arrotenaren en hogere
beroepei. Rente va. 8,8%.
Spaarhyf. v.a. 9,5%. Ook
hypotheten tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Gevraagc ouder WOON-
HUIS in Zujd-Limburg. Op-
knappen jeen bezwaar. Tel.
045-7271-3

Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
of autotel. 06.52.-98.13.50.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Landbouw

Winter
Master heteluchtkanonnen
en infraroodstralers. Mech.
Centrum Frissen/Tuin en
Park B.V. Valkenburg aan

de Geul. Tel. 04406-40253.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg. Tel. 04499-1341.
Te k. gevr. vette VARKENS,
zeugen, stieren en runderen
Veehandel Jan . Heunen,
Puth. Tel. 04493-1843.
Uw auto, huis, bankstel enz.
VERKOPEN? Met foto op
LD-TV. Bel voor info 045-
-739300.

Limburgs Dagblad

i Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Hypotheeknieuws
Met behulp van onze hypotheekcomputers kunnen binnen
enkjle minuten Uw gegevens verwerkt worden in een uit-
gebelde kosteloze en vrijblijvende hypotheekberekening.

Be 045-712255 of 's avonds en weekend 045-440731.
Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypothekenservice
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STEREOTOREN te koop,
kleurentv, Alpine ski's.
04406-12875

TV/Vldeo
Goede KLEUREN-T.V's,
zeer grote sort. Philips
grootb. v.a. ’125,-. Reeds
25 jaar het juiste adres. T.v.
occ. Centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen, tel.
045-724760.
KLEURENTVS gevr., vi-
deo's, stereotorens, ook
keukenapparatuur enz.
04406-12875.
Bent u een LEKKERBEK?
Bel dan de receptenservice
van LD-TV: 045-739300.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
De HOOGSTE prijs voor uw
loop-, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-254081
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, de hoogste
prijs van Limburg. Tel.
04490-19637/04490-12924.
Te k. gevr. «loop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Vakantie
St. Maartenszee bung.,
ZWEMPARADIJS weekend
v.a. ’240,-. Kerst v.a.
’595,-. Tel. 02246-3109.
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Caravans
JAARSTALLING voor cara-
vans, boten e.d. te Sittard,

’ 180,-. Tel. 04492-2601.
5-pers. TOURCARAVAN,
dubb. asser., Tabbert, Com-
tesse, 5.90, m. vaste slpk.
en douche, kachel, voortent,
ijskast, rondzit en TV-ant.
bwj. 7-'BB, nw.pr. ’ 32.000,-
-nu ’17.500,-, nw.st. moet
weg! Tel. 045-323178.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Kerkrade-West 045-423400
Te k. Prachtige YORKSHI-
RE terriertjes, geënt en
ontw. Zeer kl. en mooi,
04490-33594. (na 1 dcc.
046-333594)
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups; weg. omst.
te k. Shih-tzupups. Tel.
04498-54002.

H *"■'■' . .
In/om de tuin

Impreg Tuinhout B.V.
GOEDKOPER kan niet! Alle
blokhutten min. 15%; kaars-
rechte biels ’36,-; gladde
planken 15X2 cm ’ 3,50 p.
mtr. verder palen, rolborders
schermen enz. In de Cramer
18, Heerlen, 045-717733.

Rijles
In 8 dagen Uw RIJBEWIJS
halen op Sint Eustatius.
Examengarantie 04750-
-32428.

Audi 80 diesel
50 KW, donkerreodmetallic, als nieuw, 7.000 km,

bwj. 14-2-'9O. SPECIALE AANBIEDING!! 04404-1888.
American Cars Schimmert

Jos Bogman specials
Ford Scorpio 20i GL 1988 mercury Grey op gas 80.854km

Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

QHiciele Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem. Vaals e o

MERCEDES 280 SE
Als nieuw, 120.000 km, bwj. 1985.

MERCEDES 200 DIESEL
Zeer mooi, 1986

MERCEDES 230 E
Blauw 1981, zeer mooi

American Cars Schimmert
Tel. 04404-1888

Jos Bogman specials
Mini 1000 E 1987 blauw 47.468 km.

Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem. Vaals e.o.

Mazda 323 Sed. GLX 1.6 inj. '89; Mazda 323 Sed. Limited
1.5 '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5 '86; Mazda 323 Sed. LX
1.3 '82,86; Mazda 323 Sed. styline 1.3 '85; Mazda 323 HB
GTX 1.6 inj. '86; Mazda 323 HB LX 1.3 3x'86,'82; Mazda
626 coupé GLX 2.0 '85,88; Mazda 626 coupé GLX 1.6 '83,
'85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 '88; Mazda 626 Sed. LX 1.6
'84; Mazda 626 HB LX 1.6 '86; VW Kever 1.3 '75; VW Jetta
C4O KW 1.3 '87; Ford Scorpio HB CL 2.0 '86; Ford Escort
1.3 L '87; Mitsubishi Lancer Royal 1.2 '86; Toyota Corolla
HB DX 1.6 '87; Daihatsu Charade TX-5 S61.0 '87; BMW
316 NB 2.0 '81; Fiat Ritmo 75 CL 1.5 '81; Peugeot 205
Accent 1.1 '86; Nissan Sunny SLX 1.6 autom. '87; Mazda
323 Sed. LX 1.3 autom. '88; Volvo 343 DL 1.4 Variom '80.

Mazda Kroon garantie.

Autobedr. Leymborgh b.v.
Bornerweg 2-8 Limbricht, tel. 04490-15838

Leuk DAMES-AUTOOTJE
Renault R5, automatiek, bwj
'82. kl. zilvermetal, APK 10-
-7-'9l ’ 1.750,- 045-323178
Te k. VOLVO 480 ES, luxe
uftv., bwj. '86, z.g.a.n. Inr.
mog. Inl. tel. 04490-46373.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan 2.0
GLX Diesel '87; Mazda 626
Sedan GLX 1.8 2x'BB; Maz-
da 626 Sedan 1.6 LX '87;
Mazda 626 1.6 HB LX '84;
Mazda 626 Coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 Coupé 2.0
GLX 2x '87; Mazda 626
Coupé 1.6 LX '83; Mazda
323 Sedan 1.3 '83; Mazda
323 Sedan 1.3 LX '86; Maz-
da 323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX
2x '87; Mazda 323 HB 1.3
LX '85; Mazda 323 HB 1.3
LX 2x '86; Mazda 323 HB
1.3 LX '88; Mazda 323 HB
1.5 GLX '86; Opel Kadett 1.2
S2x '85; Opel Kadett 1.6 S
'85; Opel Kadett 1.3 S '86;
Opel Kadett 1.2 S '86; Opel
Kadett 1.3 N '87; Opel Ome-
ga 1.8 S '87; BMW 315 '81;
Citroen BK 1.6iTRi '88 met
div. opties; Ford Escort 1.3
Laser 5-drs. '86; Ford Es-
cort 1.3 CL '86; Ford Siërra
2.0 GL Laser '86 met LPG-
onderbouw; Ford Siërra 1.6
Laser '85; Ford Siërra Se-
dan 2.0 C '88; Lancia VlO
Touring '86; Subaru 1.6 GL
Coupe '87 met stuurbekr.;
Peugeot 405 SRi 1.9 9-10-
-'B7; Toyota Corolla HB 1.3
special 25-10-'B5; VW Polo
C '86; VW Jetta '87; VW Golf
Diesel '86. Diverse goedko-
pe inruilauto's: Ford Capri
1.6 79 ’3.500,-; Fiat Panda
45 '81 ’2.500,-; Mazda 323
HB 1.3 '80 ’2.500,-; Mitsu-
bishi Galant Diesel 24-10-
-'Bl ’ 3.950,-; Mitsubishi
Colt '81 ’2.950,-; Opel As-
cona 1.6 '78 ’2.750,-; Re-
nault 18 GTL '79 ’1.500,-;
Renault 4 L '82 ’ 750,-; Vol-
vo 343 DL '80 ’2.950,-;
Volvo 343 DL automaat '77

’ 650,-; VW Golf Diesel '80

’ 3.950,-. Palemigerboord
401, Heerlen. Tel. 045-
-722451.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.

(Brom)fietsen
Diverse overjarige racefiet-
sen, ATB-mountainbike's en
sportfietsen 15 tot 20 % kor-
ting. Alle schaatsen Viking,
Zandstra, Ving en Bauer 20
% korting zolang de voor-
raad strekt. Tweewielers
Jan Rekers, Kouvenderstr.
181, Hoensbroek. Telefoon:
045-212537.

Auto's

Renault's
Renault 2£GTS veel extra's goudkleur 1987
Renault 2SGTS veel extra's blauwmetallic 1986
Renault 21GTS Symphonie groenmetallic 1988
Renault 21GTS Striping goudkleur 1987
Renault 21Nevada combi 5-drs. wit 1986
Renault 113TLklapdak 5-drs. goudkleur 1985.Renault 9 CTLBroadway uitvoering goudkleur 1986
Renault 5 TZ striping 3-drs. groenmetallic 1988
Renault 4 R bestel (2X) 1983 1984

Iruil: Financiering en keuring mogelijk.

Smeets Opel Maastricht
De Glend 2 (naast Eurohal). Tel. 043-252250.

Transport-show
6 t/m 10december, donderdagavond koopavond!

Terra diesel-Terra benz.-lbiza benz.-Ibiza diesel-Marbella
Schesberg 175 Heerlen. Tel. 045-725507.

I OOKNIETMETGAS!
Zjiver en betrouwbaar

butain en propaan in flessen.
Kleire en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.

Hagen Top-Start
De Mlieu Accu van 1991!!!

-absoluut onderhoudsvrij.- moerne vormgeving oranje/grys.- 2 JAAR volledige garantie!!!- hoog strtvermogen en lange levensduur.
Vraag ookDij uw garage naar Hagen top-start.

|<^RP BV

In de Cramer 3, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.

Jos Bognan heeft een leuke at-
tentie klaa liggen voor elke koper

van een <M occasion boven de
’10.000,-.

Officiële Ford-dealewor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Hamstraat7o Kerkrade, tel. 045-423030.

Jos Bogman specials
Ford Siërra 1.6 986 zilver metalic 3-drs. 41.528 km.

Hamstraat '0 Kerkrade. Tel. 045-423030.

Ofticiele Ford-dealer oor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e.o.

Jos Eogman specials
Ford Escort 1.4 Brao 1989 3-drs. sportuitv. wit 24.000 km

Hamstraat 7) Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer vor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e o.

Jos B>gman specials
Ford Escort 1.4 Brav 6-1 '89 5-drs. Mercury Gr. 8.800 km

Hamstraat 7CKerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voc Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e o

~i L imburgs Dagblad

<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 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 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte 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 ie 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 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) "9232

Personeel gevraagd
Touringcarbedrijf vraagt

part-time chauffeurs
voor groepsvervoer. Enige ervaring op vrachtwagen of

(grote) bus noodzakelijk.
Sollicitaties na tel. afspr. met Dhr. Jacobs

Jacobs Touringcars, Schimmert. Tel. 04404-2444.

Mannen/Vrouwen
die niet bang zijn om aan te pakken en van zich zelf vinden

dat zij handig en zelfstandig zijn kunne wij direkt een
funktie aanbieden in onze bedrijfshal en/of op de markt.

Kandidaten kunnen full- of parttime te werk worden gesteld
Sollicitatie telefonisch richten aan:

W.J. Zegel b.v. Haring en Zeevis
Groothandel, Langheckweg 20, 6468 EL Kerkrade.

Tel. 045-460140.
Voelt u zich aangetrokken tot een zelfstandige en ver-
antwoordelijke baan en woont u in Heerlen of direkte

omgeving?
Bij Van der Velden Rioleringen Heerlen B.V. (gevestigd

aan het industrieterrein De Koumen te Hoensbroek)
is er nog plaats voor:

* Rioleringsmonteurs
Voor het ontstoppen, reinigen en vernieuwen van

rioleringen. In bezit van rijbewijs B.
Voor eventuele inlichtingen of sollicitaties kunt u kontakt

opnemen met afdeling personeelszaken van Van der
Velden Rioleringen, Koevoortseweg 2, 5281 SC, Boxtel.

Tel.nr. 04116-83455.

Mode Totaal

Winterkollektie
Totale

Opheffings-
uitverkoop

40%-50% korting

éè
City Fashion

" Klompstraat 4, Heerlen.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Tiener- en kinderboetiek
Maxim winkelcentr. de Plu,
t.o. bush. Schouwburg. Tel.
345-714080. Nu 50%
KORTING.

Taxi Centrale Bor-Tax.
Parttime TAXICHAUF-
FEURS gevr. Pers. aanmel-
den Putstr. 103, Bom.
Gevr. full-time en part-time
TAXICHAUFFEURS, dag-
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. Tel. 045-252444
Toller JOB für junge Leute.
Verdienst ca. DM 700,-
-wöchendlich. Info 09-49-
-241504949.
Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt serieuze
bezorgers voor de bezor-
ging van diverse weekbla-
den voor de omg. VOEREN-
DAAL, Heerlen, Simpelveld
en Bocholtz. Aanm. van
maand, t/m dond. 9.00 tot
16.30 uur, vrijd. van 9.00-
-13.00 uur. 04405-3702.
Club Bubbles vraagt met de
grootste sped MEISJES,
zeer hoge verd. Gar.loon.
Info 04490-42313, Rijksweg
Zuid 131, Geleen.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf

Nieuw massage-adres
zoekt met spoed
2 meisjes

Tel. 04490-76333.
Bouwbedr. Paro

Opperlieden
en metselaars
gevraagd voor werken

Maastricht/Heerlen omg.
Telefonisch aanmelden na

19.00 uur. 045-257880.
Wilt u zekerhied minimaal
vier jaar zelfstandig werk in
uw omgeving? Een hoog in-
komen (plm. ’ 700,- netto
per weer haalbaar) en ook
privé nieuwe auto. Heeft u
een Mavo/Havo/LTS-c di-
ploma? Is autorijden u hob-
by en kunt u goed omgaan
met jonge enthousiaste
leerlingen? Wilt u in aan-
merking komen voor een
aantrekkelijke studietoelage
(’4.800,-) voor een dag-
avond of zaterdagopleiding?
Solliciteer dan schriftelijk
uitvoerig naar de functie van
RIJINSTRUCTEUR/rij-
schoolmanager m/v t.a.v.
Mevr. E. Saris, KRM, Post-
bus 348, 5680 AH Best.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Heerlen 045-728348

Fax 045-729089
Dag en nachtservice

3ost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
sv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547^
lEW LOOK BV Schaes-
oerg. Gevelreiniging, uit-
<appen, voegen, steigerver-
nuur. Tel. 045-312154 of
345-312709.

Onroerend goed te huur gevraagd

Omgev. Hoensbroek Brunssum
te huur gevraagd WOONHUIS. Tel. 04490-76333.

3AKDEKKERSBEDRIJF De
alle dakwerkzaamhe-

den, 10 jr. gar. Nu met win-
erkorting. Bel voor vrijbl. of-
erte. Tel. 045-224459
v"oor al Uw wand- en
VLOERTEGELWERK. Bel
345-227028.
diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
<osten. Bel. Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
'itten, sierbestrating. Ook
i/oor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Sratis offerte. 045-323178.

Wonen Totaal

Je weet niet wat je ziet. Een
PICCOLO op LD-TV. Info:
045-739300.

3evr. 2-pers. app. in HEER-
LEN, max. ’600,-. Tel.
345-729507.

H .mui ■
*-^— '■■",y.'m^-O*

Atari MS-DOS
ABC 8088-2/30 computer

Inkl. monitor- Inkl. 30Mb harddisk; - inkl. 3Vfe"-drive; - inkl. 640Kb RA**"- inkl. EGA/CGA/Hercules; - inkl. AT-toetsenbord; - inkl*
DOS 3.3/GW-Basic.

Superaanbieding met service:
’1.399,-
Prijs exkl. BTW.

LEUFKENS-DUBOIS
Heerlen, Sittarderweg 58A. Tel. 045-726444.

Wmt\%ÊlBK
Atari MS-DOS

ABC 286/30 AT computer (
inkl. monitor- inkl. 30 Mb harddisk; - inkl. 3W HD-drive; - inkl. 640 K*

RAM; - inkl. EGA/CGA/Hercules; - inkl. AT-toetsenbord;- inkl. DOS 3.3/GW-Basic. f
Superaanbieding met service : j

’1.849,-
Prijs excl. BTW. f

LEUFKENS - DUBO'IS
Heerlen, Sittarderweg 58 A. Tel. 045-726444.

Atari 1040 STFM computer ï
Professionele computer met IMb RAM (uitbreidbaar tot'
Mb), 68000 processor (8 MHz, 16-32 bits), operating sys
teem TOS 1.4 met GEM, 192 Kb ROM, kleurenpalet v«k
512 kleuren, SW diskdrive (720 Kb), Atari muis. AansH'
ting voor: muis en joysticks, modem, z/w- en kleurenmo***!
tor, externe diskdrive, harddisk, printer en/of laserprinter,
MIDI-interface, ROM-poort (voor speciale toepassingeiy
HF-modulator (rechtstreeks aansluitbaar aan TV), Of*-
kron-Basic, utilities en handleidingen. .C

Superaanbieding met service : f

’ 999,- lPrijs mcl. BTW, monitor ’ 399,- mcl. BTW
LEUFKENS - DUBOIS (

Heerlen, Sittarderweg 58 A. Tel. 045-726444. Jr
KT wordt AT: voor 500.00
maken wij van uw oude KT
een 16 Mhz AT met IMb en
12 mnd. volledige garantie.
HARDWARE Repair Center
Europe. Tel. 04750-11131.

Huish. artikelen ~KOELKAST ’ 95,- gaspl»k
’95,- dievries ’ 175,- W*'
autom. ’ 225,- 045-72559;0;

Zonnebanken/Zonnehemels \i—— '*\
Zonnehemels!

10 lamps superbruiner met snelbruinlampen, ventilator, ""*in hoogte verstelbaar statief, nu ’ 40,- per maand.
Tevens showmodellen met hoge kortingen bij I

Van Erp
Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 04490-13531. "Kerkrade, Hoofdstraat 12. Tel. 045-456999. }

r-T-T ■ 1 ! ■■ ■-■-■- "Vl
Muziek /

Muziekliefhebbers opgelet!!! -
Vanaf ’ 30,-p.mnd. direct eigenaar van o.a. keyboard-"

synthesizers, orgels, drumstellen, gitaren, piano's, .
accordeons, orkestapparateur enz.

Vraag naar onze specialeklantenkaart, altijd aanbieding?
en occasions. Alles van Flight-Case. Nergens goedkop^'

Muziekhuis Lyana fMauritsweg 48 stem. Tel. 04490-33227. V
Maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond- IHET PRIJSBREKENDE MUZIEKPARADIJS. Ja

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.

Te koop gevr.
GOUD, zilver, munten,
postz. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

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

k
Kachels/Verwarming'

KACHELS, keuze uit 200 -Q/Jac. Köhlen, Rijksweg v^
104, Sittard. 04490-1322^ e

KACHELSPECIAALZAAK <*o
en alle aanverwante arti^P
len. Reker, Kluis 28, Gele-*ei
fel. 04490-40785.
Jitknippen! te k. ANTflOf^
3IETKOLEN 3 en 4, ’ 17.---
-a.z. è 37 1/2 kg., per ton gr* "Je
thuisbezorgd, 045-31978^a
BRANDHOUT: Beukenrij,
plm. 15 m3voor ’ 550,- 3J bihuis bezorgd. Van ThO^
Holstraat 33, Margrat*Jt
Tel. 04458-1818. J~-

Diversen ,MU: s1bc
SINT en pietenkostuums te
huur, mcl. schminck en/of
grimeren. Tel. 045-212513

Gebit gebroken? TAND-
TECHNISCHE praktijk
Hoonhout, voor nieuwe ge-
bitsprotheses en reparaties.
Hoonhout, Akerstr. Nrd.
328, Hoensbroek. Tel. 045-
-228211 klaar terwijl u wacht.

St. Nicolaas en zwarte E
KOSTUUMS te huur. J)|
yens Kerstman kostuu^---Mgf. Schrijnenstr. 31. H**>r
len. Tel. 045-717608 5e

-*VW
Als u ons voor 12 uur 's fl*e
gens belt, staat uw PlC1 *?
LO de volgende dag al \<K\c
Limburgs Dagblad.Tel. 0"v
719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

VW Passat 1.8 CL '88 1e
eig. ’24.750,-; Passat 1.8
aut. '87 1e eig. ’15,750,-;
Golf turbo D '87 1e eig.
’18.750,-; Golf I.Bi '87
’17.750,-; Golf GLi cabrio-
let 81-'B4 v.a. ’16.500,-;
Golf D '80-'B2 v.a. ’3.000,-;
Toyota Celica ST '89 1e eig,
15.000 km ’27.500,-; Celi-
ca ST '83-'B7 v.a. ’ 8.750,-;
Carina II '85 ’8.750,-;
Camry GL aut. '84 ’ 6.500,-;
Cressida combi D '84

’ 5.500,-; Landcruiser Cus-
tom '83-'B6 v.a. ’ 14.750,-;
Mercedes 200 '86 1e eig.
’32.500,-; 190E; 230 E'84
v.a. ’19.750,-; 190 D '85

’ 23.500,-; 240 D '81

’ 5.750,-; 280 S '81

’ 14.000,-; BMW 324 D'88
1e eig. ’24.500,-; 735i'78-
-'B2 v.a. ’3.500,-; 316 '87

’ 15.500,-; Alfa 75 2.1 Sa-
vali '87 1e eig. uniek
’17.750,-; 33 QV '85
’9.000,-; Volvo 740 turbo
combi m. '88 1e eig
’36.500,-; 440 GL '88
’21.500,-; 340 '82-'BB 10x
v.a. ’3.000,-; 240 GL '85
’9.750,-; Opel Omega '87-
-'BB v.a. ’ 18.000,-; Kadett
1.3 club 5-drs '88 ’ 16.750,-

Kadett 1.6GT'86’ 13.750,-
Kadett 1.3 S '86 ’13.000,-;
Kadett D '85 v.a. ’ 9.500,-;
Kadett D combi '86 v.a.
’10.500,-; Rekord combi
'84 ’7.750,-; Ascona 1.6S
5-drs '82 ’5.500,-; Ford
Scorpio 2.4 CLi '89 1e eig
’29.000,-; Scorpio 2.4 CLi
aut. '87 1e eig ’ 19.500,-;
Scorpio 2.0; 2.8iGhia '85-
-'BB v.a. ’ 12.000,-; Siërra
Sedan spec. '89 1e eig

’ 22.500,-; Siërra Sedan
'88-'9O v.a. ’ 15.750,-; Siër-
ra combi '84-'BB v.a.

’ 7.750,-; Siërra '83-'BB v.a.

’ 5.750,-; Mustang Ghia '86
leig ’12.000,-; Escort
combi GLD '87 1e eig.
’15.750,-; Escort 1.3; 1.6
'83-'B7 v.a. ’6.500,-; Hon-
da Prelude EX '84

’ 11.500,-; Civic Shuttle '85
’10.750,-; Civic '84
’8.750,-; Civic Sedan au-
tom. '88 1e eig. ’ 18.500,-;
Citroen BK 1.6 TRi '87 1e
eig. ’12.750,-; BK 14, 16
TRS TRD '84-'B7 v.a.
’6.000,-; Renault 25 GTX
'87 1e eig. ’18.750,-; 5 D
combi '87 1e eig. ’ 10.500,-;
5 GT Turbo '87 ’ 14.750,-;
Daihatsu Charade spec.
uitv. '88 1e eig. ’ 15.500,-;
Peugeot 205 GLD '87
’12.000,-; 505 GR '85

’ 8.500,-; Audi 80 1.8 S '87-
-'BB v.a. ’ 23.000,-; 80 GTE
coupé '85 ’ 18.500,-; 100
CC '84-'B6 v.a. ’9.500,-;
Saab 900 GL '85 1 eig.
’10.000,-; Nissan Bluebird
5-drs. '88 1e eig. ’ 14.250,-;
Mitsubishi Lancer D '85
’8.750,-; Fiat Croma '87 1e
eig. ’15.500,-; Uno 70 S
'84-'B7 v.a. ’6.500,-; Lada
Niva '83 ’4.750,-; 2105 GL
'89 1e eig. ’ 8.250,-. Tal van
goedkope inruilauto's, dir.
fin. mog. Van SINT-MAAR-
TENSDIJK, Trichterweg
109, Brunssum 045-229080
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Gebr. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Mer-
cedes 190 D rookzilvermet.
div. extra's '86; Opel Omega
2.0 i LPG zwartmet. '87;
Opel Kadett automaat '82;
Kadett 1.3 LS blauw '87; O-
pel Kadett 1.2 Holiday rood
'82; Ford Siërra 1.8 CL 3-drs
antraciet '87; Ford Escort s-
drs., blauwmet. '83; Seat I-
biza, wit, '85; Mazda 323 GT
antraciet, '84; Mazda 323 4-
drs., automaat '84; Nissan
Cherry goudmet. t. '83. Ga-
rantie financ, inruil mogelijk.
Kantstr. 48 Übach over
Worms/Landgraaf. Tel. 045-
-326016
BMW 518, bwj. type '81,
APK 6-11-'9l, ’1.750,-,
zeer leuke auto 045-323178
BMW 316, sportw., spoiler,
bwj. '79, APK 7-10-'9l, als
nw., ’2.250,-. 045-323178.
Jeep SUZUKI SJ 410 Soft-
top 4WD, m'B3, ’6.700,-.
Tel. 04490-22689.

Per 1 jan. lux. wn. unit 1a 2
pers. nab. centr. Geleen.
Geh. beg. gr. 1 sik. wnk. gr.
keuk. badk.-toil. bepl.'tuin.
Gemeub. en stoff. all-in inkl.
energ. v.a. ’ 790,-p.m.
(geen huursubs.) 04490-
-47218046-747218

Wlnkel&Kantoor
Te koop en te huur TELE-
FAX, autotelefoon, centrale,
semafoon. Goedgekeurd,
garantie, service, installatie.
043-686616
Te koop DROGISTERIJ/
inventaris. Te1.045-252935.
FAX en telefoon op één lijn.
Okifax 5: ’ 59,- p/m met
gratis Line-Switch t.w.v.
’400.-. Tel. 043-686616.

Hobby D.h.z.

3 mti\ BEHANGTAFEL

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

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

SPOED opheffings-uitver-
koop! Rundl. bankstellen
duizenden guldens beneden
de prijs. Schitterende club-
fauteuils, rundl. en mohair,
praktisch V2prijs. Zilverkas-
ten, barokbankstellen, eet-
hoeken enz. Beslist teveel
om op te noemen. O.K.HaI,
Agnes Printhagenstr. 22-24,
Geleen centr. (vlakbij A-H).
Te k. antiek bankstel, nw.
gestoffeerd, bordeaux rood,
3-2-1 zits 045-457852

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602. _
Massieve eiken MEUBELS,
Oisterwijk te k. O.a. kast, ta-
fel met 4 stoelen, bankstel
2-1-1. Alles voor de helft v.d
prijs. Tel. 04405-2141.
Zwaar eiken BANKSTEL
’375,-; Eethoek eiken
’450,-; Ant.kastje ’275,-.
Kouvenderstr. 208. H'broek.

Computers

'*
Star LC-20 9-naalds printer

mcl. eentronies kabel
Prijs ’ 499,-incl. BTW

LEUFKENS-DUBOIS
Heerlen, Sittarderweg 58A. Tel. 045-726444.

Te huur APPARTEMENT te
Schaesberg, Markt 20;
woonkamer, slaapkamer, o-
oenkeuken met eetbar,
oergruimte, geheel gemeub.
f6BO,- p. mnd. Bez. heden
jm 18.00 uur.
Te huur gemeub. APPAR-
TEMENT met eigen bad,
.VC en CV. te Kerkrade-W.
Nl .tel. 045-423912.
ADVERTEER op LD-TV. Uit-
/oerige info 045-739300.

Bouwmaterialen
"CANTELDEUREN, roldeu-
en, sectiedeuren met of
ionder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
er gestuurd, geschikt voor
tlle soorten garagedeuren
:ompl. met zender voor uw
iuto. Fa. Straten, Eijkskens-
■veg 18, Geulle. 043-641044
<anteldeuren en rolluiken
aestellen? STRATEN Voe-
endaal bellen. Ook voor in-
lustrie. Tenelenweg 8-10.
rel. 045-750187.
3AMOISEAUX Heerlen ver-
hoopt en verhuurt meer dan
U denkt! (Verhuur zonder
Torg). Tel. 045-411930.

Te koop gevraagd LADA'S.
Tel. 045-414372
Inkoop alle merken AUTO'S
defect of schade geen be-
zwaar. Tel. 045-416239.
AUDI 100 nw. mod. '83 met
rechter voorschade vr.pr.
f 4.250,-. Voor afspraak tel.
045-455778
Mitsubishi COLD bwj. '80
i.z.g.st. APK 9-'9l ’ 1.900,-
-045-231073.
Te k. Fiat PANDA 34 bwj.
'85, 20.000 km, verstralers,
radio, spoilers, alu. velgen,
tel. 045-459897
Te k. Opel KADETT Cara-
van 13 S, 5 drs. bwj. '83
APK, trekh., radio, i.z.g.st.
Tel. 045-427835
Te k. RENAULT 21 GTS,
'88, ’ 20.990,-; Seat Malaga
1.2 L, '87, ’9.900,-; Citroen
Eend, '83, ’1.900,-. City-
garage, Montfortstr. 3,
Hoensbroek. 045-212152
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
OPGELET! 500,- tot
50.000,- voor alle merken
auto's. Schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 045-727742
Ford ESCORT 1.3 Lt. Bravo
'85, APK, 5-drs., in nw.st.,

’ 7.450,-. 045-454087.
LADA'S te koop gevraagd.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmenderstr. 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. 8-'B5, kl. rookzilver, km.
st. 110.000, in st.v.nw. Te
bevr. 043-642866
Voor liefh. te k. MERCEDES
280 Coupé bwj. '80, vr.pr.
’15.000,-. 045-420363.
OPEL Kadett 1200 Caravan
oud model, bwj. '79 met
gas-install., ’ 1.500,-, APK
23-10-'9l. Tel. 045-323178
Te k. Opel KADETT 1.6
diesel bwj. 1987. Tel. 045-
-459897.
TOYOTA Celica Liftback KT
sport coupé, nw. model, bwj.
'81, zilvermet., APK 10-11
'91, i.z.g.st., sportwielen, ra-
dio/cass., ’1.950,-. Tel.
045-323178.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP alle merken auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 of 427671.
VW Golf GTD Turbo '86;
Opel Kadett 3-drs. automa-
tic '87; Audi 80 S '88; VW
Golf CL 1300 '86; Opel Ka-
dett 1300 Club '87; Opel
Corsa 1200 S GL '87; Ford
Siërra 1600 '85 ’10.750,-;
Opel Kadett Stationcar Die-
sel '88; Ford Siërra 2.0 Se-
dan met LPG kl. zwart '88;
Seat Ibiza '86; Ford Fiesta
1500 '78 ’1.500,-; Mazda
323 automaat '81 ’ 3.750,-.
Bovag-garagebedrijf Stan
WEBER. Inruil, financiering,
garantie. Baanstraat 38,
Schaesberg. Tel 045-
-314175 b.g.g. 321751.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Polo SP '87;
Mercedes 230 E ABS 5-bak
schuifd. '83; Alfa Romeo 33
1.5 Ti '85; BMW 320-6
schuifd., 5-bak, 11-81;
BMW 520 iautom schuifd.
'82; Datsun Cherry 1.5 GL
5-bak '83; VW Golf GTI s-
bak schuifd. '81; Mitsubishi
Galant GLX 2.3 TD '81; Mit-
subishi Saporro GLX '83;
Peugeot 104 GL, '82; Dat-
sun Sunny coupé '81; Opel
Kadett 13S 3-drs '81; Dat-
sun Cherry t. '83; Opel Man-
ta 1.9 SR'79; Opel Rekord
20S aut. LPG '79; Opel Ka-
dett 12 S 11-82; VW Sci-
rocco GT voor liefheb. '77;
Ford Taunus 1.6 L 4-drs.
autom. '80; BMW 1502 i.z.g.
st. '76; Inkoop, verkoop, fi-
nanciering. Div. inruilers.
Akerstraat Nrd. 52C Hoens-
broek 045-224425. Ge-
opend van 10.00-19.00 uur.
Zaterdag 10.00-17.00 uur.
ADVERTEER op LD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

■jfpf-- (Proficiat!^
Proficiat Mare
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Sorry voor de kikkers
Pap, Mam, Wim, Marion e**

Marvin



____ 06-lijnen

06- GayCafé
Limburg 06-320.327.55

m het 06-Gay Café leer nieuwe vrienden kennen die niet- ver weg kunnen wonen! 50 et p.m.
i Nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw!

!! De heetste sexdating !!
p * 06-320.350.75 *
m ats ze'f een °ProeP voor een hete afspraak of reageer
;«P de geplaatste oproepen van hete vrouwen, echtparen ofjannen. Bel nu en overtuig u van de heetste sexdating vanÜjgderland 50 c/m

Peggy Privé
04490-74393

Ma-vr 11.00-22.30 uur
Vanaf 8 dcc. 046-374393.

Cinderalla
va 10.00 u ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.
Nieuw-Escort

045-320905
v.a. 's morgens 09.00 uur

■~*^-*—

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

De Griffier van de Arron-
dissementsrechtbank te
Maastricht deelt mede aan
Jozef Johannes Petrus
Duda, wonende te Kerkra-
de, aan de Elbereveld-
straat 170, doch met onbe-
kende verblijfplaats, dat
door zijn gewezen echtge-
note Mariette Steffen, wo-
nende te Kerkrade, een
verzoekschrift is inge-
diend tot vaststelling van
alimentatie, van welk ver-
zoekschrift door hem een
afschrift kan worden afge-
haald te zijner Griffie, tot
en met drie weken na
plaatsing dezes.
Bij beschikking van de
kantonrechter te Roer-
mond van 30 oktober 1990
is aan Roger Catharina
Godefridus Heijmans, ge-
boren op 26 februari 1973,
wonende te 6051 GZ Maas-
bracht aan de Klipper-
straat 8, handlichting ver-
leend tot:
1. het exploiteren van een

eenmanszaak;
2. de gehele of gedeeltelij-

ke ontvangst van zijn in-
komsten uit de exploi-
tatie van voormeld be-
drijf en de beschikking
over deze inkomsten.

3. het in het kader van de
exploitatie van voor-
meld bedrijf sluiten van
verhuringen en ver-
pachtingen, een en an-
der in deruimste zin des
woords, doch met
inachtneming van het
bepaalde bij artikel 235,
Boek 1, van het Burger-
lijk Wetboek.

Haar vriendin beleefde
Grieks met deze donkere
man. Als Helen hem ont-

moet gaat ze toch mee naar
zijn kamer...so et p/m

06-320.323.84.
Opgewonden voelt Alice na
de lift de koele sensatie van
de handboeien. Ze voeren

haar voor een hoge spiegel.
"Och jaaa". 50 et p/m

06-320.323.85.
Travestie. Met een kort rokje
nylons aan zijn mooie benen
en op pumps laat John zich
door mannen in het b05....
06-320.321.33

50 et p/m
De jongen vindt naaktfoto's
van de mooie hooghartige

vrouw op zijn jongenskamer
zal ze naakt voor hem

50 et p/m
06-320.321.30

Ze draagt alleen badslippers
als de man aanbelt. "Ja

juffrouw, toch die handdoek
even weg., ja?" 50 et p/m
06-320.330.17
rosie-relatielijn

Voor modern sexcontact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie dcc. zie
je hun 'naaktfoto's'

Sexlijn 10
Sonja 06-320.320.10
Evellientje ....06-320.321.10
Vriendinnen 06-320.323.10
Meisjes 06-320.320.50
Sex 80x... 06-320.325.30

50 et.p/m
Weer vonden vurige bellers

de Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen,

alles op 06-320.324.40. De
sexbox daar draaien

mannetjes en vrouwtjes niet
om de pot die zeggen hoe

ze het willen doen op
06-320.322.22 - 50 Ct p/m
Haar japonnetjezakt op de
grond. Er zit niets onder. De

vriend van haar man kijkt
zwijgend toe, maar dan
06-320.323.86

50 et p/m
De vrouw geeft judoles aan
een knul. In haar houdgreep
voelt ze zijn opwinding, en

ze verliest...graag. 50 et p/m

06-320.329.22
In een diep portiek heeft

Judy voor 't eerst sex met
een knul. Plots gaat de deur

open. "Naar binnen jij"
06-320.340.36

50 et p/m
Zoek ze uit die meiden!! Sex

afspreekband.
06-320.328.33 - 50 et p/m

Als Arme's man de deur uit-
gaatnaar zijn werk, komt de
man van de buren over het

balkon, en..ze doen het
uren...so et p/m

06-320.340.41

Rijpe
Vrouwen
320.325.45
Ervaren tante - 50 et p/m

Die man met die brommer
doet het heel anders dan

haar man. Ze is weg van dat
gladde mooie lijf en die..

kracht. 50 et p/m

06-320.330.09
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
de pornobox

onbeschaamd maar wel
eerltik

06-320.320.51 - 50 et p/m
Hete

Sexcontacten
met heerlijke dames

06-320.322.20 - 50 Ct p/m
Met kloppend hart drukt ze
verward haar gezicht tegen

de muur. Hij nadert, dan
beweegt ze haar mooie

benen zo heet... 50 et p/m
06-320.329.25
De Ruilsexbox

Snel resultaat. Geen
geschrijf geen gewacht veel

plezier nog deze nacht
06-320.326.99 - 50 et p/m
Bianca is een ondeugend

meisje! (50cpm)
06-320.330.97

Heb 't lef!
Draai eerst 06-320 en dan

PARTY-LINE
Party-Line Dating ... 330.00
Party-Line Boxen ... 330.10
Party Amsterdam ... 330.20
Party D%n Haag ... 330.30
Party Groningen ... 330.40

SEXDATING
Versiercentrale ... 320.11
Sexdating NL ... 330.06

Sexgids Dating ... 320.04
Sexblad-dating ... 340.17

Chick Dating Club ... 360.69
PORNOLIJNEN

Automatiek ... 320.11
Sexofoon ... 320.01
Xaviera ... 320.02

Bizar Live ... 321.01
06-vrouwen ... 321.02
Groepssex ... 321.04
Contactlijn ... 3210.05
Partnerruil ... 321.05
Sadoßetty ... 321.14
Pornomodel ... 321.17

Chick ... 321.61
Dames bellen ... 321.62
Escort Girls ... 322.90

Sex-interview 1 ... 323.18
Sex-interview II ... 323.19

Sex-kliniek ... 323.20
Lesbi ... 325.51

Chick Contact ... 330.63
Sexofoon Box ... 329.50

P.0.8. 5810Adam - 50cpm

Naaktfoto
cadeau

06-320.330.54

Hetero Sex
Draai 06-320 en dan voor
Achter de ramen 326.69
Dames fantasie 327.69
Sex op het werk 328.69
Secretaresse 329.69

Tele-sex 322.07
Vreemdgaan 322.08

Candid Phone 326.31
Lingerie 327.34

Lekkere Mireille 327.35
Dag & nacht 50 et p/m

Lifesex bij een stel aan huis.
Ze doen wat hen het meest

opwindt. Vastgebonden
voor de spiegel, en dan...

50 et p/m
06-320.329.23

Stiekem meegenieten met
3 hete meisjes

06-320.329.01 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs
Hij komt, hij komt

River-Side-Club
E9A2afslag Echt, Oh'e en Laak, Dijk 2 Oh'e en Laak

100 m. voorbij camping de Maasterp. Open van ma. t/m vrij.
van 14.00 tot 2.00 uur. Tel. 04755-1854.

Club Merci
Rosi en haar meisjes wensen jullie prettige feestdagen!

Tevens meisjes gevraagd. Rijksweg zuid 241 Geleen. Tel.
04490-45814 v.a. 7 dcc. nieuw tel.nr. 046-745814

Cindy doet het life met 2
man. Het gaat prima, totdat
ze grieks willen
Ze wil niet, totdat er één
06-320.340.01 (50 cpm)

"Draai je eens om". Chantal
danst naakt voor

2 heren
Voor de spiegel gebeurt het.

Ze knielt v00r... (Grieks)
06-320.340.06 (50 cpm)

Homo
Het windt Rob op om zijn
mooie sportievebody te

laten zien. Hij poseert voor
de man. Naakt en dan...
06-320.340.11 (50 cpm)
De strenge man legt een
mooie lastige meid boos

over de knie. "Zo, zo,
waarom draag jij geen

slipje...?? 50 et p/m
06-320.340.15

Als de mooie blonde vrouw
in het pashokje glipt om

Angela te helpen met slipje.

06-320.340.22
50 et p/m

Getrouwd stel voor lifesex
met echtpaar van net 30.
Eerst ruilen, en dan de

vrouwtjes..samen -50 et p/m

06-320.340.25
e.

De triobox
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit nr
06-320.327.37 - 50 et p/m

De vrouw is koel en streng.
Het nieuwe knappe meisje

bedient totaal naakt.
"Natuurlijk, ook in de slaap-
kamer, vlug wat" 50 et p/m

06-320.330.19
Aan het wandrek krijgt een
meisje haar eerste SM les
van de man. "Spreiden, en

nu nog hoger die mooie
benen". 50 et p/m

06-320.330.61.
De nieuwe
life-line

Voor een gesprek apart met
Chantal. De operator helpt u

verder. Chantal, blond en
sexy 06-320.327.88 (50c/m)

SM
Geboeid ziet ze dat hij nog
een paar binnelaat. Zal ze
zich onderwerpen aan 2
mannen en een vrouw?
06-320.330.51 (50 cpm)
Als de vrouw dit meisje

zonder pardon over de knie
legt wordt het na fel verzet

toch... eindeloos
Lesbisch

06-320.330.52 (50 Cpm)

Life-sex
Conny doet het intens met

één man. Als ook zijn vriend
er nog bijkomt wordt het

heftig... Grieks!
06-320.326.70 (50 cpm)

2 jongensvragen Sandra
om oud papier.

Alle sexboekjes
mogen mee, maar eerst
doen ze met Sandra wat

plaatjes na
06-320.326.73 (50 cpm)

De Super-
Contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-

" vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, De Heet-
ste Box van NL. 50 et p/m
06-320.328.29

Om haar man te verrassen
gaat Linda naar de zonne-

bank, maar als de man haar
lekker insmeert..., 50 et p/m
06-320.340.88

2 Homoknullen huren Hans.
Als hij weer weg mag is hij
van top tot teen blank ge-

wassen en ingewijd 50ct pm
06-320.326.91

Zoek je een lekkere Boy??
de Gay

afspreeklijn
06-320.325.01 - 50 et p/m

Haar man, en een wild-
vreemd paar zijn er bij en

helpen als Marian door een
vreemde man wordt onder-worpen....so et p/m

06-320.340.95
Eerst weigert ze, maar met

die man duurt het maar even
en dan leeft Inge zich

ongeremd uit....50 et p/m

06-320.340.33
De eerste sexnacht van

haar leven beleeft Anneke in
een camper met een man.

Zo sterk en zo groot 50ct pm
06-320.326.72

"Vooruit lummels, zadel mijn
pony". De jongens zijn het

zat. In de stal straffen ze die
mooie verwaande rijke

vr0uw...50 et p/m
06-320.329.24

Contactburo
Limburg

Privé-adr. dames gevr. en
aanw. Kamer verh. Maas-
paviljoen a.d. Maasbrug
Roosteren, 12-22 uur.

045-326191
Escortservice. All-in.

Nieuw privé
Meisje

v.a. 18.00 uur 045-419384

2 meisjes
Videoclub Heerlen voor een
leuke film en... v.a. ’ 20,-.

Tel. 045-718067.

Brigitte Privé
Uiterst discr. 04490-48140.

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Monika
Escort 045-729532

van ma t/m vrij

Privé
Volslanke vrouw m. Chantal

23jr. (slank). Meesteres
Salja 045-254598

Buro Geleen
Bemidd. in discrete

adressen van vrouwen
Tel. 04490-48768

Na 8 dcc: 046-748768.

Privé en escort
045-720916

’ 50,- all in
een leuke prijs in deze dure

tijd, 045-423608.

Buro Yvonne
weer nieuwe adressen
Sittard 04490-23203.
Nieuwe meisjes bij

privé
Yvonne

jonge sexy meisjes in zeer
pikante lingerie. Ma-za 11-
-24 u., zo. 15-24 u. Kapelw.
4, Kerkrade, 045-425100.

Mensen met speciale wen-
sen, S.M. zoals het hoort.

Perfection
Alleen op ma, wo en vrijd.

van 14-20 uur. Hommert 24
Vaesrade. 04492-1934.

Diana Escort
045-320323

vanaf 's morgens 10.00 uur.

Nieuw Biggi
Vroenstr. 16 Kerkrade,

Bleyerheide, ma-vr. v. 10-
-20 u., tev. meisjes gevr. Tel.

045-463209

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13. led.
dag geopend van 20.00-
-04.00 uur. 045-416143.
Nieuw Escort-service.

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13. led.
dag geopend van 20.00-
-04.00 uur. 045-416143.
Nieuw Escort-service.

Petite Fleur
Pr. Hendriklaan 312, Bruns-

sum. Tel. 045-272929.

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
,^O6-320.330,12 - 50 c/m

Gay Box
Rotterdam beter een heteouur dan een verre vriend,-^320328.22 - 50 et/pm

llk ben ROMY. Bel mij alleenI as niemand je kan zien of
I noren en doe precies wat ikI van je vraag 50 et p/m
■^320.331.04.
Topsex

' °e lekkerste, 50 et. p/m 06-

J3g0.325.25
SM Maniac.

,Wee strenge, hete meeste-nl oln' Lesbische SM-sex.*^ggj24.12(50ct.p/m)

IGayvoor 2
Limburg
°6-320.329.80
Maak vrienden in je eigen

-—■°ü]9gying! 50 et p/m

'Homosex voor 2
SM Brab./ümb.
06-320.325.18
Jack off Privé: n 06-320.321.16uarkroom 06-320.324.16

Pervers 06-320.329.16ravestie 06-320.325.09
<t TranssexueelI 06-320.321.36
Ph -le ox 06-320.325.67
"<^sl*4jL, Adam. 50 et p/m

j~esbi hardpomo
Adam, 50 cpm

■-^g^arjer, 06-320.321.99

Lekkere trek?
"''" I n*La

u helP 06-320.326.56I^Pb96oi4 Adam 50 cpm

Griekse Sex
Nieuw Lisa doet 't

50 cpm 06-

-jg0.325.55
Gezellige

ch dames
( armant, discreet bezee-rt *en u thuis of in hotel.

1*^045-311895Xfeezoekt9aveknu|.
itfrenih W contact met erva-s(i, neer- Ze vinden het op

**£ generatiebox
tp-.3gg-3g6.27 - 50 et p/m

'even begint bij 40. Ook
Boy1X even- °P de 40plus

!*et|ell n.'fri ongedwongen'eertijdgenoten 50 et p/m

Wf de bisexbox
■<*lka2d5n eerlijke mensen
,13» <*< die weten dat er meer
i\ __ ,e koop is dan
£06-&et*e-vrouwtje- 50 et p/m

deriSn Alex samen onder
Lktn£Uche- Als Wim zich

«'riiptAile2eep°PteraPen.* m A|ex zijn kans. Homo.

' nc J° et p/m
' -^320.340.45

lis di,??ie Vrouw is in bikini
ïmt % kni-*l om zijn boeken

—'"enL ? aat hem binnen enniest wild haar tanga

-^6-320.326.90
-~-~~-_so_ct p/m

'Ó\l? w'P-in-box
ni- w^omda*er heel watSe'ul [dt °P 06-320.324.60*^PvKCh? Tr°uwens, de

ik en box daar durven ze
>OR 4'JLjTIa9 best meedoen

drgSag9*3_24"9Q - 50ct p/m
■an"Ideloos mooie meiden

ken „turnP|oe9 ontdek-ndirn|n nelkaars'enige lijf,W en op een hotelkamertje
Sïta 50 et p/m

JgJhggO._34o.ss
/öoo??t?rlijkesexyvrouw

tePqLnHrenge mannen
iet*er9d n̂d,Wordt gecontro--16 d wq.rdt het...(Grieks)

° Ct P/mr
75gjg0:340.69
%r dat l}n'9, aIS de man,hsuit a

p
a'teSkleine9ymPak-"!rbesf-a«doenvoornaarhOA^ affln9 50 et p/m«^06^20340.75

W M^* spottend over
bo?a op de zolder van

M nfL an leert de vrouw, g" gehoorzamen is 50cpmju^gjga326.92
H*?e|ame"Yvon willen niets->*.E d,e SM kerels- Ze

te
89, maar als de"3} eP tevoorschijn komt...

in Se 50c| P,mV6-320.340.77
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Warmgevoerdekinderlaarsjes ***■ ''■> * . T i fiM^k *L_ 4^#*>*o#*f' ’in wit, paars of donkerblauw. «^
Elegante damespump ~~^^L* /

Maten 22-35. 4JJ>^ JPI^mS3642 SCAP,NOs BifflßWßl I^^"^
Éfl SCAPINO: «| JÜfer ■! I Komfortabele herenmuil.

iliilï .m^i^^ ■■ iQn^^ k3^ i^J--*- Ook in zwart. Ata/lE^loc «^pk l«f *^ A,sribTiim -*w^

MATEN! '^W
Bedrukte overhemden OóLffjf n^-n^ y*

~~— SCAPINO* ~^*»^*!Ü^Si x**"~-—-- ——"~~~~~~^~s&

Crosstrainer model GLX. Maten 37-45. | -^^^ _ i*J /tSt"Z^atW 'Pm^\ xTr*l^f*\Met o.a. extra klitbandsluiting /%/%/%j^ m^WWT^^T# ; /--—^k^^^J^!l^^^^ *en hakstabilisator. In diverse jjfffQ <^^Tl£===~ O ' v^^^K^^^M^^^^ -f
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m mLin,bUwDogbhj PICCOLO'S in het
DICCOIO S Limburgs Dagblad zijn groot in

*■ L—■ RESULTAAT. Bel 045-719966.
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Voor ;t gezellige avondje,..
/|ffi§^ Verse slagersknakworsten
X^S^ 10 stuks nu voor maar / "rgjEißj Friki versekippeboutjes -fr|oo

nu J^k-Q0 voor maar 3\3%
Fondueschaal -| Q9O
voor 4a 5 pers. kompleet nu -I*. X "r^yj^lgN Gourmetschaal r\ -j 50

Vcsr^^X voor 4^5pers kompleet nu mi JL#
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É* rOVInCI© Bureau Bibliotheek
■ ■ ■ Postbus 5700
LimDUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten makenbekend,
m 286/49-90 dat zij voornemens zijn aan J.Wolters, Wa-

genschutsweg33 te Heerlen ondereen aantal
voorschriften een vergunning ingevolge de
Afvalstoffenwet te verlenen voor het oprich-
ten en in werking hebben van een inrichting
voor het bewaren, overladen en bewerken
van autowrakken en schadeauto's gelegenop
het perceel kadastraal bekend gemeente
Heerlen, sectie N2, nos. 3296, 3073 en 3328.
Hetontwerpvan dezebeschikking, alsmede
de aanvraag en andereter zake zijndestukken
liggenter inzage van 5 december 1990 tot 19
december 1990en wel:- in hetProvinciehuis
te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren;- in het Stadskantoor van de ge-
meente Heerlen, Promenade 54, kamer 610,
op werkdagenvan 09.00 tot 12.00 uur en bo-
vendien zaterdags van 10.00 tot 13.00uur in
de openbare leeszaal, Raadhuisstraat 20 te
Heerlen, alsmede tijdens de werkuren na
laatstgenoemde datum op deze plaatsen tot
heteinde van determijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen debeschikking
opde aanvraag. De aanvrager, alsmede dege-
nen, die bezwaren 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
inbrengen tegen het ontwerpvan de beschik-
king. Degene die een bezwaarschrift indient,
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
postbus 5700,6202MA Maastricht.Alleen de-
genen, die bezwaren hebben ingebracht op
dewijze als bovenomschreven en een ieder
die aantoont, dat hij daartoeredelijkerwijs
niet in staat is geweest, kunnen bezwaren te-
gen de ontwerp-beschikking indienen en zijn
later tot het instellen van beroep gerechtigd.

tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Produktie-medewerkers m/v
voor diverse bedrijven in de regio Zuid Limburg.
Het betreft verschillende werkzaamheden zowel in
dag- als in ploegendienst. Interesse? Kom dan langs
voor een inschrijving.
voor informatie:
04490 - 1 42 22, Jeanette Vaessen of Gaby Lückers
Sittard, Rosmolenstraat 4

Kantoormeubelen
Emly Handelsonderneming heeft in haar pakket alleen

meubelen van eerste kwaliteit tegen zeer lage prijzen o.a.

■Jan Des Bouvrie
Ahrend

Voortman
Van Blerk

Artiffort
brandkasten en kluizen

Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balies en
complete projecten. Wij kunnen ook uw oude meubelen

voorzien van een nieuwe spuitlaag. (Eigen werkplaats en
spuiterij aanwezig). Kom, kijk en vergelijk?

Op alle produkten 1 jaar volledige GARANTIE!

Emly Handelsonderneming
Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard. tel. 04490-23738.



Fatsoenlijk
Echtscheidingen moeten vol-
gens Huinck nietvoor de recht-
bank uitgevochten worden.
„De rechter hanteert een bar-
baars middeleeuws systeem.
Nog uit de tijd dat mannen die
het waagden hun vrouw in de
steek te laten flink afgestraft
moesten worden. Maar toen
waren er geen sociale voorzie-
ningen en bleven de vrouwen
alleen achter met enorme ge-
zinnen. We leven nu in andere
tijden."

De echtscheidingsprocedure
moet veranderen, zegt Huinck.

Weg met de rechters en de ad-
vocaten. Ervoor in de plaats:
een commissie van wijze men-
sen. „Een man en een vrouw
die het niet meer met elkaar
kunnen vinden, moeten door
zon commissie op een aardige
en redelijke manier naar een
fatsoenlijke scheiding toe wor-
den begeleid."

Huinck hoopt met 'Echtschei-
ding als broodbeleg' een
steentje bij te dragen aan de
misstanden rond echtscheidin-
gen. Maar het boek is aller-
minst een smartlap. Het is een
vlot geschreven en gemakke-
lijk leesbaar boek. Een ware
aaneenrijging van kostelijke
avonturen. 'Echtscheiding als
broodbeleg' sinds kort in de
Limburgse boekwinkels.

Waarschijnlijk is het binnen-
kort ook in andere delen van
het land verkrijgbaar.

arm angela

Jonge Nederlandse en Belgische ontwerpers tonen mode en juwelen

Op zoek naar betekenis van kleding
Met aarzelende blikken lijkt de
dame van middelbare leeftijd
steun te zoeken bij haar mede-
toeschouwers. Leuk hoor wat die
jongelui gemaakt hebben, maar
als het al een diepere betekenis
heeft dan ontgaat die haar volko-
men. Sinterklaas, zonder baard
maar mèt een soort vleugels,
loopt 'rappend' over het plan-
kier. Koel gadegeslagen door een
namaak-koninging Beatrix in
een gouden gewaad. Een wande-
lende klok huppelt samen met
iets wat het best omschreven kan
worden als een moerasmonster
over het podium. Om hen heen
dansen nog wonderbaarlijkere
figuren die goed zouden passen
in 'Alice in Wonderland. Al snel
geeft de dame in het publiek zich
gewonnen. Boodschap of niet,
het rariteitenkabinet dat deze
modeshow in het Belgische
Genk afsluit, is gewoon leuk.

'Jong, creatief en Limburgs.' Zo
typeerde de inleidster de mode-
show waarmee gistermiddag in
het Cultureel Centrum in Genk
het startsein gegeven werd voor
de manifestatie 'jonge mode en
juwelen uit de Euregio'. Ontwer-
pers uit beide Limburgen, af-
komstig van de Maastrichtse
Academie voor Beeldende Kun-
sten en de Genkse Stedelijke
Academie voor Plastische Kun-
sten presenteerden er hun fanta-
sievolle kleding en sieraden.
Onder de Belgische ontwerpen
zijn veel originele en gedurfde
modellen. Spannend, maar veel
ervan is voor de meesten van ons
waarschijnlijk een beetje tè op-
vallend om op een feestje mee te
schitteren. Wie ziet zichzelf al in
een prachtige lange jurk die ge-
maakt lijkt van vitrage, een
truitje als een harnas of een lange
broek met één strakke en één su-

perwijde pijp? De modieuze uit-
voering van het oude vliegeniers-
helmpje zal, net zo min als een
fraaie bewerking van het zwem-
vest, komende zomer een topper
worden. Logisch, studenten aan
de Academie voor Beeldende
Kunsten maken geen kleding
voor alle dag. Maar hun ontwer-
pen zullen misschien wel eens
aan de basis liggen van nieuwe
modelijnen, door kledingcon-
cerns vertaald naar het grote pu-
bliek.

f ’ -s anderendaags |

Bloot
Er zijn uitzonderingen. Een aan-
tal van de getoonde stukken zou
zo in de rekken van duurdere
boetieks kunnen hangen. Vooral
in het begin lijken de Nederland-
se ontwerpen wat braafjes. Al-
hoewel de manier waarop ze ge-
presenteerd worden het tegen-
deel lijkt te willen suggereren.
Het Nederlandse deel van de
show begint met een jongeman
die in zwarte spijkerbroek en
met ontbloot bovenlijf heupwie-
gend over het plankier gaat. Mo-
derne haremdames in transpa-
rante gewaden deinen achter
hem aan. Zij worden gevolgd
door drie mannen, opnieuw met
ontbloot bovenlichaam, maar
ditmaal gekleed in korte, strakke
wielrenbroekjes.
Als de jonge Nederlanders die
gisteren hun werk toonden in
Genk ooit een rol gaan spelen in
de modewereld, zullen mannelij-
ke trendvolgers zich moeten
voorbereiden op nauwsluitende
kleding. Dan zullen volgens de
huidige begrippen veel te kleine
truitjes op strakke leggings ge-
dragen worden. Het kan ook aan
de dress-men gelegen hebben,
maar persoonlijk zit ik niet op
zon doorbraak te wachten. Moe-

ten we echt terug naar de tijd van
slechtzittende broeken en dito
gele of oranje poloshirts met
puntkraag?

% Modellen uit de serie 'sil-
houetten' van de Belgische
Rika Baudoin,
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Vrolijk
De winkelrekken zouden wel

een stuk vrolijker worden met de
creaties van Karin Swinkels en
Miriam Saelmans. Dit tweetal
presenteerde een uitbundige col-
lectie van kleurige gebreide
mini-jurkjes, korte broeken,
truitjes en pakjes die aan de
vroegere baby-doll doen denken.

De meeste Nederlandse ontwer-
pen zijn minder apart en dus be-
ter draagbaar dan dievan de Bel-
gen.Tot het daverend slot van de
Academie voor Beeldende Kun-
sten in Maastricht volgt. Met na-
maak-Beatrix, 'rappende' Sin-
terklaas, fascinerende insektach-

tige wezens, een wandelende
kerstboom en allerlei fantasiefi-
guren die nergens op lijken.
Gelukkig. Ik begon me net afte
vragen of die 'Hollandse nuch-
terheid' nou zo nodig altijd en
overal moet winnen.

mariëtte stuijts

mens

Maastrichtenaar schreefboek over 'geestelijke pijnbank

'Echtscheiding is
broodbeleg advocaat'

De Maastrichtse fotogra-
fïeleraar Jacques Huinck
is veertien jaar geleden
gescheiden van zijn eer-
ste vrouw. Over de echt-
scheidingsperikelen
waar hij dank zij advoca-
ten en rechters in terecht
kwam, heeft hij een boek
geschreven. Het boek

'heet 'Echtscheiding als
broodbeleg'.

Broodbeleg voor de echtschei-
dingsadvocaten, wel te ver-
staan. „Advocaten zijn pure za-
kenlui. Ze zijn erop uit de bei-
de partijen tegen elkaar op te
hitsen en daar hun slaatje uit te

slaan. Voor hen is een echt-
scheiding een lucratieve zaak.
Na afloop gooien ze je als het
klokhuis van een appel weg,"
aldus Huinck. Het zit hem, na
al die jaren, nog steeds hoog.
Regelmatig komt de oude woe-
de boven.
Volgens Huinck wordt het ver-
driet van twee mensen die er-
achter zijn gekomen dat ze niet
bij elkaar passen, door de advo-
caten omgezet in angst en haat.
„Verdrietige mensen zijn erg
kwetsbaar. De advocaten bui-
ten dat uit. Ze willen je klein
krijgen, jeeen poot uitdraaien.
Elke keer dat ik weer op de
rechtbank was, dacht ik: God,
wat een stelletje mafkezen."

De advocaten maken korte

metten met het laatste restje
liefde en respect wat er nog
over is. Ervoor in de plaats
creëren zij een oorlogssituatie:
man en vrouw komen bikkel-
hard tegenover elkaar te staan.
Ook Huinck is in die oorlog
flink aangepakt door de advo-
caat van zijn vrouw. „Je krijgt
een geweldige opdonder. Het
gaat hard tegen hard. Uit angst
ging ik er ook net zo tegenaan.
Ik was doodsbang, ik begreep
niet wat ze van mij wilden." Hij
noemt de hele echtscheidings-
procedure dan ook een 'geeste-
lijke pijnbank.

%Jacques Huinck: >rAdvocaten hitsen partners tegen el-
kaar op."

Onzeker
Vooral mannen die van baan ot
functie veranderen, hebben kle-
dingadvies nodig. Zij voelen zich
vaak onzeker over hun kleren.

„Onlangs nog een politicoloog.
Hij was net afgestudeerd en had
een baan gekregen bij een bank.
Ik bracht een een bezoekje aan
de bank om een indruk van de
sfeer te krijgen. Mijn cliënt was
erg verbaasd toen ik hem vertel-
de dat hij er geen driedelig pak
hoefde te dragen. Een colbert
met overhemd en een pantalon
van mooie kwaliteit kon ook."

Speciaal kleduigadviesbureaa foor mannen

'Inhoud klerenkast
vaak bedroevend'

In Utrecht is het eerste landelij-
ke 'adviesburo voor het aankle-
den van mannen' geopend. Ini-
tiatiefneemster Carla Pannen
heeft een gat in de markt gevon-
den, want de behoefte bij man-
nen aan goede kledingadviezen
is groot.
„Als een man mij om advies
vraagt over zijn kleding, begin ik
met een inspectie van zijn kle-
renkast. Vaak ziet dat er bedroe-
vend uit. Broeken diete kort zijn,

overhemden met puntkragen,
slobbertruien uit het jaar nul en
colberts die te lang of te wijd
zijn; zon collectie is eerder regel
dan uitzondering. Aan de hand
van de nog goede kleding stel ik
een basisgarderobe samen. Daar-
na gaan mijn klant en ik samen
op pad om de rest van de garde-
robe uit te zoeken."

In de winkel begint het advise-
rende gedeelte van Carla's werk.

„Ik zoek kleding uit die bij het fi-
guur, de temt en de stijl van de
man passen. Een kleine man ad-
viseer ik bijvoorbeeld een lang
colbert, en iemand met een bleke
temt raad ik warme kleuren
aan."

Bij haar advies spelen ook prak-
tische overwegingen een rol.
„Een man die veel in een auto zit
adviseer ik geen lange, katoenen
regenjas. Als hij daarmee na drie
uur rijden uit de wagen stapt, is
het helemaal verkreukeld."

"Bij het adviesbureau
van de Utrechtse Carla
Pannen kunnen slecht
geklede heren terecht

voor een op maat
gesneden

kledingadvies.

Switch
„Of depsycholoog die altijd voor
het Riagg had gewerkt en nu een

' carrière-switch maakte naar het
bedrijfsleven. Daar viel de op-
merking dat die Noorse trui ver-
wisseld moest worden voor een
wat zakelijker outfit. Ook met
hem ben ik gaan winkelen. Hij
hoeft zich nu niet meer zenuw-
achtig te maken, zijn nieuwepre-
sentatie heeft hem goed op weg
geholpen."

Volgens Carla Pannen is het niet
zo raar dat mannen voor een kle-
dingadvies zich tot een buiten-
staander wenden. „Moeders ad-
viseren hun zoon de kleding die
hun eigen man al dertig jaar
draagt. Zussen kennen de werk-
omgeving van hun broer meestal
niet voldoendeen vriendinnen of
vrouwen zijn te zeer gewend aan
de kleding diehun man ofvriend
altijd draagt."

Het tarief voor een verantwoord
kledingadvies is 75 gulden per
uur, voor een kledingkast-onder-
zoek vraagt Carle Pannen twee-
honderd gulden.

Nieuwe Pieten
Op de Sinterklaasfeesten
van mijn jeugd was behalve
mijn ouders en broers altijd
Tante Gré aanwezig, een
tante van mijn moeder. Tot \
de dag waarop ze op hoog-
bejaarde leeftijd overleed,
sloeg ze niet één keer over.
Ook toen ze al haast niet
meer lezen of schrijven kon,
volhardde ze in het maken
van gedichten, die op het
laatst uit niet meer dan
twee bibberige regeltjes be-
stonden.

Tante Gré had in haar jon-
ge jaren op een Boddaert-
centrum gewerkt, waar ver-
waarloosde kinderen wer-
den opgevangen. Het droeg
de naam van de rijke freule
die haar familiekapitaal
had gebruikt om deze kin-
deren iets van de aandacht
te geven die ze thuis te kort
kwamen. Er bestaat nog een
foto van de freule Boddaert
samen met mijn Tante Gré.
'Verenigd in het Goede',
staat op de achterkant ge-
schreven.

Er zijn nog steeds Boddaert-
huizen, onder andere één in
de Zacharias Jansestraat
in Amsterdam-Oost. De kin-
deren die er komen zijn te-
genwoordig in meerderheid
Surinaams, en ook de staf-
leden zijn voor meer dan de
helft van Surinaamse af-
komst.

Toen Sinterklaas naderde,
werd zoals ieder jaar een
vergadering belegd. Maar
dit keer ging het er niet om,
te beslissen wie het bezoek
van de goedheiligman zou
voorbereiden en wie voor de
cadeautjes zorgen zou. In
plaats daarvan stond een
gewichtige kwestie op de
agenda.

De Surinaamse stafleden
namen het woord. Wisten de
witte collega's wel dat de
weken vóór vijf december
voor zwarten vreselijk
moeilijk zijn? Om de ha-
verklap worden ze op straat
nagewezen: 'Daar gaat
Zwarte Piet. En wisten de
collega's wel dat Sin-
terklaas in Suriname heel
anders wordt gevierd: als
'Kinderdag'?

De witte stafleden krabden
zich achter het oor. Moest
hier geen interculturele op-
lossing gevonden worden"/
Kon Sinterklaas nog wel"!
Kerst? Moest niet liever de
eerste juli worden gevierd,
de dag waarop in Surina-
me de afschaffing van d£
slavernij wordt herdacht?

De staf besloot tot een 'in-
ventarisatie. In afwach-
ting daarvan diende het ze-
kere voor het onzekere geno-
men. Vroeger mochten dz
kinderen hun schoen zetten-
Op vijf december kwart
Sinterklaas, die ieder kind
bij zich riep, en met een toe-
spraakje een eigen ca-
deautje gaf.

Dit jaar zal vijf decembel
voor de kinderen van het
Boddaert in Amsterdam-
Oost geen Sint, geen Piet e"
geen eigen cadeautjes bren-
gen. Er komt een grabbelton
met hebbedingetjes, waarin
ieder kind een greep maQ
doen. Schoen zetten? Ook
afgeschaft. Allemaal ter be-
strijding van discriminatie
en racisme.

Hoewel - geen Piet? Op het
Boddaert in Amsterdam-
Oost hoeven de Zwarte PU'
ten niet van buiten te ko-
men: ze zitten er in de staf
Vervaarlijk zwaaien ze me'
hun roe naar de van racis-
me doortrokken Nederland'
se samenleving, waarva^
Surinaamse kindertjes
blijkbaar tot geen prijs de®
mogen gaan uitmaken, f*'1
kindertjes blijkbaar tol
geen prijs deel mogen gaol'
uitmaken. En met zn alle*
hebben ze de goede Sint i'1 j
de zak gestopt.
i
Gelukkig behoren niet aW i
Surinaamse stafleden va* ]
Boddaert-centra tot dez1 'nieuwe Zwarte Pieten. Bl*l ■het Boddaert in Amstel' <dam-Noord, waar de staf e* {
de kinderen eveneens vod1 ,
een deel Surfiiaams zijil "piekeren ze er niet over o^ ,
het Sinterklaasfeest op te oj' 2
feren aan een of ander ove? <spannen beginsel. De kind? s
ren vinden het leuk, d^
komt de Sint. Mijn Ta;i*'
Gré en de freule Boddaef <i
zouden niet geaarzeld heb
ben. Natuurlijk Sinterkla& *vieren', en óók de eerste ju'l vSint, Piet, en Kwakoe, h^ t
Surinaamse symbool va1' c
de afschaffing van de sl°' \
vernij, 'verenigd in het Go1 t
de. a

herman vuijsjl ë
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Klimmania 3-FC Gracht
4 uil hand gelopen

Politie ontzet
arbiter

Van onze medewerker

KLIMMEN - Scheidsrechter
"iet van de Bosch liep klappen
°P tijdens de amateurvoetbal-
wedstrijd Klimmania 3-FCGracht 4. De gemoederen waren

verhit dat vijf politiemensende zaak moesten sussen.Scheidsrechter Van de Bosch(Klimmania-lid) keurde in de
weede helft de Klimmania-ge-
"jkmaker goed. FC Gracht ap-pelleerde voor buitenspel. Zohevig', dat de politiemensen
*julp moesten verlenen. Piet vandeBosch deed aanvankelijkpoli-
"e-aangifte. Om escalatie van het
conflict te voorkomen, werd de
aangifte later weer ingetrokken.

Kümmania-voorzitter TheoSchlenter: „Vanaf het beginsig-
naal kon Van de Bosch in deogen van FC Gracht geen goed
doen. Ik voelde de bui al hangen
"pil heb om politiesteun gevraagd.
Dank zij de inbreng van de poli-
«e en die van FC Gracht-leiderHein Bertram is alles nog enigs-

JC Gracht-e ""~^~^^^^t**am: „De oorzaak van het hele
is de scheidsrechter,

■■-wee van zijn zoons speelden
°°k in het Klimmania-team.
Voor de wedstrijd kondigde hij
aari, dat zij ons 'zouden pakken.

twee jongens van ons werden
uit het veld gestuurd, terwijl mi-
Punaal een Klimmania-speler er
°ok had uit gemoeten. Zon man
y'aagt om problemen. Het geefttoch te denken dat hij geen van
de uit het veld gestuurdenop het
riulformulier wilde vermelden,
omdat hü de reden van veldver-
yijzing niet kon aangeven! Hij is
-■nderdaad onderuit gegaanna de
ëelijkmaker, maar ik weet niet
Waardoor. Ik heb hem zelf naar
de kleedkamer begeleid, omdat?e Klimmania-begeleiding ont-
mak. Klimmania-voorzitter
Schlenter heeft de onderlinge
a.gressie aangewakkerd, door eentiental minuten narust al met po-rtie-interventie te dreigen".

Klappen
Tien ploegen ontlopen elkaar mo-
menteel niet meer dan drie punten
in de eredivisie. Sub-toppers en de-
gradatiekandidaten hebben zelden

zo dicht bijelkaar gestaan. „Na die
drie nederlagen zit je dan vanzelf in
de hoek waar de klappen vallen", al-
dus Reker. „Het was voor ons zaak
rustig te blijven en een aantal zeker-
heden in te bouwen. Vooraf tekende
ik voor een punt op Spangen. Ach-
teraf ben ik daar ook nog tevreden

mee, ook al is het altijd rot pas tien
minutenvoor tijd de gelijkmaker te-
gen te krijgen".
Rekers collega Hans van Doorne-
veld zat in hetzelfde schuitje en liet
dus ook de angst om te verliezen
prevaleren. Gebrek aan zelfvertrou-
wen leidde er toe dat de verant-

woordelijkheid werd afgeschoven
naar een van de medespelers. Gi-
gantisch veel balverlies was het ge-
volg. Aan Roda JC-zijde werd het
technisch geklungel in elk geval
nog gecompenseerd door werklust.
Dat laatste ontbrak tot grote woede
van Van Doorneveld bij Sparta voor
de pauze volledig.
Het strafschopgebied van de vijand
werd zelden bereikt en van enig
doelgevaar kon al helemaal geen
sprake zijn. Tekenend was in datka-
der dat Roda's opneingstreffer op
conto kwam van Spartaan Gerald
Sandel, die een hoekschop van
Groenendijk met de hete adem van
René Trost in zijn nek achter de
eigen doelman kopte.

" Graham Arnold probeert, gehinderd door Mitchell van der Gaag, gevaar te stichten voor het
Sparta-doel, maar mist de bal. Foto: JOHNDE PATER

Profronde Heerlen opnieuw vrijdags na Tourfinish
'Nacht van Linne' niet

meer op wielerkalender
door wiel verheesen

Vr~kRLEN - Na achttien jaar zonder onderbreking een avondcriterium
Lj°r beroepsrenners te hebben georganiseerd, ontbreekt de Nacht van
eer't6 m 1991 op he* Pr°grarnma* -*-*-*e vaste datum van het evenement, de
lenri woensdaS van augustus, is tijdens de in Den Bosch gehouden ka-
LirrTisrvergaderi.ng overgenomen door Parmingen. Het eerste criterium in
au g na de Tour de France vindt opnieuw plaats in Heerlen: vrijdag 2

Overigens „draait" tegelijkertijd
■ei Heerlen ook een profkoers in

De Heerlense organisa-
bïV} verw-erven wél het recht omJ het contracteren van renners de
C j!rtste keus te hebben. Andere prof-iteria in Limburg gaan door in-sioo (zaterdag 3 augustus) en.^aastncht (maandag 19 augustus).
vinHnds belangrijkste wedstrijden
?"*? n eveneens in Limburg plaats:

27 april Amstel Gold Race
senE°ndag 30 jun* het NK in Meers"

ooral Elsloo zal opnieuw veel con-
bi rfentie ondervinden van grote
eprfnlandse wedstrijden. Aller-trst begint op 3 augustus in Spanje
Wo H°nde van BurS°s en bovendien
tus h Cer- dag later' zondag 4 augiis-,de Wincanton Classic verreden,
Dppnige Britse wereldbekerkoers,
tot ldderronde van Maastricht, die
av n" toe altijd op een woensdag-
ein ln het stadscentrum door-eg, wordt dit keer een etmaal na

afloop van de Ronde van Nederland
gehouden.

Dringen
Huub Engelen, vele jaren organisa-
tor van de Nacht van Linne, zegt:
„Het feit, datwij niet meer op de ka-
lender staan wil geenszins zeggen,
dat de wedstrijd definitief van de
baan is. Waarschijnlijk blijft alles
beperkt tot eenjaar overslaan. Orga-
nisaren in de periode vóór de Tour
de France doen wij in ieder geval
nooit. Nog voordat Linne bij de ge-
meentelijke herindeling opging in
Maasbracht, heb ik bij het gemeen-
tebestuur twee data opgegeven voor
de wieier-Nacht, namelijk 31 juli en
7 augustus. Omdat het echter moei-
lijker dan ooit is om straks een kwa-
litatiefrennersveld samen te stellen,
vanwege het feit dat er in dezelfde
periode veel wedstrijden op de in-
ternationale kalender staan, zag ik
desondanks al bij voorbaat proble-
men. Het zou dringen worden."

Huub Engelen wijst in dit verband
op het feit, dat de Tour de France in
1991 een week later dan normaal
eindigt en dat het WK in Stuttgart,
voorafgegaan door de Ronde van
Nederland, een week eerder plaats-
vindt dan in het huidige jaar. „Het
houdt in, dat de periode waarin het
organiseren van avondcriteria inte-
ressant is bijzonderklein wordt", al-
dus Huub Engelen.

Sommige organisatoren hebben de
concurrentie van grote buitenland-
se koersen ontvlucht, door met hun
avondcriterium uit te wijken naar
de periode na het wereldkampioen-
schap. Valkenswaard bijvoorbeeld,
dat normaliter in het begin van
augustus de profs aan het werk zet-
te, heeft maandag 26 augustus geko-
zen. Organisator Wim Amels: „Een
prima datum, daags na het wereld-
kampioenschap. Als een Nederlan-
der in Stuttgart de regenboogtrui
verovert zitten wij helemaal goed."

In totaal heeft Nederland volgend
jaar ongeveer hetzelfde aantal prof-
wedstrijden als in de voorbije maan-
den, namelijk bijna veertig. Slechts
acht hiervan staan op de internatio-
nale profkalender. Het betreft naast
de Ronde van Nederland en het na-
tionaal kampioenschap, zowel de
twee wereldbekerkoersen Amstel
Gold Race en ploegentijdrit in Eind-
hoven, alsook de van-stad-tot-stad
wedstrijdenGP Wielerrevue, Ronde
van Midden-Zeeland, Veenendaal-
Veenendaal en de GP Forbo in de
Zaanstreek.

De Nederlandse profkalender in 1991:
27 februari: (ondervoorbehoud) GPWieler-
revue in 's Heerenberg; 1 april: Gerwen; 27
april: Amstel Gold Race; 5 mei: Apeldoorn;
19 mei: Made; 20 mei: Amsterdam; 1 juni:

Ronde van Midden Zeeland; 7 juni: Henge-
lo; 8 juni: Haaften; 16 juni: GP Forbo; 30
juni: Nationaal kampioenschap in Meers-
sen; 24 juli: Ulvenhout; 29 juli: Boxmeer;
30 juli: Stiphout en Steenwijk; 31 juli:
Chaam en Noordwijk; 1 sept: Wateringen
en Oostvoorne; 2 aug: Heerlen en Maarhee-
ze; 3 aug: Elsloo; 4 aug: Rotterdam (Cool-
singel) en Berghem; 5 aug: Roosendaal; 6
aug: Tiel; 7 aug: Parmingen; 8 aug: Surhuis-
terveen; 10 aug: Pijnacker; 12-17 aug: Ron-
de van Nederland; 19 aug: Maastricht; 21
aug: Veenendaal-Veenendaal; 26 aug: Val-
kenswaard; 27 aug: Emmen; 30 aug: Alme-
lo; 8 sept: Breda; 14 sept: Amersfoort; 15
sept: GP Libération, ploegentijdrit in Eind-
hoven; 21 sept: Aalsmeer.

" Huub Engelen: 'Een jaar
overslaan.

Na drie nederlagen op rijpunt bij Sparta: 1-1

Angstig Roda blij
met gelijkspel

door ivo op den camp

ROTTERDAM - Drie nederla-
gen op rij tegen PSV, Feyen-
oord en FC Den Haag en een
zestiende plaats op deranglijst
hebben van Roda JC een ang-
stige ploeg gemaakt, die met
elke puntenwinst tevreden is.
Gisteren zou en moest er op
het troosteloze Spangen tegen
Sparta dan ook tenminste een
gelijkspel uit het vuur gesleept
worden. Omdat de thuisclub
met dezelfde instelling de
grasmat betrad, ontspon zich
voor de 3500 bezoekers een
vervelend schouwspel.
Slechts bij vlagen was er iets
te zien dat de kwalificatie ere-
divisievoetbal verdiende. Bei-
de ploegen kregen in elk geval
wel waar ze op hadden ge-
hoopt: een 1-1 gelijkspel.

Ofschoon Jan Reker nog altijd ste-
vig in het zadel zit bij deKerkraadse
club en kritiek rond zijn functione-
ren nog niet de kop op steekt, zat de
Brabander verlegen om een succes-
je: „Het werd hard tijd dat we weer
eens een punt gingen pakken. Het
zelfvertrouwen van de spelers heeft
de laatste weken een flinke deuk
opgelopen. Na dit gelijkspel is er
weer sprake van enige opluchting".

Sparta-Roda JC 1-1
(0-1) - 28. Sandel
(eigen doel) 0-1, 80.
Houtman 1-1.
Scheidsrechter: Van
der Niet. Gele kaart:
Boerenach. Toe-
schouwers: 3500.
Sparta: Metgod, Luij-
ten, Sas, Van der
Gaag, Gerard de
Nooijer, Roembiak
(46. Helder), Valke,
Sandel, Spork (46.
Dennis de Nooijer),
Houtman, Vurens.
Roda JC: Bolesta,
Van Egmond, Verha-
gen, Boerebach,
Trost, Broeders,
Hanssen, Groenen-
dijk, Hofman (82.
Haan), Arnold, Blatt-
ler.

sport
Ook Westduitse alleten van dopegebruik beschuldigd

Bondstrainer verschafte anabolica-kuren
HAMBURG - Het dopingschandaal
dat dekranten in Duitsland al dagen
beheerst, heeft uitbreiding gekre-gen. Enkele dagen na de publikaties
jn het blad 'Der Stern' over het ge-
bruik van verboden middelen door
voormalige Oostduitse sportlieden
heeft een ander blad, 'Der Spiegel',
aangekondigd in de uitgave vanmorgen te komen met beschuldi-
gingen van het gebruik van dope
door atleten uit de Bondsrepubliek.

jn het bijzonder atleten van de SCeintracht uit Hamm en hun trainerJochen Spilker worden als boos-doeners opgevoerd. Spilker is bo-.vendien trainer van de Duitse atle-

tiekbond (DLV) voor de 400-meter-
loopsters. Wolfgang Thiele, de chef-
trainer voor de sprint, wordt ervan

'beschuldigd de atletes Elke Gaugel
en Ulrike Sarvari „met anabolica
snel te hebben gemaakt".

Volgens 'Der Spiegel' verschafte
Spilker de atletes zelfs „schriftelijke
gebruiksaanwijzingen voor anaboli-
ca-kuren. In elk geval sedert 1984
zouden verboden middelen zijn ge-
bruikt. Het blad publiceert een trai-
ningsprogramma van Silke Knoll,
waarin het innemen van het ana-
bool 'Stromba' staat vermeld, en
een aan Spilker toegeschreven
„Anabolica-plan".

De prominentste van de beschul-
digde atletes, is HelgaArendt, die in
maart 1988 in Budapest wereldkam-
pioene indoor op de 400 meter werd
en datzelfde jaar in Seoel bij de
Olympische Spelen als zesde ein-
digde.
Documenten Stern
De dopingdocumenten die in het
Duitse weekblad Stern zijn gepubli-
ceerd en veel stof deden opwaaien,
zijn authentiek. Dr. Claus Clausnit-
zer, de onderzoeker in het Kreischa-
laboratorium bij Dresden, heeft de
echtheid van het materiaal zaterdag
bevestigd.
Hij gaf in een radiointerview op-
nieuw toe, dat in de afgelopen twee-

ënhalf jaar 33 positieve gevallen
door zijn gegeven aan het nationale
Olympische comité en de betreffen-
de sportbond. Volgens Clausnitzer
behoorde ook allround-zwemster
Kristin Ot'to tot de betrapten. „Ik
kende haar codenummer. De analy-
se was positief. Haar testosteron-
spiegel was bijna driekeer te hoog."

Een aantal beschuldigden noemde
de uitlatingen van Clausnitzer en
kroongetuige Manfred Höppner
nonsens en botte leugens. De tien-
kampers Christian Schenk en Tor-
sten Voss voegden zich zaterdag bij
het groepje verongelijkten.
President Bush heeft een wet on-

dertekend, waarbij steroiden voort-
aan beschouwd worden als illegale
verdovende middelen. De wet
kwam tot stand op voorspraak van
senator Biden van de staat Delawa-
re. Door de handtekening van Bush
staat op de verkoop van steroiden
voortaan dezelfde straf als op drugs.
Het gebruik van steroiden neemt in
de Verenigde Staten epidemische
vormen aan. Ruw geschat wordt er
jaarlijks tussen de 500 en 600 mil-
joen gulden aan spierversterkers
verhandeld. Enquêtes hebben uit-
gewezen, dat 84 procent van alle
sport bedrijvende middelbare scho-
lieren steroiden gebruikt of heeft
gebruikt.

Opleving
Na de pauze was er zowaar sprake
van een kleine opleving. Voor die
lichte opflakkering van het duel, dat
verder op een laag pitje stond, te-
kende Sparta dat met twee nieuwe
aanvallers binnen de lijnen was ver-
schenen. Heel even had Roda het
moeilijk, maar na een klein kwartier
had de Kerkraadse ploeg de wed-
strijd weer onder controle.

Toch lieten de Kerkradenaren zich
nog verrassen. De enige perfect uit-
gespeelde aanval van de hele wed-
strijd leverde de verdiende Rotter-
dames gelijkmaker op. Een diepte-
pass van De Nooijer bereikte Hel-
der, die met een afgemeten voorzet
Peter Houtman in staat stelde snoei-
hard in de kruising te koppen.

Jan Reker blijft optimist en ziet
voor Roda ondanks het belabberde
spel van de laatste weken nog per-
spectief op een plaats bij de sub-top
met mogelijk recht op Europees
voetbal. „Je ziet dat de jongens het
met elkaareens zijn en dat ze met de
beste bedoelingen spelen. Als nu
ook de vorm en het zelfvertrouwen
weer terugkeren kunnen we weer
de blik naar boven richten. Geluk-
kig spelen we vrijdag weer een
thuiswedstrijd. Dat werd tijd na
drie uitduels op rij. Roda op Kaal-
heide is toch een heel andere ploeg".

Peter Post: 'Ik weet nergens van'

Urs Freuler op
doping betrapt

ZURICH - Tijdens de zesdaagse
van Zürich is de Zwitser Urs
Freuler op doping betrapt. Dit is
aangetoond in het eerste urine-
monster. Indien de contra-exper-
tise eveneens positief is, wórdt
de sprintervan de Panasonicwie-
lerploeg een maand -voorwaarde-
lijk geschorst, moet hij een boete
van 4000 gulden betalen en raakt
hij zijn tweede plaats in de zes-
daagse kwijt.
Na Gert-Jan Theunisse is dit het
tweede geval van doping in de
ploeg van Peter Post dit jaar. De
ploegleider werd gisteren onaan-
genaam verrast. „Ik weet ner-
gens van", aldus Post gister-
avond in Amstelveen, „ik heb de
gehele dag contact met Freuler

gezocht maar het is niet gelukt.
Ik kan dan ook nog geen reactie
geven."
Urs Freuler is een gereputeerd
baanrenner. Hij won zeven we-
reldtitels op de baan. Op de weg
maakte hij furore als sprinter.
Eerst in de Ronde van Frankrijk,
later vooral in de Ronde van Ita-
liëen de Ronde van Zwitserland.

In de zesdaagsen gaan de ren-
ners doorgaans hun eigen weg.
Ze rijden daar buiten hun ploeg
om en worden per wedstrijd aan
een andere renner gekoppeld.
Post: „Ik bemoei me niet met de
renners in zon zesdaagse. Ik
weet ook niet wat daar allemaal
is gebeurd."

" Indien de contra-expertise positief is wordt Urs Freuler
een maandvoorwaardelijk geschorst. Foto: DRIES UNSSEN

Ijshockeyers
op de vuist

Van onze medewerker
TILBURG - Het ijshockeyduel Til-
burg-Utrecht werd afgelopen week-
einde bij het einde van de tweede
periode ontsierd door een massale
vechtpartij. Aanleiding was een bo-
dy-check van Mike Pellegrims
(Utrecht) op Bram Boukaert (Til-
burg), die hierbij een polsbreuk op-
liep. David Boukaert nam het op

voor zijn broer en raakte slaags met
ex-Eater Pellegrims.
De beide spelersbanken stroomden
daarbij leeg, waarna een enorme
vechtpartij ontstond. Scheidsrech-
ter Ad Stuiver had de wedstrijd niet
in de hand. Tijdens het duel raakte
de Utrechtspeler Van de Werf ern-
stig gewond aan zijn oog door een
slag met de stick. Hulpscheidsrech-
ter Henk Maas raakte gewond, toen
hij enkele vechtende spelers wilde
scheiden.
In het duel Utrecht-Rotterdam
kwam het ook tot ongeregeldheden
tussen toeschouwers en Rotterdam-
spelers.

(ADVERTENTIE)

Geel met Sinterklaas 'ns wat héél anders:
geef 't Limburgs Dagblad cadeau!
Is dat geen goed idee? U doet er de ontvanger
een enorm plezier mee!
Vul meteen de bon in! Dan ontvangt Li tijdig
(uiterlijk 4 december a.s.) een mooie kranten-
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eerste divisie
Dordrecht'9o - Telstar (1.000) 2-0
RBC-VW (2.000) 0-0
Excelsior - BW Den Bosch (1.000) 2-2
AZ-Vlissingen (3.400) 6-1
Emmen-NAC (2.047) 2-2
Haarlem - Wageningen (1.403) 4-3
Eindhoven - Heracles (1.487) 2-1
Helmond Sport - Veendam (2.200) 2-3
Cambuur L. -Go Ahead Eagles (3.010) 1-0
De Graafschap 19 14 5 0 33 43-19
VW 18 12 4 2 28 36-13
NAC 19 10 7 2 27 45-25
AZ 19 11 4 4 26 31-17
Eindhoven 19 10 4 5 24 31-21
Helmond Sport 18 8 6 4 22 26-22
Heracles 18 7 7 4 21 27-16
Go Ahead Eagles 19 7 7 5 21 36-25
Haarlem 19 8 5 6 21 32-32
Dordrecht'9o 18 5 8 5 18 30-29
Emmen 19 4 10 5 18 26-31
RBC 18 4 8 6 16 22-25
Cambuur L. 18 5 5 8 15 19-33
BW Den Bosch 18 5 3 10 13 26-26
Telstar 18 3 7 8 13 19-28
Vlissingen 19 5 3 11 13 23-42
Excelsior 19 4 4 11 12 29-49
Veendam 19 3 5 11 11 27-43
Wageningen 18 3 3 12 9 30-43
Zwolle 18 1 7 10 9 14-33

De Graafschap, Eindhoven en VW perio-
dekampioen.

Vierde periode
AZ 110 0 2 6-1
Dordrecht'9o 1 10 0 2 2-0
Haarlem 110 0 2 4-3
Veendam 110 0 2 3-2
Eindhoven 1 10 0 2 2-1
Cambuur L. 110 0 2 1-0
De Graafschap 110 0 2 1-0
BW Den Bosch 10 10 12-2
Emmen 10 10 12-2
NAC 10 10 12-2
Excelsior 10 10 12-2
RBC 10 10 10-0
VW 10 10 10-0
Wageningen 10 0 10 3-4
Helmond Sport 10 0 10 2-3
Heracles 10 0 10 1-2
Go Ahead Eagles 10 0 10 0-1
Zwolle 10 0 10 0-1
Telstar 10 0 10 0-2
Vlissingen 10 0 10 1-6
Dinsdag, 19.30 uur
Dordrecht '90 - VW
KNVB-beker,tussenronde
Heracles - Telstar
Eindhoven - Wageningen

Vrijdag, 19.30 uur
BW Den Bosch - RBC

Zaterdag, 19.30 uur
VW - Dordrecht '90
Telstar - Helmond Sport
Veendam - Eindhoven
Heracles - Cambuur L.
Go Ahead Eagles - Haarlem
Wageningen - Zwolle
De Graafschap - Emmen
NAC - AZ
Vlissingen - Excelsior

scoreverloop
EREDIVISIE
Twente - NEC 5-0 (2-0). 11. Mulder 1-0; 42.
Mrkela 2-0; 66. Zwijnenberg 3-0; 88. Rutten
4-0; 90. Van Halst 5-0. Scheidsrechter: Luin-
ge-
Twente: De Koning; Elzinga, Paus en Kar-
nebeek; Gaasbeek, Rutten, Van Halst en
Ter Avest (82. Roelofsen); Zwijnenberg,
Mulder (71. Neijenhuis) en Mrkela.
NEC: Brookhuis; Hoeks, Van der Linden,
Faber en Wijnhoven; Keizer (75. Güatis),
Willemsen (64. Van der Weerden) en Arts;
Groeleken, D'Avray en Janssen.
Vitesse - Heerenveen 2-0 (0-0). 49. Bos 1-0;
88. Eyer 2-0. Scheidsrechter: Schuurmans.
Vitesse: Van der Gouw; Straal, Thijssen,
Bos en Vermeulen; Laamers, Van den
Brom en Eyer; Latuheru, Van Arum (38.
Hilgers) en Loeffen.
Heerenveen: Swager; Goulooze, Hofstede,
Groen en Hesp; Maarten de Jong (64. Ten
Voorde), Decheiver en McDonald; Schaap
(72. André de Jong). Verbeek en Van Dijk.
Volendam - Feyenoord 2-2 (1-1). 11. Fraser
0-1; 33. Steur 1-1; 58. Pastoor 2-1; 59.Kiprich
2-2. Scheidsrechter: Van Swieten.
Volendam: Schilder; Van Loon, Kromheer,
Binken en Sier; Stuyt (80. Kooistra), Peters
en Pastoor; Steur. Clayton en Berghuis.
Feyenoord: De Goey; Lokhoff, De Wolf,
Fraser en Van Gobbel; Taument, Scholten,
Metgod en Sabau; Keur en Kiprich (83. Gri-
ga).
Willem II - PSV 0-2 (0-1). 16. Bosman 0-1; 79.
Kalusha 0-2. Scheidsrechter: Reygwart.
Willem II: Roland Jansen; Meeuwsen, Dijk-
stra, Veldman en Bart Jansen; Feskens (80.
Mutsaers), Wolffs (71. Van der Borgt), Van
Geel en Godee; Stewart en Sylla.
PSV: Van Breukelen; Gerets. Valckx, Po-
pescu en Heintze; De Jong, Vanenburg en
Koeman; Scheepers, Bosman en Kalusha.
Groningen - Utrecht 2-2 (1-2). 16. Liesdek
0-1; 28. Huizingh 1-1; 30. Alflen 1-2; 89. Hui-
zingh 2-2. Scheidsrechter: Van Vliet.
Groningen: Lodewijks; Holband, Van Dijk
en Veenhof; Bos (70. Douwes), Ólde Rieke-
rink (50. Huisman), Huizingh, Ten Caat en
Roossien; Meijer en Djurovski.
Utrecht: Van Ede; Van der Meer, Liesdek
en De Koek; Verrips, Alflen, Roest, Bijl en
Plugboer; De Kruijff en Smolarek (57. Lin-
denaar).
Ajax - Den Haag 5-0 (3-0). 9. Wouters 1-0; 32.
Pettersson 2-0; 37. Bergkamp 3-0; 81. Berg-
kamp 4-0; 87. Pettersson 5-0. Scheidsrech-
ter: Houben.
Ajax: Menzo; Blind, Larsson, Wouters en
Frank de Boer; Winter, Bergkamp enWitschge; Van 't Schip, Pettersson en Roy.
Den Haag: Stam; Purvis, Adam, Vriesde enGentile; Schellevis, Lems, Otto en Van Eij-
keren; Valk en Danen.
SW - RKC 0-0. Scheidsrechter: Egbertzen.
SVV: Hiele; Boessen, Ridderhof, Vonk en
Mulder; Van der Net, Van Watturn (57.
Trustfull), Jerry Simons en Cooke; Breet-
veld en Jimmy Simons (46. Van Velzen).

' RKC: Teeuwen; Hutten, Mranas, Joore en
Purperhart; Maas, Jalink, Brard en Van
Hintum; De Wijs en Boogers.

topscorers
EREDIVISIE
1. Pettersson (Ajax) 11; 2. Ellerman (PSV)
10: 3. Bergkamp (Ajax) 9;4. Houtman (Spar-
ta) 7; 5. Danen (Den Haag), Van der Laan
(Feyenoord), Roossien (Groningen), Roma-
rio (PSV), Berghuis (Volendam) en Stewart
(Willem II) 6.
EERSTE DIVISIE
1. Cornelissen (NAC) 22; 2. De Gier (BW
Den Bosch) 16: 3. Hofstede (De Graafschap)
en Van Oostrum (Emmen) 13; 5. Leeuwerik
(De Graafschap), Custers (Eindhoven) en
VanRoon (Haarlem) 11; 8. Velten (Heracles)
10; 9. Koolhof (De Graafschap), Boere
(VW), Van Hooijdonk (RBC) en Burleson
(Excelsior) 9; 13. Wasiman (Eindhoven),
Driessen (VW), Van Delden (Telstar) en
Lammers (NAC) 8.

kaarten
Rood: D'Avray (NEC), Ten Voorde (Heeren-
veen, neerleggen tegenstander).
Geel; Wilsterman (Dordrecht '90), Hassel-
baink (Telstar), Heesen (Wageningen), Bar-
ron (Haarlem), Corstanje (Eindhoven), Al-
berts, De Haan en Weering (Veendam), De
Haan, Loggie, Steenge, Panhuis en Dantu-
ma (Cambuur), Scherming (Go Ahead
Eagles), Janssen(VW), Osenga (Excelsior),
Broeken (BW Den Bosch); Rutten en Paus
(Twente), Groeleken (NEC), Vriesde (Ajax),
M. de Jong (Heerenveen), Popescu (PSV),
Van Gobbel (Feyenoord), Boerebach (Roda
JC). Liesdek en Alflen (Utrecht), Roossien
en Huisman (Groningen).

buitenland
ITALIË
Bari - InterMilan )1-1
Bologna - Atalanta 1-1
Cagliari - Sampdoria 0-0
Genova - Parma 2-1
Juventus - Fiorentina 2-1
Lazio Roma - ASRoma 1-1
AC Milan -Lecce 1-0
Napoli-Torino 2-1
Pisa - Cesena 3-2
Stand: Sampdoria 11-16; Inter Milan 11-16;
Juventus 11-16; AC Milan 11-15; Parma 11-
-13; Torino 11-12; Lazio Roma 11-12; Genua
11-12; AS Roma 11-11; Atalanta 11-11; Bari
11-10;Napoli 11-10; Pisa 11-9;Fiorentina 11-

-8; Cesena 11-8; Lecce 11-8; Bologna 11-6;
Cagliari 11-5.

DUITSLAND
DFB-beker. achtste finales
Hamburg - Wattenscheid 1-2
Köln - Meppen 1-0
Saarbrücken- Frankfurt 0-0 n.v.
Duisburg - Blau Weiss Berlin 3-2 n.v.
Preussen Munster - Stuttgart 0-1
Bremen - Schalke 3-1
Uerdingen - Rot Weiss Essen 4-2 n.v.
Remscheid - Hessen Kassei 2-3
Competitie
Bochum - Düsseldorf 0-0
Stand: Kaiserslautern 15-21; München 15-
-20; Bremen 15-20;Frankfurt 15-19;Köln 15-
-17; Leverkusen 15-17; Dortmund 15-17;
Wattenscheid 15-16; Düsseldorf 15-15; Ham-
burg 14-14; Bochum 15-14; Mönchenglad-
bach 15-13; St. Pauli 14-12; Stuttgart 15-12;
Karlsruhe 15-12; Uerdingen 15-11; Nürn-
berg 15-10; Hertha BSC 15- 8.

ENGELAND
Aston Villa - Sheffield United 2-1
Chelsea - Tottenham Hotspur 3-2
CrystalPalace - Coventry City 2-1
Everton- Manchester United 0-1
Leeds United - Southampton 2-1
Manchester City - Queen's Park Rangers 2-1
Norwich City - Wimbledon 0-4
Nottingham Forest - LutonTown 2-2
Sunderland - Derby County 1-2
Arsenal - Liverpool 3-0
Stand: Liverpool 15-38; Arsenal 15-35;
Crystal Palace 15-30; Tottenham 15-29;
Leeds 15-26; Manch. City 15-23; Manch.
United 15-23: Wimbledon 15-21; Chelsea 15-
-20; Luton 15-19; Nottingham 15-18; Aston
Villa 15-17; Norwich 15-17; Derby 15-16;
Southampton 15-15; Sunderland 15-14; Co-
ventry 15-13; Everton 15-12; Queen's Park
15-12; Sheffield U. 15-4.
SPANJE
Castellon - Sevilla 0-0
Barcelona - Mallorca 2-1
Atletico Madrid - Zaragoza 4-0
Gijon-Cadiz 3-1
Osasuna - Sociedad 3-1
Athletic Bilbao - Logrones 1-1
Tenerife - Oviedo 1-2
Valladolid - Real Madrid 0-1
Betis - Espanol 1-2
Burgos - Valencia 0-0
Stand: Barcelona 13-22; Logrones 13-18;
Real Madrid 13-17; Osasuna 13-17; Sevilla
13-16; Atletico Madrid 13-16; Burgos 13-14;
Athletic Bilbao 13-14; Oviedo 13-14; Espa-
nol 13-13; Castellon 13-12; Gijon 13-12; Te-
nerife 13-11; Zaragoza 13-11; Mallorca 13-11;
Valencia 13-11; Sociedad 13-10; Valladolid
13-9; Cadiz 13-7; Betis 13-6.
BELGIË
Club Luik -Antwerp 1-1
Gent - CercleBrugge 3-0
Anderlecht - Mechelen 0-0
Lierse - Waregem 2-0
Club Brugge - Beerschot 3-0
Charleroi - Standard Luik 2-0
Genk - St. Truiden 1-0
Kortrijk - Lokeren 0-1
Ekeren - RWDM 2-0
Stand: Gent 16-28; Anderlecht 16-24; Club
Brugge 16-23; Mechelen 16-21; Standard
Luik 16-21; Lokeren 16-18; FC Antwerp 16-
-18; Ekeren 16-17; Charleroi 16-15; Cercle
Brugge 16-14;Club Luik 16-14; Waregem 16-
-12; Genk 16-12; Lierse 16-12; Beerschot 16-
-11; Kortrijk 16-10;RWDM 16-9; St. Truiden
16-9.

FRANKRIJK
Metz-Lyon 1-2
Nantes - Nice 2-2
Bordeaux - Auxerre . 1-1
Marseille - Montpellier 2-0
Toulouse - Toulon 1-1
Cannes -Rennes 1-0
Monaco - Nancy 2-2
Saint-Etienne - Brest 6-1
Paris SG - Sochaux 0-2
Lille-Caen 1-0
Stand: Marseille 18-28; Auxerre 18-24; Mo-
naco 18-24; Metz 18-20; Nantes 18-20; Mont-
pellier 18-19; Lyon 18-19; Caen 18-18; Lille
18-18; Brest 18-17; Paris SG 18-17; Bor-
deaux 18-16; Saint-Etienne 18-16; Toulouse
18-16; Nancy 18-16; Sochaux 18-15; Cannes
18-15; Nice 18-13; Rennes 18-13. "

toto/lotto
Lotto 48
Winnende getallen: 4-6-30-35-36-40. Reser-
vegetal: 14. Deelnemers: 532.539; prijzen-
geld: 1.125.985,00.
Tot» 48
Juiste kolom: 3-3-1-3-3-1-2-1-3-3-1-1. Deelne-
mers: 25.025; prijzengeld: 63.155,00.
Toto-gelijk 48
Winnende wedstrijden: 3-5-14-24-25. Toege-
voegd: 22. Deelnemers: 2.436; prijzengeld:
7.029,00.
Cijferspel 48
99 67 40. Deelnemers: 265.903; prijzengeld
159.575,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 2-6-18-33-36-47. Reser-
vegetal: 43.
Spiel 77
89 93 11 4
Belgische lotto
Winnende getallen: 17-19-25-34-38-40. Re-
servegetal: 14.
Joker
18 98 82 2
(Onder voorbehoud).

Afstraffing
Wij hebben eveneens enkele spe-

lers op het oog. We moeten alleen
kijken of ze genoeg kwaliteit in

De drie Tsjechen bij Groningen
konden niet voorkomen dat de
Noordelingen gisteren met een
flinke afstraffing naar huis wer-
den gestuurd. De bezoekers kon-

den geen vuist maken en speel-
den angstig en behouden ijshoc-
key. Het jonge Groningse team
heeft niet meer te bieden, al kon-
den ze deLimburgers tot de zesde
minuut van scoren afhouden. Een
verdienste die aan doelman Mer-
tens te danken was.

Nadat Joep Franke de scorereeks
had geopend was de weerstand
van het deGroningers snel gebro-
ken. Met leuke en doeltreffende
combinaties rolden de Eaters de
degradatiekandidaat op. Soms
wilde de thuisclub het karwei te
fraai afmaken en vergat ze te sco-
ren.

Hellenbrand
neemt leiding
in GP-circuit

NIJMEGEN - Op de kunstskibaan
'De Wijchense Berg' heeft Mascha
Hellenbrand via een eclatante over-
winning de leiding genomen in het
Nederlandse GP-circuit. De Land-
graafse skister hield de concurren-
tie tijdens de derde GP-wedstrijd
zowel op de slalom als op de aan-
sluitende parallelslalom achter zich.
Met de maximale score van 36 pun-
ten verdrong Hellenbrand Heidi de
Wit naar de tweede plek. Simonne
Engelen had een pechdag. De Kerk-
raadse miste door een balansversto-

ring een poortje en werd gediskwa-
lificeerd. Bij de heren steekt Harald
de Man (II) in topvorm. Hij verwees
Serge Goossens en Bram van Es op-
nieuw naar deplaatsen twee en drie.
Stand na drie van vier GP's: vrouwen: 1.

Mascha Hellenbrand 79 pnt; 2. Heidi de Wit
67 pnt. Mannen: 1. Harald de Man (II) 90
pnt; 2. Serge Goossens 78 pnt; 3. Bram van
Es 64 pnt.

" Jeanette Witte en Michiel de Rui-
ter hebben zich in La Plagne kandi-
daat gesteld voor afvaardiging naar
de Olympische Spelen in Albertvil-
le. In de eerste wedstrijd om de we-
reldbeker freestyle skiën werd Jea-
nette Witte elfde op het onderdeel
ballet en De Ruiter 21ebij het sprin-
gen; goedvoor resp. twee en vijfwe-
reldpunten.

Grenslandtrofee
voor Niels Nanning
BEEK - Tijdens de allerlaatste
springrubriek van het Grensland-
treffen heeft Solange Kurvers op-
nieuw bewezen dat zij met haar
pony Linda tot de absolute top in
Europa behoort. Met zeges in o.a.
Maastricht, Amsterdam, Rotterdam
en tijdens internationale spring-
wedstrijden heeft de Sittardse ama-
zone een reputatie opgebouwd
waarop menig springruiter jaloers
zou zijn.
Die reputatie maakte zij in het
Beekse Ruitersportcentrum volle-
dig waar. Van de vier rubrieken wist
zij er twee te winnen (waaronder
dus de finale op zondag), terwijl de
overige twee rubrieken werden ge-
wonnen door Niels Nanning.
Laatstgenoemde won wel de Grens-
landwisseltrofee, want hij behaalde
de minste plaatsingspunten.

Wim Lucassen won met Banier het
dressuurtoernooi van LRV Oeloven
in Treebeek. In de hoogste dres-
suurklasse liet hij Pascal Werdens
met Zanyo achter zich. In de klasse
zwaar 1 won Chantalle Nelissen met
Condor voor Harry Nelissen.

Uitslag Beek: D Zwaar: 1. Solange Kurvers
met Linda, 2. Niels Nanning met Kantjes
Komeet, 3. Heddeke de Jong met Grauwe D
Midden: I.Ester Tacken met Sacha, 2. H.Go-
rel met Treffer, 3. Karin Korompis met Irish
Boy C. Midden: 1. Joris Mulders met Jim-
my, 2. Guus Hanssen met Miss Giddy, 3.
Katja Hendriks met Daisy C. Zwaar: 1.Tes-
sa Bovee met Bonnie 2. Serge Peeters met
Lady B. Beginners: 1. Shelley Bonten met
Maple Leaf A. Midden/B Licht: 1. Xavier
Smeets met Peggy. DE Beginners: 1.
M.Strouken met Aranka. DE Licht: 1. Roy
Maes met Gidi, 2. Natascha Geurts met
Apollo.

sport

scorebord
eredivisie

SW-RKC ( 750) 0-0
Sparta - Roda JC ( 3.500) 1-1
Ajax-DenHaag (17.500) 5-0
Volendam - Feyenoord ( 6.100) 2-2
Groningen - Utrecht (13.200) 2-2
Twente-NEC ( 3.500) 5-0
Willem 11-PSV (11.500) 0-2
Vitesse - Heerenveen ( 4.500) 2-0

PSV 13 9 3 1 21 34- 9
Ajax 12 8 4 0 20 33- 8
Groningen 13 5 7 1 17 25-15
Den Haag 13 7 2 4 16 22-19
Vitesse 13 5 5 3 15 17-10
Fortuna Sittard 13 5 5 3 15 16-13
Feyenoord 13 3 7 3 13 21-15
Twente 13 4 4 5 12 14-15
RKC 13 4 4 5 12 16-18
Volendam 13 4 4 5 12 18-21
Utrecht 13 5 2 6 12 12-19
Sparta 13 3 6 4 12 19-28
Willem II 13 4 3 6 11 20-22
SW 13 3 5 5 11 6-11
RodaJC 12 4 2 6 10 16-21
NEC 13 2 6 5 10 11-25
MW 13 3 3 7 9 15-28Heérenveen 13 1 2 10 4 12-30
Vrijdag 20.00 uur
Roda JC- SW

Zaterdag, 19.30 uur
Heerenveen - Willem II
PSV - Fortuna Sittard
MW - Twente
NEC - Groningen

Zondag, 14.30 uur
Den Haag - Sparta
Utrecht - Volendam
RKC - Vitesse
Feyenoord - Ajax

Ijshockeyers scoren aan lopende band tegen Groningen

Eaters test Tsjechen
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - De Intercai/Eaters
haalden gisteravond fors uit in het
ijshockeyduel tegen Groningen:
15-3 (5-0, 4-2, 6-1). De bezoekers
hadden totaal niets in te brengen
in het spel van de Geleners, die
niet eens al hun energie hoefden
aan te spreken. Ondanks deruime
overwinning blijven de Eaters
zich oriënteren op de spelers-
markt. Naast de vermoedelijke
komst van Louwers en Van Ga-
lenlast (beiden Agpo Trappers)
bekijkt Eaterscoach Don Fraser
deze week ook drie in Maastricht

studerende Tsjechen. Bestuurslid
Ad van Veldhoven: „Groningen
heeft ook enkele goede jeugdige
Tjechen op het ijs staan.

Uitslagen
Uitslagen: Groningen - Amsterdam 4-2,
Rotterdam - Nymcgen 10-3, Tilburg "Utrecht 2-3, Nijmegen - Tilburg 4-1. Stand:
Utrecht 18-29 (112-47), Rotterdam 18-28
(115-64), Geleen 18-21 (111-86), Nijmegen 18-
-21 (91-92), Tilburg 17-17 (101-70), Amster-
dam 18-6 (47-114), Groningen 17-2 (48-152).

Noorse lefgozer deelt in Heerenveen eerste klap uit

Koss dicht bij wereldrecord
Van onze verslaggever

HEERENVEEN - Het weerzien met de wereldkam-
pioen zal de Nederlandse schaatsploeg nog wel even
heugen. Of de sterkste schaatsnatie wil ofniet: Koss
is nog steeds 'the boss'. Met de allure van een groot
kampioen bevestigde de Noorse lefgozer in het hol
van de leeuw, dat hij veel meer is dan een eendags-
vlieg. JohannOlav Koss, 22 jaarnog maaren voor de
duvel niet bang, nam al vroeg in het seizoen een
voorschot op de prolongatie van zijn wereldtitel.
Tijdens de eerste World Cup-wed-
strijden in Heerenveen verbijsterde
Koss vriend en vijand op de vijf ki-
lometer. De student medicijnen
miste op een haar na het drie jaar
oude, in Calgary gevestigde wereld-
record van zijn revaliderende land-
genoot Geir Karlstad (6.43,59 om
6.43,79). Een dag eerder werd hij ex
aequo met Ben van der Burg eerste
op de 1500 meter. Bondscoach Ab
Krook: „We hebben hier de bevesti-
ging van de wereldkampoioen ge-
kregen".
Krook en pupillen kennen na het
schitterende optreden van Koss

I hun plek. Als de opening van het in-
ternationale seizoen een indicatie
vormt voor wat de schaatsliefheb-
bers deze winter te wachten staat,
dan belooft het EK (Serajewoj en
WK (Heerenveen) een kopie te wor-den van het laatste wereldkam-
pioenschap in Innsbruck. In Oos-
tenrijk hield de Noorse topper tien
maanden geleden het Nederlandse
kwartet (2 t/m 5) in zijn slipstream.
Het WK in Thialf nu al uitverkocht
in februari dreigt opnieuw een soortploegenachtervolging te worden.

twee World Cup-zeges (twee keer
400 Zwitserse Franken) kan hij vaf*
zijn bond een premie van SÖÖÖ gul-
den per afstands-overwinning tege-
moet zien. Met andere woorden: het
afgelopen weekeinde reed KosS
pakweg 11.000 gulden bij eikaar-
Aan het eindevan het seizoenwacht
hem nog veel meer harde valuta*
Een eerste plaats in het eindklasse-
ment van de World Cup wordt door
de Noren gewaardeerd met 25.000
gulden, een tweede wereldtitel
maakt hem 32.000 guldenrijker.

De eerste klap, die Koss in Fries-
land uitdeelde, levert de Noor veel
meer op dan een nietige daalder.
Naast de ISU-beloning voor zijn

Voorlopig is het nog niet zover*
Koss zal minimaal moeten trachten
zijn vorm vast te houden. „Dat zal
niet zon probleem zijn", aldus de
zelfverzekerde Viking. „Voor deze
wedstrijd en de komende World
Cups in Calgary en Butte heb ik be-
wust gas terug genomen. Ik wilde
wat laten zien. Vanafeind december
ga ik mein alle rust voorbereiden op
het Europees Kampioenschap".

Johan Olav Koss begint met nam*3
voor Ben van der Burg een plaag'
geest van de eerste orde te worden*
Het afgelopen weekeinde zaten bei-
de kemphanen elkaar weer volop i*l
het vaarwater. Met 1.55,17 noteer-
den Koss en Van der Burg zaterdag
exact dezelfdetijd op de 1500 meter*
Gisteren werd het opnieuw een nek'
aan-nek-race op de 5000 meter. Va*1
der Burg 'kachelde' naar 6.45,48.
slechts vierhonderdste verwijderd
van Karlstads baanrecord en maar
een halve secondeboven het Neder-
landsrecord van Leo Visser.

In zijn rit tegen de Europees kam-
pioen (Veldkamp) nam de wereld-
kampioen opnieuw geen genoege*1
met een triomf van Van der Burg*
De Noor toerde ronden lang op we-
reldrecordschema rond. Uiteinde-
lijk bleef hij er tweetiende vandaal**

Uwe-Jens Mey is een schaatser va- 1
uitzonderlijke klasse. In Heeren-
veen gaf derappe Duitser zijn rep*-1'
tatie als sprintkoning nog meer aan'
zien. Tijdens de openingswedstrü'
den om de wereldbeker bleef Mei
twee keer als enige onder de 37 s<*i
conden. De concurrentie, zonder d"
Amerikaan Jansen en de Zuidkore-
aanse wereldkampioen Ki-Tae Bae*
volgde op gepaste afstand.

" FUKUOKA - Belayneh Densim"' I
de wereldrecordhouder maratho*1' I
heeft zondag eindelijk weer een* ;
een overwinning behaald in ee<! 1
wedstrijd over 42 kilometer en 19'
meter: 2.11.35.

Heerenveen, wereldbekerwedstrijden
mannen 500 m (zaterdag): 1. Mey 36,71,
2. Bachvalov 37,31, 3. Sjoepira 37,53, 9.Loef 37,89, 13. Boelsma 38,05, 17. Mos
38,42 (pr), 18. Jonkman 38,44, 23. Van
denBrink 38,55(pr). 500m (zondag): 1.Mey 36,92, 2. Miyabe 37,28, 3. Yasushi
Kuroiwa (Jap) 37,33, 10. Boelsma
37,90, 14. Loef 38,10, 18. Mos 38,22, 23.
Jonkman 38,55, 24. Van den Brink
38,60. Stand wereldbeker 500 m: 1.
Mey 50 punten, 2. Bachvalov 40, 3.
Sjoepira 34, 10. Boelsma 19, 11. Loef
18,18. Mos 7, 2?. Jonkman3. 1000m: 1.
Bachvalaov 1.14,03, 2. Mey 1.14,42, 3.
Zjelezovski 1.14,75, 14. Loef 1.16,42,
15. Zandstra 1.16,48, 17. Mos 1.16,72,
22. Jonkman 1.17,27. Van den Brink
gediskwalificeerd. Allrounders 1500
m: 1. Van der Burg en Koss 1.55,17, 3.
Tröger 1.55,22, 4. Adeberg 1.55,25, 5.
Gustafson 1.55,28, 10. Bos 1.56,84, 13.
Visser 1.57,91, 17. Ritsma 1.58,23, 18.
Veldkamp 1.58,37. 5000 m: 1. Koss
6.43,79, 2. Van der Burg 6.45,48, 3.
Veldkamp 6.50,48, 4. Sighel 6.52,66, 5.
Radke 6.54,13, 6. Bos 6.54,22, 7. Visser
6.58,00, Invitatiewedstrijden, man-nen 500 m: 1. Zandstra 38,88, 2.
Schreuder 39.31, 3. Duba 39,36. 5000
m: 1. Zandstra 7.02,22, 2. Schreuder
706,87, 3. Bosker 7.07,09.

" Johann-OlafKoss op de 500,0 meter in duel met Bart Veldkamp (links). Koss bleef tweetiende
seconde van het wereldrecord verwijderd.

Petra Kronberger
op eenzame hoogte

VAL ZOLDANA/VALLOIRE - Pe-
tra Kronberger heeft haar bedoelin-
gen voor het nieuwe skiseizoenmet-
een duidelijk laten blijken. De Oos-
tenrijkse verdedigster van de we-
reldbeker opende het Europese ski-
seizoen met een dubbele overwin-
ning. Zaterdag was ze de snelste in
de reuzeslalom, zondag in de sla-
lom. Bij de mannen streek Franck
Piccard de eerste overwinning op.
De Olympisch kampioen zegevier-
de in Valloires in de Super G.
Kronberger, de 21-jarige wereld-
kampioene, was zaterdag op de pis-
te van Val Zoldana over twee man-
ches op de reuzeslalom ruim één se-
conde sneller dan haar naaste con-
currente Vreni Schneider: 2.27,92

tegen 2.29,06. Verrassend was de
derde plaats van Pernilla Wyberg.
De 20-jarige Zweedse bleef dicht
achter Schneider op 2.29,13 steken.
Kronberger was zelf enigszins ver-
baasd over haar uitstekende tijd en
optreden in de openingsrace van de
nieuwe ski-jaargang. Vooral omdat
de trainingsresultaten tegenvielen.
De prestatie van de Oostenrijkse
werd letterlijk met goud omgeven.
Voor haar overwinning ontving
Kronberger een goudstaaf ter waar-
de van 4500 gulden.
Een dag later was ze in de slalom
eveneens op dreef. Op de ijzige
sneeuwlaag suisde in de twee man-
ches in 1.32,84 naar beneden. Haar
landgenote Wachter en Schneider

verloren in de Dolomieten de con-
trole en misten een poortje. Daar-
door eindigde de Oostenrijkse Sal-
venmoser op de tweede plaats en de
Francaise Chauvet op de derde.
In Valloire behaalde Piccard de eer-
ste overwinning in de Super G se-
dert driejaar. De Fransman werd in
1988 in Calgary Olympisch kam-
pioen op deze discipline, won kort
daarna nog in Vail, Colorado, maar
kwam daarna nooit meer op de
hoogste trede van het platform. In
de Franse Alpen kwam daarzondag
een einde aan.
Piccard, uit Val D'lsere, wisselde in
de zomer van skimerk en klokte op
de nieuwe latten 1 minuut en 27,59
seconden. De Zwitser Heinzer, een
specialist in de afdaling die op de
Super G nooit hoger eindigde dan
de vierde plaats, verraste zich zelf
met de tweede plaats, 0.18 achter
Piccard.
Mare Girardelli, de favoriet voor de
wereldbeker na het vertrek van Zur-
briggen, stelde teleur. Hij werd 48e.
Alberto Tomba haalde het einde
niet. Hij werd gediskwalificeerd.

" Petra Kronberger opende het seizoen met een zege op de slalom en reuzenslalom in het It
liaanse Val Zoldana.

Wereldrecord
Sloothaak

PARIJS - Franke Sloothaak, A
Duitse springruiter van NederlaOjj
se askomst, heeft een nieuw indo<-*j
wereldrecord puissance gevestiéi
Bij het springen in Parijs sprong -1
met Leonardo in de vierde barras!
over een muur van 2,35 meter. ï»J
oude record stond op naam van <!
Fransen Hervé Godignon en Ë-JNavet, dievorig jaarbij wedstrijd-j
in Grenoble over 2.33 meter gingel!
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Bedenkelijk
Na de pauze zakte het peilvan de
wedstrijd naar een zeer bedenke-
lijkniveau. WV was niet vooruit
te branden en het team dat vori-

ge week nog de periodetitel bin-
nenhaalde, maakte een ongeïnte-
resseerde en ongeïnspireerde in-
druk. Trainer Henk Rayer: „Ik
heb goed gewaarschuwd voor
een berusting na het veroveren
van die titel en we hebben deze
week dan ook goed getraind.
Toch zie je dan een soort loom-
heid. Ik hoop dat dit een goede
waarschuwing is geweest zodat
we er dinsdag tegen Dordrecht
'90 weer flink tegenaan gaan".

In het begin van die tweede helft
was er nog een tweetal kansjes.
Na zes minuten bleek RBC-spits
Pierre v. Hooydonk te egoïstisch
door zelf over te schieten in-
plaats van te passen op de vrij-
staande Arjan Machielse. Tien
minuten later werd een voorzet

van Frank Verbeek doorgekopt
door Stefan Venetiaan en kwam
invaller Maurice Graef vrij voor
v. Campenhout.

Hij omspeelde de RBC-doelman
maar zijn inzet werd op de lijn
alsnog gestopt. En verder ge-
beurde er helemaal niets meer.
RBC wisselde de beide spitsen v.
Straalen en v. Hooydonk en ook
WV haalde hun spits Niels Ge-
restein uit het veld. Daarmee
maakten de trainers duidelijk
dat ze beslist niet wilden verlie-
zen, maar de toeschouwers
moesten nog wel een half uur
naar twee ploegenkijken die niet
wilden voetballen. Een zeer
slechte zaak en een ploeg als
WV, dat toch wil spelen om de
titel, onwaardig.

Achtervolgers haken nu al afin titelrace

Ajax en PSV
eenzame toppers
HEERLEN -Het voetbal, Ajax (5-0 tegen Den Haag) en PSV (2-
-0 bij Willem II) heeft zich verder losgemaakt van de middel-
maat en de middenirtoot. In het spoor van de topclubs wonnen
°ok Vitesse en Twente, waardoor Heerenveen de eerste degra-
datiekandidaat bleef en het door blessures sterk gehandicapte

tot op de, voor de Nijmeegse clubbekende, rode streep is
teruggevallen.

Aiax had in het De Meer geen enke-'e moeite met FC Den Haag, dat aan-vankelijk de schijn wekte zijn eigen
*>Pel te willen spelen, maar zo slor-
dig verdedigde dat Wouters, Pet-jsrsson en Bergkamp al in de eerstejlslft voor 3-0 zorgden. Na rust koos
jen Haag voor een extreem verde-
lgende speelwijze, waarmee het
e*ftal van Adriaanse zichzelf nog
"^eer geweld aan deed. Bergkampel Pettersson scoorden in de slotfa-se ieder nog één keer. De Hagenaars

slechts een minimaal kansje,Ajax-doelman Menzo bleef echterv°Uedig werkeloos.
Willem II kreeg de mogelijkheden,
PSV, zonder Romario en Ellerman,
haakte de doelpunten. Adrie Kos-
ter van Willem II constateerde, even
terecht als teleurgesteld, dat daar-mee het verschil tussen zijn elftal en
Sen topclub getekend is. De treffervan Bosman was een opsteker voor
[Je zoekende spits en voor de club,
jjet doelpunt vanKalusha in de slot-fase een geschenk van Willem 11.

Dat op het middenveld vrijwel
Voortdurend buiten beeld werd ge-
houden, had van tijd tot tijd behoef-
te aan een helpende hand, een tob-
club dus.

een te beperkte tegenstander voor.
Bos en Eijer scoorden, scheidsrech-
ter Schuurmans zorgde voor de
kleur in het duel mat kaarten voor
de Heerenveners Ten Voorde (rood)
en Maarten de Jong (geel), dei daar-
mee te zwaar bestraft werden.

"iesse heeft geen terugslag gehadvan de wedstrijd en het verlies te-
en Sporting. Daar was Heerenveen

NEC mist zeven man uit zijn kern-
groep en mag zich na de wedstrijd
tegenFC Twente zorgen maken om
D'Avray (rood) en Groeleken (geel).
Doordat NEC weinig verweer kon
bieden, onderbnrak FC Twente zijn
vrije val, 5-0. Mrkela was bij alle
doelpunten betrokken, maakte er
zelf één en had zijn deel in de tref-
fers van Mulder, Zwijnenberg, Rut-
ten en Van Halst.

Met twee clubs in DeKuip stijgthet
aantal toeschouwers niet. SVV im-
mers kan geen belangstelling op-
wekken voor wedstrijden waarin

gemiddeld één keer wordt ge-
scoord. SVV en RKC kwamen zon-
dag niet aan treffers toe, de Waalwij-
kers voetbalden iets beter. Volen-
dam maakte zich een beetje zorg om
de mogelijkheden die Feyenoord
zou kunnen bezitten. Ten onrechte.
Volendam werd pas zichzelf na het
doelpunt van Fraser, kwam door
Steur en Pastoor goed terug, maar
verdiende niet meer dan een punt.
Kiprich maakte gelijk.
Het gaat Utrecht de laatste tijd
goed, zo goed dat er in het Ooster-
park zelfs aanzienlijk beter werd ge-
voetbald dan Groningen deed. De
beloning bleef uit omdat de kansen
niet gebruikt werden. Slechts ver-
dediger Liesdek en middenvelder
Alflen maakten een doelpunt, Hui-
zing zorgde voor twee gelijkmakers,
de laatste in de slotminuut. " Kalusha haalt uit voor PSV's tweede treffer. Bart Jansen is te laat om in te grijpen.

Gewapende vrede
Leo van Veen

b Van onze sportredactie
ROTTERDAM - Trainer Leo van„een heeft een gewapende vrede
floten met het bestuur van RKC.an Veen ontstak vrijdag in woede,
"j en-hij hoorde dat verdediger Peter
c effers zonder zijn medeweten een

tekende bij Eindhoven. Deak is uitgesproken, maar Van
vergeet niet snel. Aan het ein-

jj, Van het seizoen loopt zijn con-act af. De voormalige spits heeft
ly,n optie waarin hij kan bepalen of
$ komend seizoen blijft. „Het kan
~ st zijn, dat het bestuur aan de
lü

ak herinnerd wordt bij de bespre-
ken", zei hij cryptisch.

John Toshack
terug naar

Real Sociedad
SEBASTIAN - John Toshackjj^dt manager van Real Sociedad.

ly't verklaarde voorzitter Inaki Al-
tw 3 2aterdag in San Sebastian. De
tfrv? we**en geleden bij Real Ma-
l lri ontslagen Brit treedt pas in fe-. in dienst. „Ik wil eerst twee

aanden afstand van het voetballen
r,3en", aldus de voormalige inter-
v^tional van Wales. Toshack was5^.1985 tot 1989 al trainer van Real
j? °iedad. Met de club veroverde hij

1987 de Spaanse beker. „Toen hij
ty-ar Real Madrid vertrok hebben
It^ hem beloofd dat hij altijd wel-
Vorri WaS bij ons. Hij is de juiste man
Vr.ol" onze vereniging", meendeUOrzitter Alkiza.

Romario
hervat

training
JïLBURG - Romario her--jlat vandaag de training. De5>raziliaanse spits van PSVeft nauwelijks hinder"eer van de knie- en enkel-tessure die hem al een paar

weken buitenspel zetten.
Een vlotte rentree van Ro-
mario zit er evenwel niet in.
PSV-trainer Bobby Rob-
son: „Conditioneel ligt Ro-
mario ver achter.

Voor de winterstop reken ik niet
meer op hem". Ook Berry van
Aerle en Juul Ellerman, de ande-
re geblesseerde krachten van
PSV, keren volgens Robsoh pas
op zijn vroegst na de winterstop
terug in de basis. „Het blijft voor-
lopig dus behelpen, hoewel met
name Ellerman zelf hoopt op een
snellere terugkeer".

sport

Na zeven overwinningen op rij gelijkspel bij HBC

VVV ondermaats
Van onze medewerker

JOHAN HEURTER

ROOSENDAAL - Na zeven
overwinningen op rij moest WV
in Roosendaal een punt afstaan
aan RBC. En daar mogen de
Venlonaren gezien het bedenke-
lijk niveau erg tevreden mee zijn.
Trainer Henk Rayer: „Dit was de
slechtste wedstrijd van dit sei-
zoen. De concentratie was er
niet, er was geen inzet en voorin
kwam er absoluut geen enkele
goede bal van de zijkanten. Hetwas een hoop gerommel op het
middenveld en verder niets. Dan
speel je eigenlijk de hele wed-
strijd met tien man, want van Ve-
netiaan heb ik helemaal niets ge-
zien. Achteraf heb ik dan ook
spijt dat ik hem niet gewisseld

heb. Maar ja, je blijft hopen op
dat ene moment".

IRBC-WV 0-0 - Scheidsrechter:
Lammers. Toeschouwers: 2.000.
Gele kaart: Janssen (VVV).

I RBC: Van Campenhout, Kepers,
I Van Gastel, Machielse, Kerstens,
j Van Oeveren, Hellemons, Yilmaz,

Van Hooydonk (76. Voets), Rog, Van
Straalen (71. Aben).
WV: Roox, Janfada, Derix, Rayer,
Verberne, Van Aerts (82. Korsten),
Janssen, Verbeek,Boere, Venetiaan,
Gerestein (58. Graef).

Voor rust was het een matige
partij voetbal, maar nog om aan
te zien. Er gebeurde af en toe nog
iets, zoals een kopbal van Niels
Gerestein in de handen van doel-
man Campenhout; en een knal
van Jeroen Boere die helaas de
weglopende Niels Gerestein trof

inplaats van het doel. Gelukkig
voor VVV bezit RBC niet zo erg
veel voetballende kwaliteiten.
Hard werken en hopen op een
goal of een fout van de tegen-
stander.
Die fout kwam er, albleef ze zon-
der gevolgen. Een voorzet van
Frank v. Straalen werd door Ha-
rold Derix hard in het eigen doel
geschoten. Juno Verberne wist
echter op de doellijn nog te red-
den. In de slotfase van de eerstehelft kregen beide teams nog zo-
waar nog een kans. Niels Gere-

stem lobte na een solo de bal
over keeper Christol van Cam-
penhout, maar naast het doel en
aan de andere kant benutte
Bram Rog de ruimte die hij op
links kreeg. Zijn voorzet werd
door Pierre v. Hooydonk snoei-
hard naastgeschoten.

Ajax en Beenhakker
willen samen verder

Van onze sportredactie
AMSTERDAM - Ajax en Leo Beenhakker hebben de intentie uitge-sproken op korte termijn tot een contractverlenging te komen. Ko-mende zomer loopt de tweejarige verbintenis tussen de trainer uitLoosdrecht en de regerend landskampioen af.
Beenhakker noch het bestuur van Ajax heeft er de afgelopen ander-
half jaar geen geheim van gemaakt de verbintenis te willen verlen-
gen. Een aantal weken geleden heeft tussen beide partijen een eersteoriënterend gesprek plaatsgevonden. Aanstaande vrijdag schuiftBeenhakker opnieuw aan bij de onderhandelingstafel om een aantal'beleidszaken' aan de orde te stellen.

Rijkaard
Frank Rijkaard heeft een nare pe-
riode definitief afgesloten en voet-
balt weer als in zijn beste dagen.
Drie dagen na zijn fraaie doelpunt
tegen Sampdoria voor de Super
Cup, werd hij op de elfde speeldag
van de Italiaanse competitie match-
winner voor AC Milan tegen Lecce.

Tot grote vreugde van de 63.000 toe-
schouwers scoorde de middenvel-
der vijf minuten voor tijd met een
kopbal op een voorzet van Stroppa.
Ruud Gullit, donderdag tegen
Samgdoria moegestreden gewis-
seld, keek van de tribune toe bij
deze woelige wedstrijd. Lecce zag
twee spelers voortijdig naar de
kleedkamer gestuurd worden. Ca-
rannante kreeg de rode kaart in de
44e minuut, Moreiro in de 63e. In
het strijdgewoel van geïrriteerde
spelers kreeg Marco van Basten de
gele kaart. Het duurde lang eer Mi-
lan het overwicht in een doelpunt
en de overwinning kon uitdrukken.

Inter, dat alle wedstrijden in no-
vember won, leed een verliespunt in
het eerste duel van december. Bari
nam na een halfuur de leiding door
Maccoppi, Serena maakte twee mi-
nuten later gelijk met eenkopbal op
een voorzet van Matthaus. Inter
kreeg met 1-1 beslist te veel.

AS Napoli boekte na lange tijd weer
eens een overwinning: 2-1 tegen To-
rino in een tumultueuze slotfase.
Alle doelpunten vielen in de laatste
zeven minuten. Maradona benutte
in de 83e minuut een strafschop,
Bresciani maakte een minuut later
gelijk, Incocciati zorgde in de 89e

minuut voor üe overwinning. Napo-
li steeg door deze overwinning van
de veertiende naar de twaalfde
plaats.

Barcelona
Door een zwaar bevochten overwin-
ning op Mallorca (2-1) heeft FC Bar-
celona zijn leidende positie verste-
vigd. Logrones kwam namelijk bij
Athletic de Bilbao niet verder dan
1-1.Het verschil liep daardoor op tot
vier punten. Het afgegleden Real
Madrid zegevierde in de uitwed-
strijd tegen Valladolid.

Barcelona liep zich gisteren voort-
durend vast in de.buitenspelval van
Mallorca. In de 18e minuut was het
toch raak door Eusebio. In de 57e
minuut maakte Goicoechea 2-0, na-
dat Guillermo tegenscoorde namen
de irritaties toe. Coach Johan
Cruijff zag zeven minuten voor tijd
zrjn verdediger Serna de rode kaart
voorgehouden krijgen.

Real Madrid won bij Zaragoza door
een vroege treffer van topscorer
Hugo Sanchez en bleef op vijf pun-
ten achterstand. De Mexicaan staat
eerste op de topscorerslijst met ne-
gen treffers. Het was Reals tweede
zege onder interim-coach Di Stefa-
no. Speltechnisch kon de ploeg niet
de indruk wekken Barcelona nog in
te halenvoor de landstitel.

Arsenal
Arsenal heeft de spanningin de top
van de Engelse competitie terug ge-
bracht. Drie dagen na de ontluiste-
rende nederlaag voor de League
Cup tegen Manchester United (2-6),
versloeg Arsenal kampioen Liver-
pool thuis met 3-0.

De prominentse fan sinds een week
zat thuis. Premier John Major liet
zaterdag de thuiswedstrijd van
Chelsea tegen Tottenham Hotspur
schieten. En miste de overwinning
van 3-2 van Chelsea in de Londense
derby. De opvolger van Thatcher
vierde in huiselijke kring met zijn
familieleden zijn eigen politieke
triomf.

Marseille
Olympique Marseille is op de acht-
tiende speeldag van de Franse com-
petitie verder uitgelopen op de ver-
zamelde concurrentie. De kam-
pioen won thuis met 2-0 van Mont-
pellier. Geen van de andere clubs
uitde top-negenvan het klassement
tot de achttiende ronde behaalde
twee punten. Marseille heeft vier
punten voorsprong op Auxerre en
Monaco, die beide gelijk speelden.

Frank Rijkaard matchwinner Barcelona blijft winnen

AA Gent herfstkampioen
BRUSSEL - Eén speeldag voordat de helft van de com-
petitie is afgewerkt, heeft AA Gent zich verzekerd van d#'herfsttitel' in België. Gent won op de zestiende speeldag
met 3-0 van Cercle Brugge en vergrootte de voorsprong
op Anderlecht tot vier punten. De club van trainer De
Mos speelde in de topper tegen KV Mechelen gelijk: 0-0.

Voor 30.000 toeschouwers in Brus-
sel misten zowel Anderlecht als KV
Mechelen fraaie kansen. Invaller
Severeyns dacht de bezoekers in de
slotfase zelfs aan de zege te helpen,
maar scheidsrechter Goethals oor-
deelde dat hij buitenspel stond toen
hij de voorzet van René Eykelkamp
inkopte. VoorAnderlecht kopte Oli-
veira vlak voor tijd een vrije trap
van Nilis tegen de onderkant van de
lat.

Bij AA Gent durft voorlopig nie-
mand hardop te praten over de mo-
gelijke landstitel. Bij de club van
trainer René Vandereyken komt
men niet verder dan uitspraken als:
„We leven van wedstrijd naar wed-
strijd." Het duel van zaterdag tegen
Cercle Brugge was bij rust nog in
evenwicht. Na de pauze scoorde Er-
win Vandenbergh drie keer, waar-
door hij op de topscorerslijst gelijk
kwam met Nilis: veertien doelpun-
ten.

" Marco van Basten sticht gevaar in de defensie van Lecce

Ruud Gullit
haalt uit naar
Italiaanse pers

Van onze sportredactie
MILAAN -Ruud Gullit kreeg na
zijn goede beurt tegen Sampdo-
ria gisteren een vrije dag omdat
zijn rechterknie phn bleef doen.
Clubarts Monti wilde met het
oog op het wereldtitelgevecht in
Tokio geen risico's lopen. Gullit
wordt in Japan als een held ont-
haald.

Een dag na de overwinning in de
Supercup-finale waarin hij
scoorde, haalde de Nederlander
woedend uit naar de Italiaanse
journalisten, die hem in de afge-
lopen week hadden afgeschre-
ven: „Elke keer als ik een slechte
wedstrijd speel, sta ik bij jullie
ter discussie. Ik ben een mens en
geen robot, dus waarom zou ik
niet eens een slechte dag mogen
hebben. Er zijn journalisten die
mij het liefst zien falen en altijd
toeslaan als het even minder gaat
met me. ledereen verwacht op-
eens van mij doelpunten. Maar ik
ben nog nooit een aanvaller ger
weest. Weten jullie dan niet dat
ik bij PSV libero speelde en op
het middenveld,, Pas in Italië
heeft Sacchi een spits van me ge-
maakt".

De Gullit vanvier jaar geledenen
Hans Kraay zouden nooit gelo-
ven dat de speler in 1990een der-
gelijke uitspraak zou doen. Over
zijn beroemde knie, waarvan hij
na de Supercup-finale even last
kreeg, zei hij: „Vorige maand
heeft Martens nog even naar die
knie gekeken, die is echt hele-
maal genezen. Er zit zelfs geen
vocht meer in".De geruchten dat
de AC Milan-leiding teleurge-
steld is in de houding van de
oud-PSV'er werden zaterdag de
grondin gedrukt. Voorzitter Ber-
lusconi kwam naar Milanello en
zoende Gullit op beide wangen.
„Laat je maar niets wijs maken.
Ik heb altijdvertrouwen in je ge-
had".

Gullit gelooft in de goede trouw
van de multi-ondernemer, maar
maakte een kanttekening na alle
publicaties: „In Nederland zeg-
gen we in zon geval: waar rook
is, is meestal ook vuur. Als er
iemand bij Milan geen vertrou-
wen meer in me heeft, moet hij
dat duidelijk in mijn gezicht zeg-
gen. Het is mijn bedoeling om
hier tot 1993 te'blijven". Toch
bleef er een bittere smaak in Gul-
lits mond achter na de publica-
ties over de zwakke prestaties
van de afgelopen weken: „Ikkan
soms best begrijpen dat Marado-
na er de brui aan wil geven".

Vlissingen
op rand

van afgrond
Van onze sportredactie

VLISSINGEN - De voetbal
combinatie Vlissingen balar
ceert op de rand van de ai
grond. De Zeeuwse eerstediv:
sionist is in zware financiël
moeilijkheden en lijkt bijn
niet meer te kunnen ontkc
men aan het faillissemen
Daarnaast is een allerijl o
touw gezette reddingsaeti-
van Jan Dieleman van mede
hoofdsponsor KWS tot miï
lukken gedoemd. Boyendie
is de positie van voorzitter Pie
de Jong zo langzamerhandor
houdbaar.
Dieleman stelde vrijdagavond dj
er een nieuw bestuur moet worde
gevormd en nieuwe sponsors mo«
ten worden aangetrokken om Vlij
singen van het faillissement te ree
den. Hij stelde daarbij tevens dat e
geen koppen hoeven terollen bij h<
huidige bestuur. Hij heeft zijn hoo
gevestigd op de steun van mense
als Paul Hermsen en Pim Kraan, di
in het verleden voor Vlissingenvel
tonnen geld bijeen hadden gebracl
maar door conflicten waren opgi
stapt.

Onomwonden hebben Paul Hem
sen, de vroegere sponsor, en Pit
Kraan, voorzitter van de vroegei
sponsorcommissie, laten weten ni<
in de bres te willen springen voc
Vlissingen, zolang voorzitter E
Jong, vice-voorzitter Gilbert va
Goethem en secretaris Peter va
Ruiven in het bestuur blijven. E
Jong heeft gezegd wel als voorzittt
te willen stoppen, maar niet uit h(
bestuur te willen treden. Pai
Hermsen vindt dat het huidige b<
stuur zo snel mogelijk op straj
moet worden gezetom het Zeeuw'
bedrijfsleven te activeren.

Het wordt inmiddels ook steec'
duidelijker dat Vlissingen zich i*
zes maanden professioneel voetbj-
in een financiële afgrond heeft g<
stort. Pim Kraan vreest zelfs di
elke reddingsactie tevergeefs Zi
zijn. „Ik denk dat de schade te groc
is. Ik ben namelijk bang dat er mi;
schien wel een klein miljoen voc
nodigzal zijnom Vlissingente san<
ren. Er zal ongeveer zes a zeven to
nodig zijn om de BVO (Betaal
Voetbal Organisatie) een sluitend
begroting te geven. Daarnaast hee
het huidige bestuur de amateura>"
delingachtergelaten met een schul
van 2,5 ton. Wie wil dat en is in sta;
om dat allemaal op te hoesten", ve
klaart de Vlissingse zakenman.
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bulletin

Res. le Klasse
Blerick 2-Panningen 2 1-3
Almania 2-EHC 2 0-1
Sittard 2-Rapid 2 2-0
Stand:
EHC 2 13-18
SVN 2 12-17
Parmingen 2 12-16
Almania 2 12-15
Rapid 2 13-15
Venray 2 12-14
RKWL 2 12-14
Sittard 2 13-10
Blerick 2 13-9
Caesar 2 11-7
VW'O3 2 12- 7
FC Oda 2 11- 4
Res. 2e Klasse A
De Ster 2-Heer 2 5-2
Standaard 2-L'heuvel 2 2-2
SCG 2-MKC 2 1-5
Meerssen 2-Schimmert 2 3-3
Eijsden 2-Scharn 2 1-1
Stand:
Heer 2 12-19
L'heuvel 2 13-16
Meerssen 2 12-14
Eijsden 2 12-14
Haslou 2 12-13
De Ster 2 12-13
Schimmert 2 12-12
Scharn 2 13-11
Leonidas 2 12-10
Standaard 2 12-9
VIKC2 12- 8
SCG 2 12- 7
-les. 2eKlasse B
3ekkerveld 2-RKBSV 2 1-1
Heerlen 2-Gr. Ster 2 2-1
Simpelveld 2-RKONS 2 3-4
heksenberg 2-Kolonia 2 0-3
Vlinor 2-Chevremont 2 1-1
Stand:
vVaubach2 11-20
RKONS 2 „ 11-17
Chevremont 2 10-15
Kolonia 2 12-14
Minor 2 12-13
Bekkerveld 2 12-12
Gr. Ster 2 12-12
VKC 2 11-10
Heerlen 2 12-10
RKBSV 2 12- 7
Simpelveld 2 12-5
Heksenberg 2 11- 3
Res. 2e Klasse C
Moesel 2-Limburgia 2 3-0
RKMSV 2-Helden 2 0-1
Kluis 2-SVM 2 1-0
Ventas 2-Eindse B. 2 3-0
Susteren 2-Megacles 2 4-1
Merefeldia 2-W'mina 2 1-t
Stand:
W'mina 2 13-20
RKMSV 2 13-20
Helden 2 13-16
Moesel 2 13-16
Veritas2 13-16
Merefeldia 2 13-13
Susteren 2 12-12
Kluis 2 12-10
Eindse B. 2 13-9
Megacles 2 13-7
3VM2 11- 6
limburgia 2 11-5
Res. 2e Klasse D
SC Irene 2-Wittenhorst 2 1-2
VO 2-Meterik 2 5-1
«"sselsteyn 2-Venray 3 I^l
Selfeldia 2-Volharding 2 0-3
Sparta 2-Blerick 3 1-1
itand:
/olharding2 13-25
Vittenhorst2 13-20
V02 13-16
/enray3 13-15
iparta 2 13-14
Vmina 3 12-13
'enl. B. 2 12-11
IC Irene 2 13-10
deterik 2 13-9
llenck 3 13-7
'sselsteyn 2 13-7
lelfeldia 2 13-7

e Klasse A
VME 2-Biesland 0-2
hllem I 2-VNB 2-2
■BSV-MW '02 5-1
melie-Daalhof 0-3
inkenslag 2-RKUVC 0-2
tand:
ranjeß. 11-19
'aalhof 11-16
"BSV 12-16
melie 12-14
ïesland 12-13
KUVC 11-12
'illeml2 12-11
VME 2 11-10
NB 12- 9
iastr. B. 9-6
inkenslag 2 10- 4
W '02 11- 4

■ Klasse B
ahlwiller-WDZ 1-4
uls-StruchterB. 3-0
teren-SCKR 0-4
eertr. 8.-Wijlre 1-1
tand:
eertr. B. 10-14
wartW. 11-14
enaken 10-13
teren 11-13
uls 11-13
:KR 11-12
DZ 11-12
ulsberg 2 10-10
ijlre 12-10
ahlwiller 11-9
irtij 11- 7
ruchter B. 11- 3
Klasse C

:hinnen-Rimburg 2-0
akertse 8.-RKTSV 0-2
issart-Sylvia 44)
veikh. 8.-Eik'veld 5-1
and:
issart 12-20
mburg 12-17
"hinveld 10-16
KTSV 11-14
akertse B. 11-12
/lvia 12-12
"hinnen 11-11
ijnandia 11-10
veikh. B. 12-10
rln. Sp. 2 10- 9
k'veld 11-2
jpe!2 11- 1
klasse D

VO-Amstenrade 0-2
VCS-BVC 1-2
XDEC 2-De Leeuw 1-3
iveo-Spaubeek 14)
jerbeek-Egge 14)
iidebl.-Schuttersv. 2 64)
and:
ïidebloem 10-18
VCS 12-16
"nstenrade 12-16
iveo 12-13
huttersv. 2 9-12
VO 12-11
? Leeuw 10-10
/C 11-10
■aubeek 11-10
Jge 11- 8
?erbeek 11-7
<DFC2 11- 1
Klasse E

ilianaK-PSV 2 2-1
vIS-Rios 2 4-0 '."egden-Susterse B. 04)
;sta-St. Joost 2-3
and:
berg 12-17
1H 10-14
vIS 11-14
■egden 12-14
"sta 11-13
isterse B. 12-12 :
ekkerß. 10-11 '-CSNA 11-10. Joost 12- 9
diana K 11-8
os 2 12- 8 'SV2 12- 6 :
Klasse F
>el-Leveroy 2 1-11
"CHVC-A'heide 0-4 1
lar-RKSVW 0-2 'ctona 2-EMS 2 2-2 !

RKAVC-RKSW 2-1
KOC-Haelen 3-3
Stand:
Heel 12-18
Haelen 11-16
RKSVW 11-16
Laar 12-13
RKAVC 10-11
A'heide 12-11
Victoria 2 12-11
KOC 12-10
Leveroy 2 12-10
RKHVC 12-10
RKSW 11- 8
EMS 2 11- 4
le Klasse G
Bieslo-HBSV 2 2-6
Heythuysen-Eiker B. 4-0
KVC 2-Baarlo 2-3
Lottum-Tiglieja 2 0-0
Reuver 2-Grashoek 2-1
Koningslust-MVC 2 3-1
Stand:
Baarlo 12-23
Lottum 12-17
Reuver 2 12-16
Koningslust 12-15
Heythuysen 12-15
Bieslo 12-12
KVC 2 12-11
Grashoek 12-10
HBSV2 12-10
Eiker B. 12- 6
Tiglieja2 12-5
MVC 2 12- 4
le Klasse I
Scharn 3-Meerssen 3 4—3
WW 2-Bunde 2 3-1
RKHSV 2-RKWL3 7-1
Geleen 2-SVME 3 1-0
RKVCL 2-Eijsden 3 8-3
SCG 3-RVU 2 2-2
Stand:
RKHSV 2 11-18
RKVCL 2 11-18
Scharn 3 11-17
WW 2 11-15
RVU 2 11-14
Geleen 2 11-13
Meerssen 3 10-8
SCG 3 11- 6
RKWL3 11- 6
Eijsden 3 10-5
SVME3 11-5
Bunde 2 11- 5
le Klasse J
Heilust 2-Sportcl. 2 3-3
N. Einde 2-GSV 2 0-3
RKTSV 2-Heerlen 3 0-3
H'broek 2-Corioval. 2 0-1
Stand:
Heerlen 3 11-19
Coriovallum 2 12-16
GSV 2 11-13
Sportcl. 2 12-13
Miranda 2 10-12
Bekkerv. 3 10-11
H'broek 2 10-11
RKTSV 2 11-11
Heilust 2 10-10
Laura 2 11-7
N. Einde 2 11-5
Hopel 3 11- 2
le Klasse K
De Ster 3-Bevo 2 1-2
W'mina 4-RKSVO 2 0-3
Helden 3-Panningen 3 1-5
Armada 2-DVO 2 3-1
RKMSV 3-Merefeldia 3gest2-2
Stand:
RKSVO 2 12-19
Helden 3 12-17
Armada 2 12-17
RKMSV 3 - 10-16
Parmingen 3 11-14
Merefeldia3 11-14
Bevo 2 12-10
Holturn 2 10- 8
W'mina 4 11-8
Roosteren 2 9-5
De Ster 3 11- 3
DVQ2 11- 1
2eKlasse A
Mheerder B. 2-Biesland 2 1-1
MW 2-Leonidas 3 0-3
Caberg 2-Polaris 2 1-2
RHC-Heer 3 3-1
Keer 2-RKUVC 2 0-0
Orarye B. 2-Maastr. B. 2 2-3
Stand:
RHC 12-20
Keer 2 11-15
RKUVC 2 " 11-15
Biesland 2 12-15
Polaris 2 11-14
Caberg 2 12-13
Maastr. B. 2 11-12
Mheerder B. 2 11-10
Oranje B. 2 11-8
Heer 3 11-7
Leonidas 3 12-5
MW2 11- 2
2eKlasse B
RKBFC 2-RKVCL 3 1-3
Rapid 3-Heer 4 4-0
MXC 3-RKASV 2 1-1
Geulsche 8.-Standaard 3 4-1
Daalhof 2-White Star 1-0
Stand:
White Star 11-17
Standaard 3 11-15
RKASV2 11-13
Daalhof 2 11-12
Celios 10-11
Geulsche B. 11-11
MXC 3 11-11
Rapid 3 11-10
RKVCL 3 11-10
RKBFC 2 11-9
Willem 13 10-6
Heer 4 11- 5
2e Klasse C
De Heeg-lason 2 0-0
MXC 4-Rapid 4 2-2
RKWL 4-RKASV 3 2-5
SCharn 4-Geertr.B. 2 0-2
Berg 2-RKVVM 3 3-0
Stand:
lason2 11-18
DeHeeg 11-18
Berg 2 11-16
Scharn 4 11-13
Banholtia 2 11-13
MXC 4 10-12
Geertr. B. 2 10-11
RKASV3 11-11
Rapid 4 11-6
RKWL 4 11-6
RKWM3 10- 4
Caberg 3 10- 0
2e Klasse D
Struchter B. 2-Valk. B. 0-5
lason 3-Sibbe 0-1
Bemelen-Polaris 3 5-1
Stand:
Valk. B. 10-20
Bemelen 10-17
Reym. B. 10-15
Sibbe 10-13
Vijlen 2 10-12
RKWM 2 10-10
Noorb. B. 2 9-7
Walram 2 10-7
lason 3 11-7
Polaris 3 11-6
Struchter B. 2 11-5
Vilt 2 10- 3
2e Klasse E
Troja-Zwart W. 2 1-3
Epen-RKMVC 2 2-2
Noorb. 8.-Nijswiller 2 1-1
RKSVB 2-W. Groen 2 1-1
Haanrade-RKSVG 1-3
SCKR 2-Vijlen 3 4-1
Stand:
RKSVG 11-21
Epen 12-17
Zwart W. 2 11-14
Troja 12-14
SCKR 2 11-13
Haanrade 12-13
W. Groen 2 12-12
RKMVC 2 11-9
Nijswiller2 12-8
Noorb. B. 11-7
RKSVB 2 11- 5
Vijlen 3 12- 5
2e Klasse F
RKHBS 2-Voerend. 2 3-3
Hrln. Sp. 3-Weltania 2 1-2
Heerlen 4-RKTSV 3 2-0
Kolonia 3-FC Gracht 2 2-0
Stand:
Weltania 2 10-18
Voerend. 2 11-16
Kolonia 3 10-15
FC Gracht 2 10-12
WDZ 2 9-11
SVN 3 9-9

Heerlen 4 10-8
RKTSV 3 10-6
Wijnandia 2 9-5
RKHBS 2 10- 4
Hrln. Sp. 3 10- 4
2e Klasse G
Waub. B. 2-KVC Oranje 2 1-0
FC Gracht 3-Voerend. 3 1-1
RKTSV 4-SVK 2 2-1
Stand:
Waub. B. 2 11-20
Voerend. 3 12-14
KVC Oranje 2 11-13
RKTSV 4 11-12
Sylvia 2 10-11
Haanrade 2 10-11
RKONS 3 10-10
SVN 4 9-9
Weltania 3 10-9
FC Gracht 3 11-9
SVK 2 11- 7
WDZ 3 10- 1
2e Klasse H
Langeberg 2-Haanrade 3 8-2
Minor 3-RKSNE 2 2-3
Heksenberg 3-Helios 2 0-2
Gr. Ster 3-Klimmania 2 3-2
VKC 3-KEV 2 0-1
Vaesrade 2-A'bosch 2 1-1
Stand:
RKSNE 2 11-18
A'bosch 2 12-18
KEV 2 12-17
Vaesrade 2 12-15
VKC 3 12-14
Gr. Ster 3 11-12
Helios 2 12-11
Klimmania 2 12-10
Langeberg 2 11-9
Minor 3 11-6
Heksenberg 3 11-5
Haanrade 3 11- 3
2e Klasse I
Schuttersv. 3-CSVT 1-0
Mariarade 2-Limburgia 3 3-3
Havantia-De Leeuw 2 3-0
N. Einde 3-Doenrade 1-0
Passart 2-Sweikh. B. 2 3-2
Stand:
Passart 2 10-15
Havantia 11-15
CSVT 11-13
Mariarade 2 10-12
Schinveld 2 9-10
De Leeuw 3 10-10
Schuttersv. 3 10-9
Sweikh. B. 2 9-8
Doenrade 10- 8
Limburgia 3 10-6
N. Einde 3 10- 4
2e Klasse J
H'broek 3-Treebeek 2 1-2
De Leeuw 3-RKBSV 3 4-2
Adveo 2-Sittard 3 0-1
EHC 3-Egge 2 2-0
Stand:
Schinveld 3 10-18
Sittard 3 11-16
De Leeuw 3 11-14
Treebeek 2 11-14
EHC 3 11-12
De Ster 5 10-11
Adveo 2 11-11
H'broek 3 11-10
Jabeek 10-8
Doenrade 2 10-6
Egge 2 11-6. RKBSV 3 11- 2
2e Klasse K
Limbricht-Stadbroek 2 4-1
GVCG 3-L'heuvel 4 3-0
Caesar 3-Geleen 3 4-1
Almania 3-COV 2-0
Stand:
Almania 3 10-16
Caesar 3 12-15
Geleen 3 12-15
Limbricht 11-12
LHBMC2 11-12
COV 11-11
Sanderbout 2 11-11
Stadbroek 2 11-11
Doenrade 3 11-10
GVCG 3 11-10
SVM3 10- 6
L'heuvel 4 11- 3
2e Klasse L
SVE 2-Almania 5 1-0
Bom 2-Kluis 3 3-1
L'Heuvel 3-GVCG 2 0-7
De Ster 4-Sittardia 1-2
Stand:
Sittardia 12-19
De Ster 4 12-14
Kluis 3 12-14
Buchten 2 11-12
L'heuvel 3 11-12
Urmondia 2 10-11
Born'2 11-11
GVCG 2 11-11
Spaubeek 2 10- 8
Haslou 3 10-7
SVE 2 11-6
Almania 5 * 11-5

* Twee punten in mindering
2e Klasse M
St. Joost 2-Sittard 4 2-1
Obbicht 2-Slekker B. 2 0-4
IVS 2-Roosteren 3 3-1
EW 2-Linne 2 3-1
Almania 4-Buchten 3 2-1
FC Ria 2-Susteren 3 1-2
Stand:
EW2 11-21
IVS 2 11-18
Slekker B. 2 10-14
Linne 2 12-14
Obbicht 2 12-14
Susteren 3 12-13
St. Joost 2 12-12
Buchten 3 12-11
Almania 4 10-8
FC Ria 2 12- 7
Sittard 4 11-4
Roosteren 3 11-0
2e Klasse N
Putbroek-Dieteren 5-1
Swalmen 2-SVH 2 2-3
RKSVW 2-EMS 4 10-1
PSV 3-Leeuwen 2 1-2
Swift 3-Brachterbeek 1-0
Stand:
SVH 2 12-16
Swift 3 12-15
PSV 3 12-15
Hom 11-14
Swalmen 2 11-13
Dicteren 11-13
Leeuwen 2 11-11
Putbroek 11-10
Brachterbeek 9-7
RKSVW 2 10-7
RKWB 10-7
EMS 4 10- 2
2e Klasse O
Bieslo 2-RKSVW 3 3-2
Grathem-Thorn 2 4-2
EMS 3-RKSNA 2 3-1
SVH* 3-Leeuwen 3 3-2
Swift 2-Haelen 2 3-2
Stand:
Grathem 12-20
EMS 3 11-14
Thorn 2 12-13
Bieslo 2 12-12
Roermond 2 9-11
RKSVW 3 10-11
Swift 2 11-11
Haelen2 11-10
RKSNA 2 10- 8
RKAVC2 11- 8
SVH 3 12- 8
Leeuwen 3 11-6

2e Klasse P
Heel 2-Reuver 4 2-1
Leeuwen 4-Victoria 3 2-2
Roggel 3-Swalmen 3 5-2
SWH 2-Roermond 3 2-2
RKSVN 2-Horn 2 5-2
Stand:
Heel 2 12-19
RKSVN 2 11-18
Leeuwen 4 12-18
SWH 2 12-14
Swalmen 3 12-12
Brevendia 3 11-11
Roggel 3 11-10
Victoria 3 11-9
RKVB2 .11-9
Reuver 4 12-9
Hom 2 12- 7
Roermond 3 11- 2
2e Klasse Q
RKESV 2-Roggel 2 4-0
Crescentia 2-DESM 2 1-0
RKSVO 3-Laar 3 0-0
Megacles 3-Moesel 3 0-2
Brevendia 2 10-18

RKESV2 12-18
DESM 2 12-17
Crescentia 2 12-14
Laar 3 12-12
RKSVO 3 12-12
Roggel2 12-12
A'heide2 11-10
Megacles 3 12-8
FCOda3 10- 7
Moesel 3 12-7
W'mina 5 11- 3
2e Klasse R
Bevo 3-FC Oda 4 3-1
MVC 3-Roggel 4 6-0
Egchel 2-Helden 4 2-2
Parmingen 5-Heyth. 2 2-1
Laar2-RKMSVS 1-1
Stand:
Egchel 2 12-19
Parmingen 5 11-18
RKSVN 3 10-16
RKMSVS 12-15
MVC 3 12-15
Baarlo2 11-14
Helden 4 12-13
Bevo 3 12-10
Laar 2 12- 7
Heythuysen 2 12-6
FC Oda 4 12- 5
RoggeM 12-2

3e klasse A
Standaard 4-RKHSV 3 1-2
Leonidas 4-DBSV 2 7-1
Caberg 4-RHC 2 5-1
VNB 2-RKASV 4 4-3
Itteren 2-Geulse B. 2 1-0
Amelie 2-St. Pieter 2 1-1
Stand:
Itteren 2 12-17
RKASV4 12-16
DBSV 2 13-16
Leonidas 4 12-15
RKHSV3 12-15
Caberg 4 12-13
Standaard 4 12-13
St. Pieter 2 11-10
RHC 2 12-10
Amelie 2 12-7
Geulse B. 2 11-6
VNB 2 13- 6
3e klasse B
Willem I 4-Meerssen 5 5-0
Rapid 5-MKC 5 0-2
Caberg 6-WW 4 2-0
Amicitas 2-Vinkenslag 3 7-0
RKBFC 3-Scharn 5 3-1
Stand:
Amicitas 2 12-22
Willem 14 12-17
Scharn 5 12-15
Meerssen 5 " 12-15
Rapid 5 12-14
RKBFC 3 12-14
RKWL6 11-12
MXC 5 12-12
Caberg 6 12-7
WW 4 12- 6
Heer 5 11- 5
Vinkensl. 3 12- 3
3e klasse C
DBSV 3-RKUVC 3 0-2
Leonidas 5-RKVVL 5 4-0
Caberg 5-RKVCL 4 2-1
Bunde 3-WW 3 1-2
RKHSV 4-Daalhof 3 0-2
Stand:
Caberg 5 12-23
Leonidas 5 12-22
WW 3 12-16
DBSV 3 11-14
Daalhof3 12-14
RKUVC 3 12-13
Bunde 3 13-12
Sibbe 3 11-10
RKVCL4 12- 6
RKVVLS 13-5
SVME4 10- 4
RKHSV 4 12- 3
3e klasse D
RVU 3-Meerssen 4 1-1
Sibbe 2-Walram 3 3-2
Epen2-MKC6 1-0
Heer 6-Vinkenslag 4 gestl-0
Schimmert 3-Gerendal 1-5
Stand:
Vinkenl. 4 11-16
Gerendal 12-16
MXC 6 12-16
Epen 2 12-16
RVU 3 12-15
Berg 3 11-12
Meerssen 4 11-11
Sibbe 2 12-10
Heer 6 11- 9
Banholtia 3 11-9
Schimmert 3 13-6
Walram 3 12- 4

3e klasse E
Wijlre 2-W. Groen 3 0-2
RKMVC 3-Lemirsia 2 1-0
Gulpen 2-RKIVV 2-0
Stand:
Gulpen 2 12-18
Zwart W. 3 11-13
Huls 2 11-13
W. Groen 3 12-13
Hulsberg 3 11-12
Simpelv. 3 11-12
Sportcl. 3 12-12
Lemirsia 2 12-11
Wijlre 2 12-11
RKMVC 3 13-10
Partij 2 11-8
RKIW 12- 7
3e klasse F
Waubach 5-Miranda 3 4-2
Coriovall. 4-RKMVC 4 1-6
SVN 5-Kolonia 5 0-3
Rimburg 2-RKONS 4 2-3
Kakertse B. 2-Waub. B.gestO-O
Stand:
Kolonia 5 11-20
Kakertse B. 2 11-16
SVN 5 12-16
RKMVC 4 12-16
RKONS 4 12-15
Heilust3 11-12
Rimburg 2 11-11
Chevremont 4 11-7
Coriovall. 4 11-7
Miranda 3 11-7
Waub. B. 3 11-6

Waubach 5 12- 3
3e klasse G
Kolonia 4-RKHBS 4 2-2
SVK 3-Waubach 4 1-1
Coriovall. 3-A'bosch 3 6-2
Stand:
Kolonia 4 12-22
KVC Oranje 3 11-19
Waubach 4 12-17
Weltania 5 11-15
A'bosch 3 12-15
WDZ4 11-9
Chevremont 3 9-8
Laura 3 10-8
SVK 3 12- 8
RKHBS4 12-8
Coriovall. 3 11-5
Hrln. Sp. 4 11- 0
3e klasse H
Weltania 4-VKC 4 0-1
Waubach 3-Eik'veld 2 2-0
Gr. Ster 4-Heksenb. 4 3-4
RKSNE 3-Kakertse B. 3 4-0
KEV 3-RKHBS 3 0-1
Stand:
RKHBS3 11-18
VKC4 12-18
Vaesrade3 11-16
KEV 3 11-12
Eik'veld2 11-11
Gr. Ster 4 12-11
Weltania 4 10-10
Waubach 3 10-10
RKSNE 3 11- 5
Heksenb. 4 11-5
Kakertse B. 3 10- 4
3e klasse I
Schuttersv. 4-Heksenb. 5 1-2
Mariarade 3-Egge 3 5-0
Gr. Ster 5-N. Einde 4 3-1
Limburgia 4-Vaesrade 4 1-3
Wijnandia 3-Treebeek 3 1-2
Stand:
Treebeek 3 12-19
Heksenb. 5 11-16
Mariarade 3 11-15
Wijnandia 3 10-14
Schuttersv. 4 10-13
Egge 3 12-13
RKBSV4 11-12
Vaesrade 4 13-10
Schinveld 4 10-9
Gr. Ster 5 12-9
Limburgia 4 12- 3
N. Einde 4 12- 3

3e klasse J
Caesar 4-Neerbeek 2 3-2
RKDFC 3-Jabeek 2 3-0
Limburgia 5-Mariarade 4 9-2
Amstenrade 2-EHC 4 4-2
Schimmert 4-DVO 5 3-2
Stand:
Amstenrade 2 12-18
Limburgia 5 11-17
Schinnen 2 10-16
EHC 4 12-16
RKDFC 3 12-15
BVC 2 10-14
Caesar 4 12r 12
Schimmert 4 12-12
Jabeek 2 13-7
Mariarade 4 12-6
Neerbeek 2 12-5
DVQS 12- 2
3e klasse K
Armada 4-Geleen 4 0-1
L'heuvel 5-OVCS 2 1-2
Sanderbout 3-Susteren 4 7-1
COV2-Born4 1-1
Stand:
Bom 4 13-21
Havantia 2 12-20
Geleen 4 13-14
DVO 4 11-13
Sanderbout 3 12-13
OVCS 2 12-13
Susteren 4 11-11
Caesar 5 12-10
Sweikh. B. 3 11-8
COV 2 12- 8
L'heuvel 5 13-6
Armada 4 10- 5
3e klasse L
Urmondia 3-GSV 3 2-1
DVO 3-Born 3 44)
Centrum B. 2-Havantia 3 3-4
EVV 5-Armada 3 4-3
Stadbroek 3-De Ster 6 2-5
Susteren 5-SVE 3 1-1
Stand:
DVO 3 12-22
Urmondia 3 11-15
Centrum B. 2 11-14
Havantia 3 12-14
SVE 3 12-13
EWS 12-13
Armada 3 11-10
Stadbroek 3 11-10
Susteren 5 12-10
De Ster 6 11-7
Bom 3 11-5
GSV 3 10- 3
3e klasse M
Juliana 2-Susteren 6 34)
Linne 3-Rios 3 4-4
Stevensw. 2-Born 3 1-1
EVV 4-Slekker B. 3 0-0
Putbroek 2-Walburgia 2 1-4
Maasbracht 3-MHD 2 2-1
Stand:
Stevensw. 2 12-20
Juliana 2 13-19
Linne 3 13-18
Maasbracht 3 12-15
Bom 5 12-13
Walburgia2 11-10
Susteren 6 12-10
Slekker B. 3 12-9
MHD 2 11-8
Putbroek 2 12-8
EW4 12- 8
Rios 3 12- 6
3e klasse N
Vesta 2-O'berg 2 2-1
Boekoel 2-Swalmen 5 2-1
EVV 3-Linne 4 3-3
Vlodrop 2-Masbracht 2 2-4
Stand:
SHH 2 11-19
Maasbracht 2 11-19
Swalmen 5 10-15
EW3 11-14
Vesta 2 11-13
Oberg2 12-10
Boekoel 2 11-9
Vlodrop 2 12- 9
SVH 4 11-7
Linne 4 11-5
Heel 3 11- 2
3e klasse O
Haelen 3-Maasbracht 4 0-2
EMS 5-Victoria 4 5-2
Nunhem 2-Swalmen 4 7-1
Beegden 2-RKSVN 4 1-2
Swift 4-Bieslo 3 2-2
Stand:
Nunhem 2 12-17
Bieslo 3 11-16
Maasbracht 4 11-14
Beegden 2 11-12
Haelen 3 11-12
Swalmen 4 11-12
RKSVN 4 11-10
EMS 5 10- 8
Heyth. 3 10-8
Swift 4 11-7
Victoria 4 11- 4
3e klasse P
Thorn 3-RKSVO 4 1-1
RKSW 2-Brevend. 4 3-1
Veritas 3-Merefeld. 4 2-2
Leveroy 4-KOC 2 2-5
Stand:
Brevend. 4 13-18
Megacles 5 12-17
RKSW 2 12-16
RKSVO 4 12-16
Merefeld. 4 13-15
Laar 5 12-13
KOC 2 13-12
Thorn 3 13-12
W'mina 6 11-9
FC Oda 5 12- 9
Veritas 3 12-8
Leveroy 4 13- 3
3e klasse Q
Megacles 4-SVVH 3 2-4
Eindse B. 3-Nunhem 3 12-1
RKVB3-Laar4 1-1
A'heide 3-DESM 3 1-2
Leveroy 3-FC Oda 6 2-2
Buggenum-W'mina 7 14)
Stand:
Eindse B. 3 13-20
Buggenum 13-20
DESM3 12-19
SWH 3 13-18
W'mina 7 12-17
Laar 4 13-13
Leveroy 3 13-12
RKVB 3 13-11
Megacles 4 13-8
A'heide 3 12-5
FC Oda 6 13- 5
Nunhem 3 12- 4
3e klasse R
Blerick 8-Panningen 6 2-8
MVC 5-IVO 7 4-2
Belfeldia 7-VCH 8 7-1
KVC 3-Venl. B. 8 2-1
Baarlo 4-RKSVN 5 1-1
Reuver 5-Grashoek 2 4-1
Stand:
Belfeldia 7 13-22
KVC 3 12-18
Venl. B. 8 13-18
Baarlo 4 13-17
Reuver 5 12-16
Parmingen 6 13-14
Grashoek 2 -13-12
RKSVN 5 12-11
VCH 8 13- 9
IVO 7 12- 7
MVC '19 5 12- 6
Blerick 8 12-0
Vierde klasse A
DBSV 4-RHC 3 1-3
MXC 8-Rapid 6 1-1
Heer 8-Maastr. B. 4 6^l
White Star 2-Celios 2 1-2
Stand:
MXC 8 11-17
DBSV 4 11-17
Celios 2 11-15
St. Pieter 3 10-14
RHC 3 10-12
Heer 8 11-12
White Star 2 11-10
Rapid 6 11-10
Maastr. B. 4 11-6
Amelie 3 11-5
Caberg 7 10- 0
Vierde klasse B
Scharn 6-DBSV 6 2-1
Maastr. B. 3-RKBFC 4 1-16
Stand:
RKBFC 4 12-21
White Star 3 11-19
WW 5 11-17
Scharn 6 12-16
DBSV 6 12-15
RKVCL 5 12-15
Celios 3 11-11
Rapid 7 11- 6

Maastr. B. 3 12- 5
Amelie 4 11-4
MXC 9 11-4
Biesland 4 10- 3
Vierde klasse C
RVU 4-Amicitas 3 1-2
RKVCL 6-MKC 10 3-0
Daalhof 4-DBSV 5 7-1
Stand:
RKVCL 6 10-19
MXC 10 11-18
Amicitas 3 9-15
Leonidas 8 9-10
Bunde 4 8-7
RVU 4 9-6
Daalhof 4 9-6
Geulse B. 3 9-4
DBSV 5 10-4
Oranje B. 3 8- 3
Vierde klasse D
Scharn 7-Heer 7 2-3
MXC 7-Willem I 7 3-2
RVU 5-RKBFC 5 2-7
DBSV 7-De Heeg 2 4-2
Stand:
MXC 7 10-19
Heer 7 11-18
Biesland 3 10-15
RKBFC 5 11-13
DBSV 7 10-12
Scharn 7 11-10
Willem 17 10-7
Leonidas 9 10-6
De Heeg 2 11- 6
Rapid 8 9-4
RVU 5 11- 4
Vierde klasse E
De Heeg 3-Scharn 8 1-5
Standaard 5-RKWL 7 4-1
MXC 11-Caberg 8 0-4
Daalhof 5-Leonidas 6 2-3
Keer 3-Polaris 4 4-3
RKUVC 6-Willem 15 1-3
Stand:
Willem I 5 12-19
Standaard 5 12-19
Polaris 4 12-17
Keer 3 12-17
Caberg 8 12-15
Leonidas 6 12-15
MXC 11 12-12
Daalhof 5 13-11
Scharn 8 12-6
RKWL 7 13-6
RKUVC 6 11- 4
De Heeg 3 11- 3
Vierde klasse F
Keer 4-SCG 4 5-1
MVV 3-Berg 5 3-2
Polaris 5-RVU 7 04)
Stand:
RKBFC 6 11-21
RVU 7 10-14
Polaris 5 11-14
RKWM 4 9-13
RKASVS 10-12
MW3 11-11
SCG 4 12-11
Keer 4 11- 8
Berg 5 11-7
Leonidas 7 10- 5
lason 5 10- 0
Vierde klasse G
DBSV 8-Schimmert 6 5-0
lason 4-SVME 5 10-2
Eijsden 5-RKUVC 5 34)
Stand:
DBSV 8 12-22
Eijsden 5 12-21
MVV 4 11-20
lason 4 13-16
RKUVC 5 12-13
Keer 5 11-10
SVMES 11- 9
SCG 5 11- 8
RKASV6 11- 6
Berg 4 11-5
RVU 6 11-4
Schimmert 6 10- 2
Vierde klasse H
RKUVC 4-Wijlre 4 1-0
Struchter B. 3-Valk. B. 2 2-11
lason 6-Eijsden 4 0-11
Stand:
Valk. B. 2 11-20
Eijsden 4 11-20
RKUVC 4 12-15
Amicitas 4 10-12
Bemelen2 10-11
Struchter B. 3 11-11
Slenaken 2 10-6
Wijlre 4 10-6
lason 6 11-6
Vilt 3 10-5
RKIW 2 10- 4
Vierde klasse I
Itteren 3-RKIVV 3 6-0
Wijlre 3-Gulpen 3 3-0
RKSVG 2-MheerderB. 3 1-4
Stand:
MheerderB. 3 12-21
Itteren 3 12-20
Geertr. B. 3 11-17
Wijlre 3 12-17
Gulpen 3 12-13
Banholtia 4 11-12
Reym. B. 2 11-10
Epen 3 11-9
Slenaken 3 12- 8
RKSVG 2 12- 6
Noorb. B. 3 11-4
RKIW 3 . 13- 3

Vierde klasse J
Lemirsia 3-Sportcl. 5 5-3
W. Groen 4-Zwart W. 5 2-3
Hulsberg 4-Meerssen 6 0-5
Stand:
Nijswiller3 10-17
Meerssen 6 10-16
Hulsberg 4 10-14
Lemirsia 3 11-12
Simpelv. 5 8-11
Wahlwiller 2 8-9
Zwart W. 5 11-9
W. Groen 4 12- 9
RKMVC 5 9-6
WDZ 6 10-* 5
Sportcl. 5 11- 2
Vierde klasse K
Klimmania 3-Gracht 4 1-1
Stand:
Sportcl. 4 9-16
Klimmania 3 8-14
FC Gracht 4 7-11
Simpelv. 4 8-11
Hulsberg 5 8-7
Nijswiller4 8-7
Zwart W. 4 * 8-3
Hopel4 8-3
WDZ 5 7-2
Huls 3 ** 7-0
» Twee punten in mindering
Vierde klasse L
Rimburg 3-SVK 4 1-1
Heilust 4-Kakertse B. 4 0-2
RKONS 5-Haanrade 4 4-1
Stand:
Miranda 4 9-16
Kakertse B. 4 10-16
SVK 4 9-13
Rimburg 3 9-12
Waubach 6 9-9
A'bosch 4 9-7
Heilust 4 10- 7
RKONS 5 10- 7
Laura 4 9-4
Haanrade 4 10- 3
Vierde klasse M
Kolonia 6-Meerssen 7 5-2
RKONS 6-Laura 5 0-3
Eik'veld 4-SVN 6 1-1
KEV 4-Bekkerv. 5 2-5
Stand:
Miranda 5 11-20
Laura 5 12-20
Kolonia 6 12-18
Bekkerv. 5 12-14
RKONS 6 11-12
KVC Oranje 4 10-11
RKTSV 5 11-11
SVN 6 12- 9
KEV 4 12- 6
Eik'veld 4 12-6
Heerlen 5 * 10- 5
Meerssen 7 9-0
» Twee punten in mindering
Vierde klasse N
Eik'veld 3-SCKR 4 3-2
Helios 3-RKSNE 4 3-5
RKSVB 3-Passart 3 0-1
Stand:
Passart 3 11-21
RKSVB 3 10-14
RKSNE 4 10-13
Bekkerv. 6 9-10
Eik'veld 3 10-9
De Ster 8 7- 8
SCKR4 9-8

KVC Oranje 5 9-7
RKHBS 5 9-4
Helios 3 10- 0
Vierde klasse O
Gracht 5-Klimmania 4 8-1
Voerend. 4-RKSVB 4 3-2
Bekkerv. 8-RKSNE 6 9-0
Weltania 7-Mariar. 5 2-2
SCKR 3-Coriovall. 5 1-2
Stand:
Coriovall. 5 13-23
FC Gracht 5 12-21
Bekkerv. 8 11-18
Voerend. 4 12-16
Mariarade 5 12-14
Weltania 7 12-12
Kolonia 7 12-11
RKSVB 4 12-11
SCKR 3 12- 9
Klimmania 4 12-4
Zwart W. 6 11- 3
RKSNE 6 11- 0
Vierdeklasse P
Langeberg 3-H'broek 4 2-1
Schuttersv. 5-Adveo 3 1-7
De Leeuw 4-Minor 4 2-7
Bekkerv. 7-Troja 2 gest4-3
Stand:
Amstenrade 4 12-22
Spaubeek3 11-19
Adveo 3 12-16
Langeberg 3 12-14
Minor 4 12-12
H'broek 4 12-12
RKBSV 6 11-11
Bekkerv. 7 11-10
De Leeuw 4 13-9
Schuttersv. 5 12-8
L'heuvel 6 11-4
Troja2 11- 3
Vierde klasse Q
Amstenr. 3-Doenrade 4 0-0
BVC 3-Schuttersv. 6 1-1
Stand:
Heidebloem 2 9-16
Schuttersv. 6 9-15
Langeberg 4 9-13
Adveo 4 9-13
BVC 3 8-9
Spaubeek4 10-8
Kluis 4 10-8
RKBSVS 7-3
Amstenrade 3 9-2
Doenrade 4 8- 1

Vierde klasse R
Adveo 5-Jabeek 3 1-3
Geleen 5-Haslou 4 4-2
SVM 4-RKDFC 4 5-2
Stand:
Geleen 5 H-20
Langeberg 5 10-18
Kluis 5 H-16
Heidebloem 3 10-14
SVM 4 12-12
Haslou 4 H-9
Jabeek3 12- 8
Schinnen 3 9-7
LHBMC 3 10-5
Adveo 5 11-5
RKDFC 4 11- 4

Vierde klasse S
Sanderbout 4-Haslou 5 2-4
Geleen 6-LHBMC 4 6-1
Sittardia 2-OVCS 3 3-1
Havantia 4-Heidebl. 4 1-1
Stand*.
Haslou 5 10-18
Schinnen 5 8-15
OVCS3 10-12
Sanderbout 4 9-11
Geleen 6 9-10
Sittardia 2 9-9
Havantia 4 10-6
Heidebloem 4 10-5
LHBMC 4 9-4
Centrum B. 3 * 8-0
» Twee punten in mindering

Vierde klasse T
Almania 6-Obbicht 3 2-8
Sanderbout 5-1VS 3 14)
Stand:
Obbicht 3 12-19
De Ster 7 11-17
Sanderbout 5 11-16
IVS 3 12-15
Sittardia 3 11-14

Sittard 5 10-13
Limbricht 2 10-9
OVCS 4 10-7
GVCG 5 10- 6
Almania 6 11-6
SVM 5 11- 5
Geleen 7 11- 3
Vierde klasse U
Urmondia 4-St. Joost 3 0-0
Armada 5-Roosteren 4 44)
Holturn 3-Buchten 4 3-2
Dicteren 2-FC Ria 3 1-2
Obbicht 4-SVE 4 0-2
Stand:
Susterse B. 2 12-20
St. Joost 3 13-19
Urmondia 4 12-18
GVCG 4 11-15
Buchten 4 13-15
SVE 4 13-15
FC Ria 3 11-10
Holturn 3 13-10
Armada 5 10-9
Roosteren 4 12-8
Obbicht 4 11-4
Dicteren 2 13- 1

Vierde klasse V
Slekker B. 4-Rios 4 1-5
EVV 6-Susterse B. 3 1-0
Maasbr. 5-Vesta 3 4-1
O' Berg 3-Bracht. 2 1-1
Stand:
EVV 6 12-21
Brachterb. 2 12-19
o'berg3 12-17
Maasbracht 5 12-16
Rios 4 12-14
Vesta3 12-H
RKWB2 12-H
Stevensw. 3 11-10
MHD3 11-9
Vlodrop 3 12-9
Slekker B. 4 12-4
Susterse B. 3 12-_1
Vierde klasse W
Leeuwen 5-PSV 4 1-0
Victoria 5-EMS 6 0-3
SVH 5-RKESV 4 1-3
Heyth. 4-Vesta 4 74)
Stand:
EMS 6 11-18
Leeuwen 5 11-16
PSV 4 10-14
RKSNA 3 10-13
Beegden3 9-H
Heyth. 4 10-11
RKESV4 10-7
Victoria 5 10-6
SVH 5 10- 5
Vesta 4 11-_1
Vierdeklasse X
EMS 7-RKAVC 3 6-2
Swalmen 6-Leeuwen 6 2-0
Vesta 5-Roermond 4 5-2
Stand:
EMS 7 11-18
Swalmen 6 11-17
Vesta 5 10-16
Swift 5* 10-14
Boekoel 3 8-8
SHH 3 9-8
Roermond 4 * .10-5
Leeuwen 6 10-4
RKAVC3 10-3
RKSNA4 9- 1
* Twee punten in mindering_
Vierde klasse V
Linne 5-Beegden 4 3-7
Vesta 6-Swalmen 7 5-2
Grathem 2-EMS 8 7-0
Stand:
Vesta 6 10-17
Grathem 2 11-13
RKSVW 4 9-12
Boekoel 4 9-11
Linne 5 9-H
SHH 4 9-10
RKSNA 5 9-10
Beegden 4 9-7
EMS 8 9-2
Swalmen 7 10- 1

Vierde klasse Z
Merefeld. 6-Brevend. 5 3-6
SWH 4-Crescent. 3 0-4
RKVB 4-W'mina 8 14)
Stand:
Brevend. 5 11-21
Crescent. 3 11-15
RKHVC 2 9-12
Merefeld. 6 10-12
DESM4 10-10
RKVB 4 10-8

W'mina 8 11-8
Roggel 5 9-6
Haelen 4 9-4
SWH 4 10- 4

Vierde klasse AA
Eindse B. 5-RKSVN 8 2-2
Stand:
Merefeld. 7 11-19
W'mina 9 ★ 10-17
Moesel 4 11-16
Brevend. 6 11-15
A'heide 4 11-15
RKSVN 8 11- 9
Eindse B. 5 11-9
DESM 5 10- 7
Megacles 6 10-3
Crescent. 4 11-3
FC Oda 7 11- 3
» Twee punten in mindering
Vierde klasse BB
Merefeld. 8-Leveroy 6 2-2
RKSVO 5-Eindse B. 4 2-0
Megacles 7-Crescent. 5 9-0
RKSVN 6-Moesel 5 4-2
Stand:
Megacles 7 12-24
Brevend. 7 10-18
Merefeld. 8 12-16
RKSVN 6 11-15
RKSVO 5' 11-11
FC Oda 8 10- 9
W'mina 10 11-9
Moesel 5 12- 9
Leveroy 6 12-8
Eindse B. 4 12-3
Crescent. 5 11- 2
Vierde klasse CC
Brachterb. 3-Leveroy 5 0-1
RKESV 3-Nunhem 4 5-2
RKHVC 3-Heyth. 5 3-1
Laar 6-Merefeld. 5 3-1
Hom 3-RKSW 3 5-0
Stand:
Laar 6 12-23
Merefeld. 5 12-20
Leveroy 5 12-19
Hom 3 12-15
RKESV 3 11-13
KOC3 11-10
Brachterb. 3 11-9
Heyth. 5 12- 8
RKHVC 3 10- 4
Nunhem 4 11-3
RKSW 3 12- 2
Vierde klasse DD
Egchel 5-RKMSV 7 0-4
Heyth. 6-KOC 4 0-3
RKSVN 7-Panningen 9 3-2
Haelen 5-Buggenum 2 5-3
Stand:
Haelen 5 11-20
RKMSV 7 9-13
Heyth. 6 10-13
Merefeld. 9 9-10
RKSVN 7 10-10
Helden 7 9-9
KOC4 11- 9
Buggenum 2 9-7
Parmingen 9 11-5
Egchel 5 11- 4

Vierde klasse Z 1
Centrum B. 4-Sylvia 4 3-1
Minor 6-SVN 8 1-5
Stand:
Bekkerv. 9 12-21
DVO 6 10-15
GSV 4 10-13
VKC 6 10-12
SVN 8 11-11
Minor 6 11-11
Minor 5 10-10
VKC 5 10- 9

Centrum B. 4 12- 8
De Heeg 4 11-5
Sylvia 4 11- 3
Vierde klasse Z 2
SVN7-RKTSV6 1-1
Stand:
RKSNE 5 10-17
N. Einde 5 10-16
Coriovall. 6 11-15
Passart 4 11-14
RKTSV 6 11-11
A'bosch 5 10-10
Sylvia 3 11-8
Eik'veld 5 10-7
SVN 7 11-7
De Leeuw 5 10- 6
Laura 6 11- 5
Vierde klasse Z3
H'broek 5-RKDFC 5 4-0
RKDFC 6-Heksenb. 6 1-1
CSVT 2-Gr. Ster 6 2-2
Gr. Ster 7-Schinnen 4 2-3
Stand:
RKDFC 6 12-22
H'broek 5 12-17
Heksenb. 6 12-15
Gr. Ster 7 11-13
Schinnen 4 11-12
Gr. Ster 6 11-10
Weltania 6 11-10
RKDFC 5 " 12-10
COV3 11-9
CSVT3 11-6
CSVT2 12-2

Interregionale Dames
Den Dungen-VOW 34)
WW-Susteren 2-3Braakhuizen-Bavel 0-0
ODC-NOAD 04)
Leveroy-SET 0-3Woenselse 8.-Herptse B. 44)
Stand:
DenDungen 11-22
Braakhuizen 11-18
Set 10-12
Susteren 10-12
Woenselse B. 11-12
Leveroy 11-11
Herptse B. 10-10
Bavel 11-10
VOW 12- 9
ODC 11- 8
Noad 10-6
WW'2B 12- 0
Dames leKlasse Zuid
RHC-Heksenberg o—l4Stand:
Sportclub '25 8-16
Nijswiller 9-14
Heksenberg 8-13
Leveroy 2 9-13
Rapid 7-6
Merefeldia 9-6
SVH 9_ 6
Heilust 8-5
De Leeuw 8-5
RHC 9__o
Dames le Klasse Noord
Egchel-Quick B. 0-9
SSS '18-RKHVC 3-0
RKDEV-Reuver .54)
Venray-Bevo 5-2
Stand:
SSS '18 12-22
RKDEV 12-19
Venray 12-18
RKHVC 12-17
Quick B. 12-17
RKMSV 11-12
Reuver 12-12
MVC 11- 8
Wittenhorst 10-5
Brevendia 11-4Bevo 11-3
Egchel 12- 1
Dames 2e Klasse MiddenSVH 2-OVCS 24)
Slekker 8.-Mariarade 64)
Stadbroek-Sittard 2-0
Helden 2-Juliana 2-2
Stand:
KOC 10-17
Stadbroek 9-15
Linne 10-15
JulianaK 11-15
Sittard 9-9
OVCS 10-9
Helden 2 9-7
SVH 2 12- 7
Slekker B. 10-5
Susteren 2 8-4
Mariarade 8- 3
Dames 3e Klasse A
Born-Almania 0-2
OVCS 2-Slenaken o—lo
MKC-RKVCL 0-3
Hulsberg-LHBMC 44)
Stand:
Almania 11-20
RKVCL 10-19
MXC 11-18

Hulsberg 11-17
WW 2 10-13
Slenaken 11-11
Eijsden 8-6
LHBMC 10-6
Nijswiller 2 8-4
Bom 10- 4
Sportclub 2 10- 2
OVCS 2 IQ- Q
Dames 3e Klasse B
A'bosch-Passart l-j
EHC-VKC 3-1
N. Einde-Coriovallum 0-9
Langeberg-Kolonia 0-1
Adveo-Weltania 2 9-0
Stand:
Coriovallum 12-23
Kolonia 11-18
EHC 11-18
Adveo 2 10-14
VKC 11-13
Langeberg 12-11
Rimburg 10-10
N. Einde 11-9
Weltania 2 11-5
Passart 10-3
Egge 2 9-2
A'bosch 10- 2
Dames 3e Klasse C
Haelen-Vesta I^l
Boekoel-RKVB 0-3
Haslou-Armada 134)
Stand:
Vesta 11-19
RKVB 11-19
Haslou 11-18
GSV 9-10
RKSNA 10- 9
Boekoel 10-8
Haelen 10-8
Schinveld 8-7
SHH 9-6
De Ster 2 9-4
Armada 10- 0

Land. Jeugd Hkl. B
NAC-G.A. Eagles 0-2
Twente-PSV 2-0
Willem 11-Feyenoord 1-0
Eindhoven-Sparta 1-1
FC Zwolle-Elinkwijk 2-4
Stand:
PSV 11-18
Feyenoord 13-18
FC Zwolle 14-17
Twente 9-15
Sparta 12-15
GA. Eagles 12-11
Willem II 13-11
Fortuna S 11-10
Elinkwijk 13-9
Eindhoven 11-8
NAC 12- 6
VW 11- 4
Land. Jeugd leKl. D
MW-FC Wageningen 2-5
Venray-DE Treffers 2-4
Geldrop-Quick (N) 0-8
Roda JC-DCS 5-2
Vitesse-Volharding 5-0
NEC-Helmond Sp. 2-1
NEC 12-22
FC Wageningen 13-22
Vitesse 12-20
De Treffers 12-18
Helmond Sp. 13-15
Quick (N) 13-15
RodaJC 13-12
MVV 11- 8
Volharding 13-8
DCS 13- 7
Geldrop 13-2
Venray 12-1
Jeugd Hoofdklasse A
Heer-Sportclub '25 3-1
Sittard-Bekkerveld 8-2
Stand:
WV '03 9-15
Parmingen 10-15
EHC 9-14
Heer 10-14
Almania 10-11
Sittard 9-9
Blerick 9-8
Sportclub '25 11-7
Haelen 10-6
RKWL 10- 5
Bekkerveld 11- 4
Jeugd le Klasse A Noord
PSV-Venl. B. 2-4
Wittenhorst-FCV 1-1
Stand:
W'mina 11-19
Merefeldia 11-18
SSS '18 10-15
Helden 11-14
Venl. B. 12-14
HBSV H-12
PSV '35 12-12
FCV 12-12
Reuver 11-7
Wittenhorst 11-6
Sparta '18 10- 3
Swalmen 10- 0

Jeugd le Klasse A Zuid
Rios-Gr. Ster 2-5
RKBSV-KVC Oranje 104)
SVM-MW '02 1-1
De Ster-Geleen 3-2
L'heuvel-Haslou 44)

Stand:
Gr. Ster H-19
L'heuvel 11-16
Haslou H-15
RKBSV 12-15
MVV '02 12-15
Geleen 12-14
De Ster 10-10
Rios 11- 8
SVM 9-6
Voerendaal 11-6
KVC Oranje U- 4
Scharn 9- 2

Jeugd Groep 1
RKSVN-SC Irene 7-1
FC Oda-Tiglieja 24)
Stand:
RKSVN H-20
MVC H-17
FC Oda H-15
RKMSV 10-14
IVO H-8
Tiglieja 11-5
SC Irene ' 13-4
Oostrum 8-3

Dames le divisie 8.,
Somas-Rapid 3-1
Henzo-Nokia 3-1
2e divisie D.
Henzo 2-Nashua 3-2
3e divisie H.
Geevers-VC Voerendaal 3-0
2e ronde NSW-beker Dames
Zuid-Oost.
Switch-Somas 3-2
Nijmegen-Sarto 3-0
Dr.Pepper-Gemini 3-0
Peelpush-Odulphus 3-1
2e ronde NSW-beker Heren
Zuid-Oost.
Velden-Nuvoc 3-0
Peelpush-Geevers 2-3
Magis-BCS Comp. 3-0
Saturnus-Kompro 3-2
Facopa-Somas 3-0
District Zuid-I.imhurg
Distriktscompetitie.
DP.
Muvoc-BSV 3-1
DIB.
geevers4-Fiscus 2-3
VCV 2-AMVJ 2 3-1
VCV 3-Avoc 3 3-1
HP.
Sittardia-Avanti 34)
Furos-Jokers 3-0
Muvoc-BSV 2-3
HIA.
VCV 2-AMVJ 1-3
HIB.
Jokers 2-Volharding 34)
Furos 2-Jokers 2 1-3
H2B.
Geevers 6-Sjoahn 2 3-1
H2C.
Muvoc 2-Helpoort 3 3-2
H3B.
Muvoc 3-Avoc 2 0-3
Bekerkompetitie.
Dames.
de Heeg-Avanti 1-3
SEC-Dynamic 0-3
Geevers-EPV 0-3
Sjoahn-NAC 0-3

Heren.
de Heeg-Avoc
Furos-Sittardia
WS-de Heeg
Geevers-Dovoc
Sjoahn-Sp.&Sp.
EPV-Fiscus

(êêê J22SÏ1
DAMES J'
Eredivisieuvg-psv ieM
Hellas-Niloc 25-,'
OSC-Tachos 13-M
Aalsmeer-Quintus 26-1
Foreholte-VenL 18-1.,
VZV-SEW 13--T
Stand:
Aalsmeer 8-*;*
SEW »Am
PSV 8-1
Hellas 8-1
Quintus 8-;,
VenL 8-Jj
UVG 8-JIForeholte 8-1
Tachos 8- 1
VZV 8-
OSC 8-
Niloc B^'
Eerste Divisie B
Hermes-Westlandia 18-'
Bevo-Animo 14-\
Loreal-Wings 17-,
lason-NOAV 17-1
Sittardia-DWS 16-^
SVM-Swiftß IM
Stand: 1
Swift Roermond 8-'tSVM 8-':l
Sittardia/DVO 8 4 'Loreal 8-1'
Hermes 8-
Bevo 8-1
DWS 8- |
NOAV 8- i
Westlandia 8-
Animo 8- 'lason 8^
Wings 8^;
Tweede Divisie 1
Caesar-Blauw Wit 1M
Posterholt-Laren 14-1
AAC-Ven L 2 24-.
Achilles-Esca 9"'
Kwiek-Swift A 2 IfV!
Stand: -"Posterholt 5-Jt
Kwiek 6-1.
aac 5-;
Laren 5- 'BlauwWit 5- 'Esca 5- I
VenL 2 5-
Achilles 6- .
Caesar 5-
SwiftA. 2 5-,1Derde Divisie
Zephyr-Haelen 8*
Niobe-HW 13-
Sittardia 2-Rapiditas 12-j iHeel-Merefeldia +-'SwiftH-PSV2 U",
Stand:
Zephyr 5 1
Swift H. S I
Sittardia 2 5 ' I
PSV 2 5
Merefeldia 5 ' i
Haelen 5 'Rapiditas 5
Niobe 5 -
HW 5 X
Heel s_j
Jeugddivisie Z.O
lason-Oranje Wit 12'
Meteoor-SVM 12-
Bevo-VenL 5-'|
AAC-HVTE'hoven l?'
PSV-PiusX H,
OBW-Noav 15-"
Stand:
AAC 1899 7->
VenL 7-1
SVM 7-1
lason 7-1
Oranje Wit 7-'*OBW 7-
PSV 7-
HVTEindhoven 7-
Bevo 7-
NOAV 7-
Meteoor 7-
PiusX 7-

HEREN. *»ï
Eredivisie j
Aalsmeer-Hengelo 23-JÏSittardia-HVTE'hoven 24-':
Tachos-E en O 25-1?
Hellas-BlauwWit 24--I
V en L-OSC 29-'):
Esca-Hermes 15-1!
Stand:
E en O 13-3Tachos 13-<T
V en L 12-'}
Hermes 13-'tSittardia 11-'
Aalsmeer 13-'i
ESCA 12-'fBlauw Wit 13-'|
Hellas 13-1
HVT Eindhoven 13-{
OSC 13-1Hengelo 13-Ji
Eerste Divisie B
Quintus-Sittardia 2 3l'l

Bevo-EDH 25-JLoreal-Saturnus 18-*;.-
SwiftA-NOAV 19-*

Delta Sp.-UDSV 29-j>
SwiftR-Pius X 23-*
Stand: JSwift Roermond 8- -Bevo 8-?
Saturnus 8-',
Delta Sport BJI
Loreal Bi
NOAV 8-i
Swift Arnhem 8-[

EDH B',
UDSV B*
Quintus 8'
Sittardia 2 8'
PiusX 8^
Tweede Divisie .
SVM-BlauwWit 2 20-;
Blerick-Laren 15".
UGHV-Rapiditas 22-;
Gazellen-Erica 22-;
UDI-PSV 18*-'
Stand:
SVM 5 'Laren 5
Gazellen 5
PSV 5
Rapiditas 5 'UDI 5 'Blerick 5 'UGHV 5 !
Erica 5
Blauw Wit 2 5j
Derde Divisie 'Jupiter-DVC 25":
Vios-HBS 15-;
Meteoor-Bergeyk 26-.
VenL 2-Habo 21-!
SwiftR 2-Tremeg 2^
Stand:
HBS 5 'Vios 5 'Swift R. 2 5 'V en L 2 5 'Jupiter 5 .
Meteoor 5
HABO 5
Bergeijk 5!
Tremeg 5
DVC 5,
Jeugddivisie Z.O.
Bevo-VenL 18"
Loreal-Sittardia 151
Tremeg-Gazellen 15"
Stand:
Gazellen 5'
Bevo 4-
Blerick 4'
ESCA 5'
Sittardia 6'
Loreal 5'
V en L 6*
DVC 6'
Tremeg 5'
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Limburgse judoka's
buiten de prijzen

f-ftONINGEN - Voor de Limburg-
f Judodames was er tijdens de Ne-
rrlandse judokampioenschappen
f Groningen geen eremetaal weg-
llegd. Alle Limburgse judoka's
C^den voortijdig uitgeschakeld.. Maastrichtse Nicolle Bitsch ein-
[j'gde in de klasse tot 48 kg als vijf-
je' Zij verloor in de tweede ronde
p de latere kampioene Anita van
tr Pas. Een desillusie voor de
[?astrichtse die de laatste maan-
t n vijf keer per week op de mat
P"d om te trainen. Limburgs kam-
t'°|ne in de klasse tot 61 kg, Evely-
Ji^cholten uit Echt, bracht het uit-
»ude*ijk ook nog tot een vijfde
»ü tS" OpmerkelÜk was dat de Lim-
i rgse herenteams onder 21 jaar
I rstek lieten gaan bij de teamkam-
C°er>schappen. Chian Sport Lim-
l'g kon door ziekte en blessures
ie v°ltallig team op de been bren-
V* 1* terwijl het team van Nazareth-

door autopech in
no Cllt strandde en niet meer tijdig
f kroningen kon arriveren.

FERARA - Voor de Limburgse
pleiners aan het Europese shoto-
L? karatekampioenschappen in
L Ferara waren weinig,
hn?essen weggelegd. Bij de kata's
gloren werd het Limburgs teamL^ald Rijkers, Wim Thelen, Rei-
[es? Martens) vierde. Slechts een-
>fo punt bleef net team van
bp^s verwijderd. Bij het kumite

rclen Lisette Zelissen (Sittard) en
ÜrPr Alken (Geleen) beiden vroeg-
JUlg uitgeschakeld.. J^ADRID - Mariet Spronk uit
1A,rraten is D-J de powerliften
iern rid in de klasse 67-5 k*3 als
0*) ?e geëindigd met een totaal van*'5 kg.

ATLETIEK
sport in cijfers, toeers/stein. Tiende Meerser Maas-

heren 10.5 km: 1. M. Jaspers (Uni-
f„ ' 31.52 (parocursrecord); 2. Hagedo-
-32,-08* 3. Goessens 32.13; 4. Maas
32 ii 5- Swerinen <B) 32.39; 6. Driessen
3P*l; 7. Curvers 32.43; 8. Wagemans
vb',, ; 9- Van de Wijngaard 32.58; 10. Ho-
-£" 32.58; 11. Diederen 33.04; 12. De
3W 33-09; 13 Pepels 33.15; 14. Verhiel„r-?6; 15. Delait (B) 34.08. Dames: 1. Ha-
Vi, (Swift) 38.32; 2. Heynen 38.55; 3.
ter ken 4003- Dames 35-plus: 1. Wou-
Va <Caesa*") 42.12. Heren 40-plus: 1.
ft*n de Eerden (Unitas) 35.00; 2. Van de

°°m 35.53; 3. Snijders 36.30. Heren 50-
Dl» Ve*-borg (Stem) 40.12. Heren 60-
-ter, 1'Coli-*n l-3-143 33. Heren 5.250 me-
ja ' '" Klingestijn (Unitas) 16.15; 2. J.,anssen +6.25; 3. Willems 16.41. Dames:■ «uyters (Unitas) 19.21;2. Bok 20.38; 3.
(llr en 20-47- Jongens t/m 16: 1. Zeetsen
20 *?°nd) 1806* 2- Bogaard 20.20; 3. Cals
24t, Meisjes: 1. M. Thans (Meers)
33'^ 2. Coumans 31.13; 3. S. Thans

1 r J,"uoka (Japan) marathon, mannen:
ma , "Slm° (Etiopië) 2.11.35; 2. Hiroya-
Pov9 *;37; 3 °'ReiUy 2.14.01; 4. Kasja-

" h.14,:27; 5-sJaëiev 214-29-
-fen g nrTuysen Sint Nikolaascross he-
-2 ,lpüOO meter: 1. Hamers(Avon) 27.51;■nierex 28.54; 3. Lenaerts 28.55; 4. E.
Bort r 29-16; 5- Va" der Sluijs 29.22; 6.
2SIs-f nr 29'28^ 7- F-ers 29.35; 8. Krul
3o 'tt' .„ CriJns 30.23; 10. Van Haren
NeH- *°-P'ussers: 1. Pollen (Veteranen
Sme« nd) 28-46; 2- Sassen 30.33; 3."Wets 30.46. Dames, 3.000 meter: 1.llfq ,g, (Asterix) 1127; 2. Hoefkens"°«i 3. Houben 12.05.

BASKETBAL
Stockholm, kwalificatie EK mannen

Groep A: Zweden - Bulgarije 67-83 (37-
-42), Griekenland - Roemenië 83-80 n.v.
(75-75, 36-41). Stand: 1. Bulgarije 5-9, 2.
Griekenland 5-9, 3. Zweden 5-7, 4. Roe-
menië 5-5. Bulgarije en Griekenland ge-
plaatst voor EK. Groep B: België - Ne-
derland 85-81 (43-39), Polen - Italië 91-81
(34-39). Stand: 1. Italië 5-9, 2. Polen 5-7, 3.
België 5-7, 4. Nederland 5-7. Italië ge-
plaatst. Groep C: Duitsland - Spanje 78-
-79 (31-35). Stand: 1. Joegoslavië 5-10, 2.Spanje 5-9, 3. Duitsland 5-6, 4. Engeland
4-4. Joegoslavië en Spanje geplaatst.
Groep D: Tsjechoslowakije - Frankrijk
106-115 (44-63), Israël - Sovjetunie 79-74

(51-45). Stand: 1. Sovjetunie 5-8, 2.
Frankrijk 5-8, 3. Tsjechoslowakije 5-7, 4.
Israël 5-7. ">..

Pils
Veel meer dan elders is vooral het
publiek in Gent een weerspiegeling
van de echte wielerfan. En die komt
in de eerste plaats om koers te zien.
Daarnaast wil hij dan nog wel een
pilsje nuttigen. Bovendien, Gent
heeft behalve de zesdaagse nog an-
dere winterbaan-activiteiten, waar-
door men een vaste kern van bezoe-

kers creëert. „Maar vergeet niet", al-
dus D'Hont, „dat er veel geïnves-
teerd wordt, vooral in koersen voor
nieuwelingen en amateurs."

Hoe dan ook, de zesdaagse-moder-
ne-stijl kan weliswaar niet zonder
een aangepast showprogramma,
maar om het publiek te boeien zal
allereerst toch hard op de pedalen
moeten worden geduwd.Etienne de
Wilde, al enkele jaren tot de toon-
aangevende figuren behorend, on-
derstreept dit. „Niet in topvorm,
dan ook niet bij de eersten", zegt hij.

Aanvankelijk door ziekte op condi-
tionele achterstand gekomen dacht
De Wilde na München (waar hij aan
de zijdevanKappes vierde werd) en
Bordeaux (waar hijmet Duclos-Las-
salle het winnende duo vormde)
weer gereed te zijn voor een hoofd-
rol in 'zijn' Gent. Hij bleek zich ech-
ter geforceerd te hebben. Het resul-
taat? Met Johan Bruyneel als kop-
pelgenoot kwam hij slechts op de
vierde plaats terecht, vier ronden
achter het zegevierende Austra-
lisch/Duitse koppel Clark-Günther.

Vroegere crack René Pijnen zei het
al eerder. „De mensen, die veron-
derstellen dat het zesdaagsewerk
voor derenners grotendeels show is
weten niet waarover zij het heb-
ben."

Gerrie Knetemann, diezijn faam als
wegrenner vaak verzilverde in zes-
daagsen, had er destijds nog een
duidelijker uitlegover. „Op het mid-
denterrein en in de aanpalende
amusementshallen vierde het pu-
bliek kermis, maar ik heb het in
Duitsland na de afsluitende jachten
rond middernacht vaak genoeg
meegemaakt, dat sommige van mijn
collega's uitgepierd aan het zuur-
stofapparaat lagen. Zó'n circus was
het even te voren op de baan dus
toch niet geweest. Je moest eens
weten hoe sommigen in dat wereld-
je elkaar naar het leven staan."

" Flitsende demarrages in het gewirwar op de piste. De zesdaagse blijft het publiek boeien.

BILJARTEN

" Norrköping wereldbeker driebanden,
vierde wedstrijd. Kwartfinales: Blom-
dahl - Zanetti 3-0, Ceulemans - Mano 3-0,
Bitalis - Van Bracht 3-2, Sang Lee - Die-
lis 3-2. Halve finales: Ceulemans -Blomdahl 3-2, Bitalis - Sang Lee 3-2.
Derde plaats: Blomdahl - Sang Lee 3-1
(11-15 15-2 15-12 15-14) Finale: Ceule-
mans - Bitalis 3-0 (15-10 15-10 15-13).
Stand wereldbeker: 1. Ceulemans 195
p, 2. Blomdahl 165p, 3. Dielis 96 p, 4. Bi-
talis 90 p, 5. Arai 57 p, 6. Zanetti 42 p, 7.
Lee 39 p, 8. Jaspers 30 p.

BOBSLEE

" Winterberg, wereldbeker viermans-
bob: 1. Duitsland II (Wiese/Rogge-
/Wölm/Hampel) 1.51,310 (55,450/55,860),
2. Italië I (Gesuito/Tartaglia/Candedi/S-
-tiffi) 1.51,730 (55,760/55,970), 3. Duits-
land I (Hoppe/Musiol/Bartholomaüs-
/Rex) 1.51,870 (55,850/56,020), 4. Oosten-
rijk I (Appelt/Redl/Haidacher/Winkler)
1.51,90 (55,980/55,920), 5. Canada II (Lo-
ri/Graham/Baptiste/Currier) 1.51,950
(55,850/56,190).

HANDBAL

" Seoel WK vrouwen. Groep 1: Duits-
land A - Zuid-Korea 31-23, Oostenrijk -
Polen 22-21, China - Joegoslavië 27-26,
Joegoslavië - Oostenrijk 30-15, Duits-
land A - China 19-14,Polen - Zuid-Korea
29-24. Eindstand: 1. Joegoslavië 5-8, 2.'
China 5-6, 3. Duitsland A 5-6, 4. Oosten-
rijk 5-6, 5. Polen 5-4, 6. Zuid-Korea 5-0.
Groep 2: Duitsland B - Bulgarije 31-21,
Denemarken - Roemenië 26-19, Sovjet-
unie - Noorwegen 22-20, Duitsland B -
Noorwegen 22-14, Sovjetunie - Roeme-
nië29-26, Bulgarije - Denemarken 20-19.
Eindstand: 1. Sovjetunie 5-10, 2. Duits-
land B 5-7, 3. Noorwegen 5-6, 4. Roeme-
nië 5-3, 5. Bulgarije 5-2, 6. Denemarken
5-2. Verliezersronde: 1. Frankrijk, 2.
Zweden, 3. Canada, 4. Angola.

PAARDESPORT

" Parijs, CSIO, GP: 1. Vangeenberghe,
op Carpet Queen 0-39,74; 2. Skelton,
Phoenix Park 0-40,32; 3. Godignon, Qui-
dam de Revel 4-36,63, 4. Marcus Fuchs,
Shandor 8-39,88, 5. John Whitaker,
8-47,16, 24. Van der Vleuten.Matchline
8-64,60, 28. Tops, Doreen la Silla 8-67,07.

SCHAATSEN

" Alkmaar. KNSB-marathon, mannen:
1. Huitema, 2. René Ruitenberg, 3. Van

Kempen, 4. Stam, 5. Kasper. Vrouwen:
1. Moolhuizen, 2. Van der Meer, 3. Dijk-
stra, 4. Berkhoff, 5. Kamminga.

'Wel blote borsten,
maar de zesdaagse
bestaat niet meer'
door wiel verheesen

HEERLEN - Toen een paar
jaar geleden zowel in Maas-
tricht als Rotterdam de zes-
daagse van het toneel ver-
dween werd geopperd, dat
het ook elders in West-Euro-
pa spoedig afgelopen zou
zijn met dergelijke evene-
menten. Berlijn en Parijs
haakten inderdaad af, maar
op dekalender van het huidi-
ge winterbaan-seizoen kwa-
men toch nog altijd elf zes-
daagsen terecht. Zürich,
waar het Italiaanse koppel
Baffi-Bincoletto gistermor-
gen om vijf (!) uur zegevier-
de, was alweer de zesde in
deze reeks.

De publieke belangstelling tot dus-
ver bleek groot, waarbij München
als topper uit de bus kwam: 95.000
kijkers. Dortmund, Grenoble, Bor-
deaux en Gent waren eveneens te-
vreden. Met 32.000 toeschouwers
beleefde laatstgenoemde stad zelfs
een zelden geregistreerde interesse.

André D'Hont, directeur van het
Gentse sportpaleis, zag in deze gro-
te toeloop een bewijs van de goeie
formule waarvoor hij en zijn mede-
organisatoren al jaren geleden ko-
zen. „De zesdaagse wordt een men-
gelingvan sport en show genoemd",
zei hij tijdens de strijd in Gent,
„maar de nadruk moet op het eerst-
genoemde liggen. Er zijn voorbeel-
den genoeg waar men het anders
meende. Meer blote borsten dan
wielersport, maar daar bestaat de
zesdaagse al niet meer."

Hoewel hij het succes van Gent als
bewijsstuk aanvoerde, was de op-
merking van de D'Hont toch niet op
alle sportpaleizen van toepassing.
München zou zonder een omlijs-
tend programma nooit tot een re-
cord-belangstelling zijn gekomen
en ook in Grenoble bleek de show
minstens zon grote aantrekkings-
kracht.uit te oefenen als de demar-
rages. In de Franse stad, waar Fig-
non en Biondi als winnaars uit de
bus kwamen, zaten de renners zélf
langere tijd naar artiesten te kijken
dan dat er koers was. „Inspelen op
het publiek waarmee je te maken
krijgt", zei vroegere Tourwinnaar
Thevenet namens de organisatie.

Clark
Overigens, de top-drie van de zege-
lijst aller tijden is weliswaar al ge-
ruime tijd ongewijzigd (Patrick Ser-
cu 88 overwinningen, René Pijnen

72, Peter Post 65), maar de positie
van laatstgenoemde wordt be-
dreigd. Danny Clark heeft zijn aan-
tal eerste plaatsen op drieënzestig
gebracht. „Ik ben weliswaar al 39
jaar", aldus deTasmaniër, „maar als
ik nog enige tijd op het huidige ni-
veau meekan zit de derde plaats er
wellicht toch nog in. Dan heb ik
mijn doel bereikt."
Met veertig overwinningen in zes-
daagsen bezet Rik van Steenbergen
de vijfde plaats in het zegeklasse-
ment. Een grootheid uit een nog
verder verleden, de Canadaas Wil-
liam 'Torchy' Peden, staat zesde. Hij
bracht het tot achtendertig bloe-
mentuilen, gevolgd door de Duitser
Klaus Bugdahl met zevenendertig
eerste plaatsen.

" HENRI CHAPELLE - De moun-
tainbikewedstrijd in het Belgische
Henri Chapelle (54 deelnemers,
waarvan 21 de finish haalden) werd
gewonnen door de Belg Jean-Luc
Lardinois. De Maastrichtenaar Paul
Driessen eindigde als derde, terwijl
Frank Mareelis uit Landgraaf vijfde
werd en John Tummers uit Geleen
zevende.

SCHAKEN

"Novi Sad, Olympiade voorlaatste ron-
de. Mannen: Nederland - Joegoslavië 2-2
(Timman - Ljubojevic 1-0,Van der Wiel -Nikolic0-1, Piket - Damljanovic 1-0, Van
der Sterren - Hulak 0-1), India - Sovjet-
unie 1 1/2-2 1/2, IJsland - Engeland 2-2,
Verenigde Staten - Cuba 2-2, Tsjechoslo-
wakije - Joegoslavië B 2-1 + 1 afg.. Zwe-
den - Bulgarije 1 1/2-2/1/2, Frankrijk -
Duitsland 1 1/2-1 1/2+lafg.,Mexico-Co-
lombia 2 1/2-1 1/2, China - Finland 3-1,
Nederlandse Antillen - Thailand 1 1/2-2
1/2. Stand: 1. Sovjetunie 36 1/2, 2. Enge-
land 33 1/2, 3. Verenigde Staten 32 1/2,4.
Joegoslavië, Tsjechoslowakije 31 1/2, 6.
India, IJsland, Cuba, Bulgarije 31, 10.
Nederland, Mexico, China 30 1/2, 85. Ne-
derlandse Antillen.

SKIÈN

" Val Zoldana (Italië). Wereldbeker
vrouwen. Reuzeslalom, eerste race: 1.
Kronberger 2.27,92, 2. Schneider 2.29,06,
3. Wiberg 2.29,13, 4. Hurler 2.30,03, 5.
Wachter 2.30,34. Slalom, eerste race: 1.
Kronberger 1.32,84, 2. Salvenmoser
1.33,98,3. Chauvet 1.34,20,4. Maierhofer
1.34,49, 5. Buder 1.34,56. Stand wereld-
beker reuzeslalom: 1. Kronberger 25, 2.
Salvenmoser 20, 3. Chauvet 15. Stand
wereldbeker algemeen: 1. Kronberger
50, 2. Salvenmoser 24, 3. Schneider 15. "Valloire (Frankrijk). Wereldbeker man-
nen. Super G, eerste race: 1. Piccard

1.27,59, 2. Heinzer 1.27,77, 3. Eberharter
1.27,82. Stand wereldbeker Super G: 1.
Piccard 25, 2. Heinzer 20, 3. Ebberharter
15. Stand wereldbeker algemeen: 1. Pi-
card 40, 2. Roth en Nyberg 25, 4. Tomba
22, 5. Heinzer, Tritscher en Kjus 20.

TAFELTENNIS
# Lyon. Open Franse kampioenschap-
pen. Finales, vrouwen: China - Honga-
rije 3-0; mannen: China - Zweden 3-0.

sport

Jos Kuipers
van uitblinker

tot antiheld
°«AINE - Op een steenworp af-
stand van de beroemde 'Leeuw van
"aterloo' leed het Nederlandse bas-
*etbalteam een van haar genantste

In de uitverkochte
*°rgden de Belgen voor het 'basket-
palmirakel van het jaar' door de Ne-
derlandse Leeuw volledig in hetPemd te zetten. In de twee slotmi-
nuten verloor Oranje het EK-kwali-
P'catieduel met 85-81, waardoor de
rtelstrijd in Italië verder wég is danooit.

:ue Belgen kregen in de beslissende
Fase bovendien de helpende hand.an de Nederlanders. Met name
Cjeerlenaar JosKuipers moest in de
IR ase buigen voor de ontketende

Duivels. Kuipers speelde een
lan zijn beste interlands en leek de-""eld van de avond te worden. Geen
j^nkele Belgische verdediger kreeg
,' at op de soepel scorende Heerle-'!v r met een dunk vier minutenf°°r tijd zijn 36e punt liet aanteke-, ?n- Met nog drie minuten op de
iC°k stond er zelfs een voordelige
.jmarge van tien punten op het score-
lj?ord en konden de EK-tickets ge-foekt worden.

"? het Oranjekamp had men echter
et meer gerekend op de veer-a cht van de Belgen, die met een*eetal driepunters en enkele vrije
jorpen plotseling weer volledig in
* Wedstrijd waren. Jos Kuipers
.°nd daarentegen alleen nog maar,e «jkant van het bord en de onder-jplt van de ring waardoor de Ne-edandse score bleef steken op 81Puiten. Met nog 13 seconden op dej^k(stand 81-81) kregen de Belgen
aibezit en via een scrimage scoor-
etl zij een van de belangrijkste

van het afgelopen jaar. Met
.°g twee seconden te spelengooide
-?s Kuipers de bal om onbegrijpe-
?ke redenen in de tribunes, zodate thuisclub kon gaan feestvieren.

Pch behoudt Oranje nog een klei-
j® kans op EK-deelname. Allesjj?aët af van de partij Polen-België.
1 lrinen de Belgen dan gaan zij naart EK. Winnen de Polen met meeratl 22 punten verschil dan mogen
?! zich afreizen. Valt de Poolse
lr»stkleiner uit dan mag Oranje, er

dat in Italië kansloos
L^rdt verloren, alsnog de tickets

voor het toernooi.

Giro start op SardiniëMILAAN - De Ronde van Italië
begint volgend jaar, net als in
1989, op een eiland. Vorig jaar
startte de Giro op Sicilië, met
meteen een sprintzege van Jean-!
Paul van Poppel in de boeken.
Komend voorjaar wordt het pe-
loton weggeschoten in Olbia op
Sardinië.

De Ronde van Italië telt in 1991
eenentwintig etappes, waarvan
drie individuele tijdritten en zes
bergritten met vier aankomsten
op een top, waaronder de Passo
Pordoi.
Etappeschema:
26 mei: proloog Olbia, circuit 195 km; 27

mei: Olbia-Sassari 125km en individue-
le tijdrit in Sassari over 10 km; 28 mei:
Sassari-Cagliari 220 km; 29 mei: rust-
dag; 30 mei: Sorrente, circuit 165km; 31
mei: Sorrente-Scanno 232 km; 1 juni:
Scanno-Rieti 205km; 2 juni: Rieti-Citta
di Castello 180 km; 3 juni: Citta di Cas-
tello-Prato 175 km; 4 juni: Prato-Felino
218 km; 5 juni: Collecchio-Langhirano,
individuele tijdrit 47 km; 6 juni: Sala
Baganza-Savone 215 km; 7 juni: Savo-
ne-Monviso 180 km; 8 juni; Savigliano-
Sestriere 190 km; 9 juni: Torino-Mof-
begno 235 km; 10 juni: Morbegno-Apri-
ca 140 km; 11 juni: Tirano-Selva Val

Gardena 220 km; 12 juni: Val Gardena-
Passo Pordoi 198 km; 13 juni: Pozzo
Fassa-Castelfranco Veneto 150 km; 14
juni: Castelfranco Veneto-Brescia 170
km; 15 juni: Broni-Casteggio, indivi-
duele tijdrit 64 km; 16 juni: Pavia-Mi-
laan 160 km.

" Einde open koersen - DeFICP, de profsectie van de Inter-
nationale Wielrenunie, heeft be-sloten de zogenaamde 'open'wielerwedstrijden in 1991 te

gaan afbouwen. Vanaf 1992 zul-
len geen koersen waaraan gelijk-
tijdig amateurs en profs kunnen
deelnemen meer worden georga-
niseerd, dit naar aanleiding van
het toetreden van de Oostblok-
landentot deFICP. Sinds dit jaar
verlenen de wielerbonden van de
Sovjet-Unie, Polen.Tsjechoslo-
wakije,Hongarije en Joegoslavië
immers ook proflicenties. Overi-
gens mogen de profploegen, zo-

als dit jaarreeds het gevalwas, in
de toekomst na de wereldkam-
pioenschappen wel drie ama-
teurs laten proefstomen. Met uit-
zondering van de wereldbeker-
koersen mogen ze in alle interna-
tionale wedstrijden steeds twee
amateurs opstellen.

" Gino Jansen: TWC Maastricht- Amateurwielrenner Gino Jan-
sen uitKlimmen verdedigt in het
nieuwe seizoen de kleuren van
Toer- en Wielerclub Maastricht.
De winnaar van de koninginnerit
in Olympia's Ronde van Neder-
land was lid van WC De Berg-
klimmers uit Stem.

TENNIS

" St. Petersburg. Finale Daviscup: Ver-
enigde Staten - Australië 3-0 (Agassi -
Fromberg 4-6, 6-2, 4-6, 6-2,6-4; Chang -Cahill 6-2, 7-6, 6-0; Leach/Pugh - Cas-
h/Fitzgerald 6-4, 6-2, 3-6, 7-6. " Bosson-
nens, 85.000 guldentoernooi. Mannen,
halve finales: Schapers - Nargisso 7-6,
7-5. Finale: Caratti - Schapers 6-4, 3-6,
7-6. Dubbelspel, finale: Schapers/Smith- Holm/Holm 6-2, 7-6. " München,
127.500 guldentoernooi. Mannen, halve

finales: Krajicek - Zoecke 7-6, 6-4; Jar-
ryd - Carlsson 7-6, 6-3. Finale: Jarryd -Krajicek 6-2, 6-4. " Nantes. EK landen-
teams vrouwen: Groep A: België - Italië
3-0. Groep B: Frankrijk - Zweden 3-0. "Algiers. Vrouwen, 17.000 guldentoer-
nooi, finale: Haslinghuis - Nyland 7-6,
6-4.

VOLLEYBAL

" Zevenhuizen, Europacup landskam-
pioenen, mannen, eerste duel tweede
ronde: Rentokil/ZVH - Czestochowa
(Polen) 0-3 (10-15, 12-15, 13-15).

" Rome, wereldbeker voor teams. Fi-
nale: Milaan - Sao Paulo 3-0 (15-8, 15-10,
15-7); derde plaats: Parma - Ravenna 3-1
(15-10, 13-15, 17-15, 15-11); vijfde plaats:
CSKA Moskou - Modena 3-2 (12-15, 14-
-16, 15-7, 15-13, 15-12).

Kleintjens en Pisters
langere tijd uitgeschakeld

GELEEN - ADB/V&L kan de
komende vier weken geen be-
roep doen op Carla Kleintjens
en Karin Pisters. Beide speel-
sters raakten gisteren in de uit-
wedstrijd bij Foreholte gebles-
seerd. Na onderzoek in het zie-
kenhuis van Geleen bleek dat
Carla Kleintjens een schuine
breuk in een pink heeft opgelo-
pen.
Karin Pisters heeft een scheur
in de aanhechting van het enkel-
gewricht. Trainer Wiel Mayntz,

die na het ontslag van Piet Kivit
afgelopen week al zes speelsters
zag vertrekken, heeft nu nog
maar een speelster, Philomeen
Janssen, van het oorspronkelij-
ke basiszevental ter beschik-
king.

Waarschijnlijk zal V&L zondag
in de thuiswedstrijd tegen VZV
naast Paula Perriëns, Marleen
Dreissen en Karin Donners een
beroep doen op nog een aantal
oud-speelsters.

Eerste nederlaag voor koploper E en O

V&L en Sittardia
terug in de race

'SITTARD/GELEEN - Terwijl de
herenploegen van Hirsch-
mann/V&L en VGZ/Sittardia hun
wedstrijden tegen veel lager ge-
plaatste handbalteams gemakkelijk
wonnen, leed koploper E&O zijn
eerste nederlaag van dit seizoen (25-
-16) bij Tachos. De achterstand van
het Limburgse tweetal is daarmee
weer tot normale proporties terug-
gebracht, waardoor de competitie-
wedstrijden die deze maand op het
programma staan (o.m. de ontmoe-
ting Sittardia-V&L) nog aan ge-
wicht hebben gewonnen.
Bij Hirschmann/V&L maakte Bart
Wanders, na ruim veertien maanden
blessure-ellende, zijn rentree. Tegen
OSC, dat gezien moet worden als
een van de belangrijkste d-^gradatie-

kandidaten, kwam de linkshandige
opbouwspeler tien minuten voor
het einde in het veld en smaakte het
genoegen met zijn doelpunt de
eindstand op 29-16 te bepalen. Wan-
ders: „Drie maanden geleden had
iedereen er nog een zwaar hoofd in,
maar nu gaat het met de week beter.
Ik heb een paar wedstrijden met het
tweede gespeeld, maar mis duide-
lijk nogwedstrijdritme".

V&L bleef ook na een snelle 9-3
voorsprong geconcentreerd spelen
en leidde bij de rust al met 18-6.
Afgezien van een betrekkelijk korte
periode voor en na de rust toonde
Sittardia zich gelijkwaardigaan het
veel lager geplaatste HVT uit Eind-
hoven. Gedurende de amper tien
minuten durende opleving scoorde
Sittardia achtmaal tegenover de
gasten geen enkele keer. Duidelijk
dus dat de 24-17 overwinningvan de
Sittardenaren verdiend was, maar
ook veel hoger had moeten uitval-
len. De pover spelendeEindhovena-
ren zochten hun kansen -niet tever-
geefs- via de hoeken tegen een Sit-
tardia dat meer aandacht had voor
de aanvallende acties. Daarbij ging
de thuisclub echter zo slordig en
overhaast te werk dat er voor de ma-
ger bezette tribunes weinig viel te
genieten. Roel Goffin was, met acht
treffers, Sittardia's beste schutter,
maar stond tegelijk ook model voor
het zwakke hoekverdedigen van de
Limburgers.
'Kwantum/Blauwwit leed bij Hellas
(Den Haag) de tweede nederlaag
jvan dit weekeinde: 24-16. Met name
het feit dat dit verlies werd geleden
tegen een van de ploegen diemet de
Bekenaren strijden tegen een afglij-
den in de degardatiegroep deed
pijn. Toch viel er weinig af te dingen
op de Haagse winst: Hellas nam
vanaf het begin het voortouw en
bleef zestig minuten lang dominant.
De 9-6 stand bij de rust gaf mis-
schien nog uitzicht op een verbete-
ring, maar toen de gastheren na de
wisseling ook geen krimp gaven en
de score binnen tien minuten zelfs
opvoerden tot 14-6, werd duidelijk
dat Blauw Wit ditmaal tekort zou
schieten. Het werd uiteindelijk een
20-13 nederlaag voor Blauw Wit dat
in Marcel Eurelings (5 doelpunten)
zijn beste schutter had.

Mark Jaspers
verpulvert

parcoursrecord
MEERSSEN - Mark Jaspers was
oppermachtig in de Meerssen-
Maasloop die gisteren voor de tien-
de keer werd georganiseerd door de
plaatselijke MMC' en AV Unitas.
Jaspers deed meer dan even zijn fa-
vorietenrol in het veld van 500 deel-
nemers waar te maken. De Unitas-
atleet uit Meerssen verbeterde ook
het parkoersrecord van zijn broer
Roger met vijfseconden; 31.52 over
10.500 m. De jongste Jaspers trad
daarmee voor de derde keer binnen
vijfweken uit de schaduw van zijn
grote broer die nog steeds last heeft
van de blessure diehij in januari op-
liep. Mark Jaspers koos meteen na
de start het hazepad. Halfweg leek
het erop dat Unitasser Wil Goessens
en de Belg Maurice Swennen na af-
loop de troostprijzen in ontvangst
zouden mogen nemen. Paul Hage-
doren stak daar echter een stokje
voor. De hindernisloper kwam als
een dieseltrein op gang en rukte uit
het middenveld op naar de tweede
plaats. Met die sterke slotfase droeg
Hagedoren zijn steentje bij tot de
verbetering van het record, omdat
Jaspers immers buiten bereik wilde
blijven. Goessens kon als enige aan-
sluiten toen Hagedoren voorbij-
kwam. Maar hij kreeg in de spurt
natuurlijk geen kans.

Klappen voor
V&L- dames

VOORHOUT - Het toch al veel ge-
plaagde ADB/V&L kreeg gisteren,
in de eerste wedstrijd na het ontslag
van trainerPiet Kivit en het daaraan.
gekoppelde vertrek van zes speel-
sters, in de uitwedstrijd bij Forehol-
te opnieuw een flinke klap te ver-
werken. Niet alleen ging het duel
met 18-11 verloren; bovendien
moesten de twee meest ervaren
speelsters Karin Pisters en Carla
Kleintjens vroegtijdig met blessu-
res naar de kant. In de aanvangsfase
kon Carla Kleintjens, die uiteraard
het gelijk van het bestuur om Kivit
te ontslaan wilde bewijzen, V&L
met drie treffers tot 4-3 voor de
thuisclub in derace houden. Daarna
wist Foreholte het gevaar in te dam-
men en kwam de international niet
meer in het stuk voor. Foreholte
nam het initiatiefen bereikte, mede
doordat Karin Pisters met een en-
kelblessure uitviel, via 8-3 een ge-
ruststellende 11-5 score bij rust. In
de tweede helft breidde de thuis-
club de score geleidelijk uit tot de
18-11 eindstand.
Trainer Wiel Mayntz had om het
verlies van de zes vertrokken speel-
sters te compenseren de oud-speel-
sters Marleen Dreissen, Paula Per-
riëns en Karin Donners gevraagd de
selectie aan te vullen. De reserves-
peelsters Lisette Ariaans en Agnes
Lambrechts kregen nu een vaste
plaats bij de selectie, terwijl Jaco-
mein Kuipers bij de jeugd werd
weggeplukt. Keepster Paula Per-
riëns, onlangs geopereerd aan een
arm, fungeert voorlopig alleen als
stand-in voor het geval Marleen
Dreissen geblesseerd mocht raken.

WIELRENNEN

"Zurich, eindstand zesdaagse: 1.Baffi-
"Bincoletto 259 punten; op 1 ronde: 2.
Freuler-Marki 259 p;3. Joho-Stutz245 p;
op 2 ronden: 4. Biondi-Duclos-Lassalle
130 p; op 3 ronden: Doyle-Holenweger
164 p. " Koksijde (België), veldrit profs-
/amateurs: 1. Simunek in 59 minuten, 2.
Kools, 3. Van Bakel, 4. Geert de Vlae-
minck, 5. Danny de Bic, 6. Van Dijck, 7.
Pauwels, 8. Liboton, 9. Thielemans, 10.
De Brauwer, 11. Hendriks, 17. Baars, 18.
Reinier Groenendaal, 23. Richard Groe-
nendaal. " Schijndel. veldrit profs/ama-
teurs: 1.Kools 1.04.10, 2. Danny de Bic
0.55, 3. Hendriks 1.10, 4. Van Zandvliet
1.20, 5. Pauwels 1.30, 6. Rudy deBic 1.36,
7. Der Kinderen 1.50,8. Van Dijk 2.00, 9.
Wijnants 2.10, 10. Lambrechts 2.20; 18.
Van der Leij, 30. E. Kuhlman. Opgege-
ven: Peter Harings. " Sluiskil, veldrit
amateurs: 1.Van Hoorwegen, 2. Burgers
0.15, 3. Martens 0.20, 4. Verhagen 1.20, 5.
Van Passel 1.40. " Almelo, veldrit ama-
teurs: 1. Martens, 2. Weevers 0.40, 3.
Luppes 0.50, 4. Van de Broek 0.58, 5.
Bussel 1.10. "Leudelange (Lux), veldrit
profs en amateurs: 1. Jan Ostergaard
(Denemarken), 2. Vervaet, 3. Van de
Abeele, 20. Pascal Alleleyn. " Stram-
proy, veldrit NWB-amateurs: 1. F. van
Rens (Baarlo), 2. Lichteveld op 38 sec, 3.
Brentjens z.t, 4. Van Bakel op 2.40, 5.
Engbersen 3.06, 6. Velter 4.00, 7. Van
Dijk 4.19, 8. Remery 4.23, 9. J. Peeten
4.34, 10. Cams op 1 ronde. Senioren/Ve-
teranen: 1. W. Rooyakkers (Asten) in
41.12, 2. Reters op 51 sec, 3. Weyers 1.56,
4. Keijzers 2.50, 5. Faasen 3.19. Het kam-
pioenschap van Stramproy ging naar
Jan Ramaekers. " Henri Chapelle (B),
mountain-bike: 1. Lardinois, 50 minu-
ten; 2. Rombach, 3. Paul Driessen op 2
min; 4. Peerbooms, 5. Mareelis, 7. Tum-
mers.
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Qïïj^x De grootste PH,L,PS
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t geeft de Sint ■»—-J
ÏÜSË nog een laatste kans! g|§fc|
KLEURENTELEVISIE KJ ** = ~i—ï-t^t-
Monitorlook KTV met.donkere 37 cm -- "■"Il "l\ s^^^ll I U"""j_

ITC 700 PORTABLE TV beeldbuis die verrassend presteert ge- / |Vr% maarman **>n HlTl cH CIC! k-rtnYlC-TVTITirI I EZ ■---^"■^sr^^
Makkelijk ZW toestel voor vakantie, zien de bescheiden afmetingen: kon- l\^f|J Y\YCk<\V\\\{\\L V^ll UXLI9IJ.t--l2£ IVUUUaTVUUy , «r—1 f"'.u '■'>^keuken, etc. In monitorlook en 31 cm trastrijk, scherp beeld met uitmuntende v -t O ° ■■- / /"*is!-jl*ft'3gy^ \beeldbuis, 6 voorkeurzenders, auto- kleurscheiding. Tuner met S-kanalen,

~,,,*,., " , i " * 7 i „v„ ji. /F^ir^rXhUU .'* >S g=s-| «gSIblh \
matische fijnafstemming, telescoopan- 40 voorkeurzenders en draadloze af- Dat wordthollen Sint, als unu nog niet al uw service van Vogelzang weet u zeker dat u /'HV __ijlHj"ft.SssJ

K^iT"9^' SSSSSSar0'"1 P"*»-)» inhuis heeft! Gelukldgkunt uook nooit een kat-in-de-zak koopt. Onze eigen
PJI2,MSPERSONALCO„PUTER ms-dos,»,^

m C Q pqq vanavond en morgenavond nog bij Vogel- technische dienst staat 6 dagen per week Hoog gespecialiseerde PC, uitstekend vogelzangprijs

lö3 Ö»3 zang terecht! Daar vindt u het grootste assor- voor u klaar. En mocht u onverhoopt geen' 5J^SL&"«a£, „EERmiJS:
sharp timent op het gebied van beeld, geluid en kontant geldop zak hebben, danvraagt u ge- x 5W' diskdrive, 30 Mb hard disk, philips egakleuren-, mm , .■■ , , .f _. ° ... ~., , -ïii j \t r A\*r r^A aan Aio-it 8088 processor met een Woksnelheid MONITOR 699.-^^^■■■■■■■■iig^, elektronika. Overzichtelijk en gebruiksklaar woon de Vogelzang Credit Cara aan. Als u van 10 MHz,geavanceerde videokaart philips vga kleuren-

j.^sl voor u opgesteld. Wedden dat u dan zo uw tenminste goede referenties heeft. Dus Sint, met vga uitgang. Wordt geleverd met monitor 999

;^=B~^^Sl^^^^B3 keuze gemaakt heeft? En met de unieke tot ziens bij Vogelzang! 1695 |
SÉg 1^ DISKETTE LABELS voor SVV' (200 PC SOFTWARE geschiktvoor alle MS-

SHARP VCA3O VHS VIDEO- [Cf meerbare timer 8 programma's in één JV/P stuks)of 3V2" (100 stuks)verkrijgbaar in jMS^menTEK^
RECORDER U*J jaar,39 voorkeurzenders en kinderslot. " UVU diversekleurkodes. DATA BASE of MENUPROGRAMMA
VHS-videorecorder met digitaal pro- Inklusief programmeerbare infrarood k*,-^.y^y^iw.»J ter«»v"-spvtj*^ *-.«g) ÜJÜÜÜUIIII&ih
gramma zoeksysteem. Speelt perfekt afstandsbediening Bj ËBBHË Q95 O C
af met speciale effekten. Program- VOGELZANGPRIJS ".ÉVrf**** K&fc***l^* frWVf^l%}& B-fófi 88-f-W H ëaiÉnTi | C*=-^^J wW

■&^ '^J^^^^^g^^a^Smm^m^^^^^m^mMmm^mm^é^^r^^i^^- BtTTtB BËjS 9 /jfcjSJ^ifiSS^.**.*....^"""^

-— ==^18 1 I H-jï J^Jl^ I^^^^Sl IIS SONYCFD 50 STEREORADIO/ synchro start, CD-speler met intro
PHILIPS CD 614 CD SPELER L__J Pfe^Ml^aaaaaaaaam ïl)$ft?1 TOR—-M == BB CASSETTE/CD-SPELER scan, shuffle play en herhalings-
Nieuwste CD speler vanPhilips met o.a. men op cassette en regelbare hoofd- sSSraS BzM?? Tuner met FM, midden, lange en korte funkties.
muziekkalender met 20 posities, ran- telefoonaansluiting. Inklusief infrarood Sa^H mmmmm\ mmmmmm2 llh jfjl golf, enkel cassettegedeelte met CD VOGELZANGPRIJS
dom play, music scan, tweevoudige afstandsbediening. ■ -^WFii^M — " ' " A Af\
zoeksnelheid, digitaal gestuurde syn OUDE VOGELZANGPRIJS449,- W\¥* ♦T *W aWm ♦V * BlgM'- ■■ * * -^-iS^^glß . *T*T%7
chronisatie mogelijkheid voor opna- VOGELZANGPRIJS "|*l*!jj-" ~Vl^j»l Bi BB Hll^MlMMiliiliï'lllil fts=*Bßßi

349 — nJSSM SB ... Q PHILIPSAJ 3180KLOKRADIO

KENWOOD l^i^^^^^^^ -Jj 11^1 ri^ ïSradS
-***^^=^=^^- ARISTONA CST 419 CD MIDI SET DUBBELCASSETTEDECK kunt u ■ Si^S^SSS 9 // lijkheid, bufferbatterij.

31Ï25*5h SEMI-AUTOMATISCHEPLATEN- cassettes en kan automatisch 2 casset- - -^gijAfjf VOGELZANGPRIJS
W^ËÊÊIÊSm=^±^ZZ^ SPELER met elektronische motor- tes na elkaar afspelen. IngebouwdeCD JVCM2I MIDISET FM-en AM-stations. De CD-SPELER — ÖQrA\.\\—L^s^^mmmmmmmmmmmmmmam*LaL**=J^m snelheidsregeling en element.' SPELER die eenvoudig op 20 num- Kompleet systeem voor een kompakte is programmeerbaar, zoals random w5/

U:^Sii DIGITALE TUNER met synthesizeraf- mers te programmeren is. Diverse prijs. Is voorzien van een DUBBEL display tot 32 tracks, 2 herhaalmoge-
,, stemming op 24 voorkeurzenders. snelzoekfunkties met geluid. Bijgele- CASSETTEDECKmetALCrecording, lijkheden. De set is kompleet met een GRUIIDIG

KENWOODDP-1020 CD SPELER speelfunktie. Inklusief hoofdtelefoon- De VERSTERKER levert 2x 10 Watt verde LUIDSPREKERS zijn van een een 5-bands equalizer voor persoonlijke 2-WEG LUIDSPREKERSYSTEEM iiipw» i |||||||||||||||||||||||IMMIM^
16-bit dubbele digitaal analoog omzet- uitgang met volumemvoregelaar. In- vermogen en heeft een ingebouwde gesloten 2 weg-systeem. muziekafstemming, QUARTZ-PLL Dl- van 50Watt vermogen. 3mm^mfSSS^mwmamtmm^SSSmmmwSmUters met digitaal Pulse Axis regeling, stelbare schakelklokweergave en her- equalizer voor nauwkeurige toonrege- VOGELZANGPRIJS GITAL FREQUENCY SYNTHESIZER VOGELZANGPRIJS SpSI Ru :■ 313f HmH
CCRS computer gestuurd CD opname Jaajjn'}^ ling. Hoofdtelefoonaansluiting. Met het TUNER met 40 voorkeurzenders voor ißlMSir^^^-lWimnlsysteem. 20 nummer geheugen af VOGELZANGPRIJS _Z -ftx^ iMI l"|"i"l' - f*f\{\ U/IQ uw^w^^U Ql

399 OF F 40,-PER MAAND 099 OF F 40,-PER MAAND öfö ■ÉHMHHi{
M pioneer AlWAj[g^]jj|j|^*jj.j*| Zeergoede GRUNDIGWKCIBO2VD STEREO 4 voorkeurstations, automatische mo-

Mp'OlNie^ InterQudto'/^e»»^ MÊammmWmm■ I Consumententest juli '90 AUTORADIO/CASSETTESPELER no/stereo omchakeling, stereo casset-

■■^^
j frTTT^ M^ÏS ' _ . ~--:'iJM Ontvangstbereik FM, microprocessor tespeler. Nachtveilige verlichting.

K -^^ss E WËW W* mYVrVrm gestuurde PLL frequentie synthesizer VOGELZANGPRIJS
3^l -| |~" l M K Ifi ''T!'1' ' 1 IPP^ afstemming, LCD frequentie-uitlezing,
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PIONEER PD-T303 TWIN CD SPELER play. CD wisselen zonderonderbreking '^— "■;.*" .'^^^"^i^i m* mmmmm^mm^mm^B CiiE'ünnmiiii' iiiim liiiii il n»l>i|iw i iiOAccurate twin CD-speler met 4 keer van de muziek kenmerkt het gemak i^pfP^f-p^^' 01^tfc """■..^*) BV ■^■^^4oversampling, 24 tracks geheugen met van dezetwin CD-speler. i^f-wrwwwwtti L^s-j-j 5ü )<^^^fl^H HH^H|i|
keuze uit 2 CD's random play van lof OUDE VOGELZANGPRIJS 649,- 'fóSïhv- i-^

,
■-■■! .^■■■f *.M.-r^.*r *^... f ** 11_-r j BTl^n^i '"ïi—*w—-. ißj-E.S.S B ■ Mr^L: luft^'.:'S'— "TrwT^P^Pi^l

2CD s 4 herhaalfunkties. relay play. VOGELZANGPRIJS mïmiMmïi^^ mm^mmm^mm^^^^^^^^^Jmmuumuuu^m B^| B|E|t*M^'^' -J*-S-^plTsl
auto eject play en auto eject random |''^u«4w*»4 -é^f^Ê^ Wmk ''^^^S^SÊ^^La^^^^^^
—-—— ~~ ■■ PHILIPS DC 695 AUTORADIO- versity. Sterk autoreverse cassette met
f.\ -f,ll 'iéßbSß^^ BP_... -, KOMBINATIE MET HIGH POWER dolby en metal funkties. Booster ver-

Tuner met zeer grote gevoeligheid en ders. Robuuste opbouw op schokab- 'IJTOfenïïiiSlM A, mmmmmw^^mm*ma\ ■□ S UflluEn
selektiviteit, IF band keuzeschakelaar: sorberende voeten. BMllllliP *Sgg) MÊBSM\
"wide" of "narrow", 5-segments sig- VOGELZANGPRIJS -"^mmaamW^ _^_____ l

' r%r\e\ PIONEER Sll5 MIDISET keurzenders, met de multi-programma r
a£ÖïJ Krachtig, hoogwaardig en volledig timer kunt u wakker worden, wegslui- AIWAX-80M MIDISET automatische korrektie) en dolby ü.

' geïntegreerd Midi systeem. Bestaande meren op de tonen van uw favoriete Bestaande uit: CD-SPELER met 5-wayCD edit, music ..-^■^■■■■H BkAIWA uit muziek. VERSTERKER met een vermogen van kalender en random play en uitgebrei- B^
XD-ZS3T VERSTERKER S-115CDTDUBBELDECK 2x 50 Watt. BBE schakeling (welke de afstandsbediening. ÊT^WamfS ■rf] ■**-!,.--i— ~^^\~^^^^=^=s^r^^\ Heeft een uitgangsvermogen van 33 Volledig computergestuurd autorever- middentonen duidelijk naar voren JAMOSUBWOOFERSW-3LUID- Wsè^Ë—- *~,rr-,"-,"-."-■■■Vil UQ|

r~* BW^^l H Watt per kanaal Voorzien van vijf in- se dubbeldeckmet auto tape selector, haalt), mikrofoonmix, surroundsound. SPREKER SYSTEEM Ü'!i,:';'.7.-'*.c- l,TTwllalHlall1s 91 'B*) @1 -?s^ gangen waaronder ook DAT en Video, auto-opname nivoregelaar, dolby B, LINKS/RECHTS GESCHEIDEN Een verbluffend geluidssysteem op ba- BBaßl II 4 T'lpH"l"l
B^= 1 '- ' ■ ■ r T? XD-ZS3T TWIN CD SPELER snel-kopieerfunktie en Relay play. GRAPHIC EQUALZIER met een over- sis van het revolutionaire Push-Pull B? |5JSJU|g|Ö||-^^,11 ® ■ BBi*.*******-^!. r ' [—-=^-H:- Heeft 24 tracks programma, random Inklusief: INTERAUDIO/BOSE XL zichtelijkespectrumanalyzer. concept. In kombinatie met de sub- lhM^^*i*******-**^*g^****.***-^^Mi
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10Q0 LU|DSPREKERSY STEEM SYNTHESIZER TUNER met 2X 10 WOOfer leveren twee ongelooflijk kom-

S-115 CDT GRAFISCHE EQUALIZER Door Bose computer ontworpen en ge- voorkeurzenders en timer. pakte satelliet weergevers de midden- BEARCAT 760 XLT SCANNER squelch, automatic en manual scan,
AIWAAD-F4OOCASSETTEDECK door IC loqic tiptoetsen Inklusief 5-bands grafische equalizer met links/ teste luidspreker met een belastbaar- DUBBELCASSETTEDECK met dub- en hoge tonen. In zwart of wit. Nieuw. Ultra slimline computerscanner delay.Aansluiting voortaperecorder en 'Enkel cassettedeck met amorfe kop. hoofdtelefoon aansluiting en Bias fijn- rechts-gescheiden schuifregelaars. heid van 10-50 Watt, 2-weg systeem, belautoreverse en kontinue play, high OUDEVOGELZANGPRIJS 1948, met een geheugen van 100 kanalen, externe speaker
Dolby B C ruisonderdrukking en HX- regeling F-Z93 L FM/AM TUNER OUDE VOGELZANGPRIJS 1397,- speed dubbing, STSD (d.w.z. bij dub- VOGELZANGPRIJS Frequenties: airband en het nieuwe au VOGELZANGPRIJS
professional. Makkelijke bediening VOGELZANGPRIJS Digitale synthesizer tuner met 24 voor- VOGELZANGPRIJS bing van verschillende type lengten, totelefoonnet. Extra funkties als
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JVCRX-202 BK SYNTHESIZER FM/AM stations, auto memory, preset È \ji IkJ [M U L^L bH U I°ï°C6OMUZIEKCASSE7io= i .rHTnRrP^^RECEIVER scan 4 inputs en 4 luidsprekeraanslui- WÊË^ W W BVMbI ■■ ■ ■ 3PACK fi a kanaaI!KOMPLEET METHeeft een 2x65 Watt muziekvermogen, tingen, hoofdtelefoonaansluiting en TnKnronMimFKrAWTTF lampen
computer gestuurde digitale synthesi- overzichtelijk display. p^ -^-- Mmwmmmam. Zaan». = —■*- ■■■■Lnnl iujuwoMu^iLM.Aa&tiiE VOgelzangprus
zer tuner met een geheugen voor 40 VOGELZANGPRIJS wSa\Sta\\T ICUH IG WICT OlIlflGGI" -^ VOGELZANGPRIJS
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Pierre Winkelmolen
weg bij Heerlen
HEERLEN- Derdeklasser Heer-
len en trainer Pierre Winkelmo-
len zijn met onmiddellijke in-
gang uit elkaar. Leo Kaanen,
jeugdtrainer van de club en en-
kele jaren geleden oefenmeester
van SCG, neemt de training
voorlopig over. Volgens manager
Hein Smith zijn beide partijen in
'goed overleg' uit elkaar gegaan.
Smith: „Al geruime tijd klikte
het niet echt tussen ons en de
trainer. Afgelopen week zijn wij
rond de tafel gaan zitten. De con-
clusie van ons gesprek was, dat
onze wegen uit elkaar zouden
gaan. Het initiatiefom op te stap-
pen kwam daarbij van Pierre
Winkelmolen." Pierre Winkel-
molen zelf heeft weinig zin om te
reageren: „Op dit moment ten-
minste niet. Als Heerlen be-
weert, dat het initiatief van mij
kwam, moet ik dat maar voor
waar aannemen. Ik heb in ieder
geval geen enkele behoefte om
een toelichting te geven."

Pseudo-uitslag
HEERLEN - Het vierde elftal
van De Heeg (vierde klasse Zl)
was afgelopen zaterdag niet in
staat om het competitieduel te-
gen Bekkerveld 9 af te werken.
De KNVB werd ruimschoots op
tijd gevraagdom dit duel naar za-
terdag 22 december te verplaat-
sen. „Nee," was het antwoord
van de bond, „want op die dag
moeten jullie al een inhaalwed-
strijd spelen." De KNVB loste
het probleem van De Heeg hier-
na 'simpeltjes' op, door de wed-
strijd als gespeeld te beschou-
wen en tevens een 'pseudo-uit-

slag'vast te stellen: 0-0. Heel ver-
velend voor Bekkerveld 9, want
die ploeg stevent op de titel af en
dit team wordt dus gewoon één
punt ontnomen, zeker gezien de
monsterscore in de eerste ont-
moeting: 19-0.

Gestaakt
LANDGRAAF/WEUSTENRA-
DE - Al na vijf minuten werd de
wedstrijd Kakertse Boys 2-Wau-
bachse Boys 3 gestaakt. Wau-
bachse Boys was het niet eens
met de beslissing van scheids-
rechter Van Haren om een straf-
schoptoe te kennen aan de thuis-
club. Om hun protest kracht bij
te zetten wandelden de gasten
van het veld. De scheidsrechter
moest dus wel staken. Scheids-
rechter Essels, die de ontmoe-
ting Troja 2-Bekkerveld 7 floot,
voelde zich bedreigd door spe-
lers van de thuisclub. Dat was
voor hem aanleiding de wed-
strijd te staken.

Ambulance
HEER- Heer-speler Pascal Petit
moest tijdens Heer-SVN op een
brancard van het veld gedragen
worden, nadat hn' bij een onbe-
suisde actie van SVN-verdediger
Ton Reijntjens tegen de vlakte
was gegaan. Met een gapende
hoofwond verdween hij even la-
ter zelfs in een ambulance rich-
ting ziekenhuis. Daar werd de
wond gehecht, waarna hij huis-
waarts kon keren.

Uit het veld
HEERLEN - De selectie uit de
wekelijkse oogst van spelers die
op last van de scheidsrechter
moesten vertrekken, ziet als
volgt uit:

" Bij PSV3S-RFC sloeg de Roer-
mondse aanvalsleider Patrick
Dörenberg naar een tegenstan-
der, die hem had neergelegd.
Scheidsrechter Gielen stuurde
hem weg.

" Tijdens Victoria-Thorn zond
scheidsrechter Engelen Hans
Wassenberg (Thorn) voortijdig
naar de kleedkamer. Wassenberg
had tot twee keer toe een trap-
pende beweging naar een tegen-
speler gemaakt.

" Bert Hakke(Polaris) maakte in
de wedstrijd tegenRVU een zwa-
re overtreding en moest daarom
opstappen.

Pech
VAESRADE - De toch al om-i
vangrijke ziekenboeg van Vaes-
rade werd gisteren uitgebreid
met John van Geffen. De onge-
lukkige verdediger/middenvel-
derwerd na een duel met Ed Nij-
sten (Schuttersveld) met een en-
kelbreuk naar het ziekenhuis ge-
transporteerd.

Wede klasse A
j,"randa-Almania 1-1
D^rlen Sport-Bunde 0-2
LKVVL-MKC 2-2
Jfo'.idas W.-Geleen 1-2
V^'ou-Eijsden 1-1

2-2

gWen 11 8 2 1 18 22- 9
tfhuttersveld 12 6 4 216 26-13
tJ-fanda 11 5 5 115 20-10
Aarlen Sport 11 6 2 314 19- 9>*ania 12 5 4 3 14 15-13
b^een 12 5 2 5 12 17-20Sllde 11 4 3 4 1124-21
I^VVL 12 2 6 410 13-16
Vas*ou 11 3 3 5 9 14-21
L?esrade n 2 3 6 7 14-25tfonidasW. 11 1 4 6 6 5-18

11 0 4 7 4 11-25

s*Pscorers: 1. R. Frijns (Heerlen
p°rt) li; 2. P. Daems (Miranda) 8.

S jKramma voor zondag:
"jjl-uttersveld-Hasloup'lSden-Leonidas W.

B,fC"Heerlen Sport

fJ^ania-Vaesrades^ede periodestand:
j3uttersveld 42206 10 -6
«|randa 3 2 1 0 5 o -2
g?>ania 4 13 0 5 5-3

■kden kampioen eerste periode

Tweede klasse B
MVC '19-De Ster 2-3
Helden-Lindenheuvel 0-1
Veritas-Belfeldia 2-2
Born-Obbicht 6-1
PSV '35-Roermond 1-5
FCV-Venlosche B. 0-1

Veritas 11 7 3 11721- 6
De Ster 11 6 5 017 23-15
Roermond 10 7 2 11623-10
PSV '35 12 5 3 413 18-21
FCV 11 5 2 41226-14
Belfeldia 11 4 4 312 20-15
Lindenheuvel 11 4 3 4 1113-14
Bom 11 2 5 4 9 19-1»
MVC'I9 12 3 3 6 9 17-19
Obbicht 12 1 6 5 816-27
Venloscheß. 12 1 6 5 8 10-25
Helden 12 2 0 10 4 8-30

Topscorers: 1. S. Engelen (Belfeldia)
10; 2. H. Driessen (De Ster) 8.

Programma voor zondag:
Venlosche 8.-PSV '35
Roermond-Bom
Obbicht-Veritas
Belfeldia-Helden
Lindenheuvel-MVC '19
De Ster-FCV
Tweede periodestand:
De Ster 3 3 0 0 6 6-3
Belfeldia 4 2 2 0 6 12-4
Roermond 3 2 10 5 9-3
Veritas kampioen eerste periode

Derde klasse A
Polaris-RVU 0-1
Kluis-Scharn 3-2
SVM-RKHSV 3-0
LHB/MC-SC WW '28 4-0
Voerendaal-SV Berg '68 4-2
SVME-Standaard 1-5

Standaard 12 5 6 1 16 19- 6
SVM 12 5 6 1 16 17- 5
LHB/MC 11 6 2 314 19-12
RVU 11 6 2 314 15- 8
Voerendaal 11 5 3 313 16-13
SV Berg '68 12 2 7 311 14-17
Scharn 11 4 2 510 10-13
Kluis 11 4 2 510 11-17
SC WW'2B 12 4 2 610 17-18
RKHSV 12 3 4 510 10-18
Polaris 11 1 5 5 7 7-17
SVME 12 2 3 7 7 11-22
Topscorers: 1. R. Pellaers (Stan-
daard) 8; 2. J. Wetzels (LHB/MC) 7.

Programma voor zondag:
Standaard-Voerendaal
SV Berg '68-LHB/MC
SC WW '28-SVM
RKHSV-Kluis
Scharn-Polaris
RVU-SVME
Tweede periodestand:
SVM 4 4 0 0 8 12- 1
LHB/MC 3 3 0 0 6 7-1
Voerendaal 4 3 0 1 6 11-4

Derde klasse B
Bekkerveld-Hopel 4-2
SV Heerlen-VKC '89 1-1
Heksenberg-Groene Ster 0-2
RKSNE-Kolonia 1-2
Vijlen-Minor afg. -Weltania-Heilust 2-0

Kolonia 12 7 3 2 17 20-11
VKC'B9 12 6 3 315 25-18
Minor 11 6 1 413 10- 8
Groene Ster 12 4 5 313 16-15
Bekkerveld 10 5 2 312 26-15
Weltania 11 5 2 412 21-17
Heksenberg 10 3 5 2 1117-15
Heilust 12 3 3 6 919-24
RKSNE 12 3 3 6 9 19-23
SV Heerlen ' 10 2 4 4 8 16-20
Vijlen 113 2 6 8 19-30
Hopel 11 2 3 6 7 11-23
Topscorers: 1.R. Offergeld (Bekker-
veld) 13; 2. T. Labyed (Heilust) 8.
Programma voor zondag:
Heilust-Vijlen
Minor-RKSNE
Kolonia-Heksenberg
Groene Ster-SV Heerlen
VKC '89-Bekkerveld
Hopel-Weltania
Tweede periodestand:
Minor 3 3 0 0 6 4-0
Kolonia 4 3 0 16 6-4
Groene Ster 4 2 1 15 7-4
VKC '89kampioen eerste periode

Vierde klasse D
VVj^rder B-Keer 1-1
Sv Groen VC-Simpelveld 1-0
Sk Nijswiller-RKMVC afg. -Uk, tc,ub '25-Lemirsia 1-0
<j„VvM-Klimmania 1-1
I u|Pen-Banholtia 1-3

&erderß. 12 93 0 2139-10
Sb^'VjM 11 4 6 1 14 25-12
Si°n<-lub '25 10 4 4 212 14-15
Hif-Pelveld 11 4 4 312 13-10e^MVc 10 4 3 311 17-19

'Kli?!1011-* 11 5 1 511 19-19
WuT^ania 12 3 5 4 1118-23
SVM oer-VC. 12 4 3 5 1118-24
It; Ntiswiller 11 2 4 5 8 12-18! GuTr 12 1 6 5 8 10-16jC^Pen 11 1 5 5 7 7-17m-rsia 9 2 2 5 611-20

l3°P,Sco*-ers: 1. J. Spronck (RKWM)

' *■ M. Nelissen (Mheerder B.) 11.

Öaisfamnia voor zondag:
K-^oltia-RKVVMU^'Wania-Sportclub '25(tK^sia"SV Nijswiller
Si^*lVC-Wit Groen VC.K*JPelv<-ld-Mheerder B.T^fGulpen

i%t e Periodestand:eanh der B- 43107 12 -2
Wit n tla 3 3 0 0 6 9-2
Mjj^roen VC. 4 2 115 4-5
''«de er B" kamPoen eerste pc-

Vierde klasse C
KVC Oranje-Stadbroek gest.2-1
RKHBS-Nieuw Einde 2-1
RKBSV-RKSVB 2-0
FC Gracht-Waubachse B. 5-0
Laura-Abdissenbosch afg. -SVK-FC Hoenbroek 2-2

FC Hoensbroek 11 6 5 017 22- 8
Waubachseß. 11 6 4 116 24-14
RKBSV 12 6 3 3 15 20-11
Stadbroek 11 4 6 1 14 14-10
FC Gracht 12 4 6 214 21-13
Laura 10 4 3 3 1123-14
KVC Oranje 11 4 3 411 16-15
Abdissenbosch 11 4 3 4 1114-20
SVK 12 4 3 5 1123-29
RKSVB 11 2 5 4 9 13-17
RKHBS 12 2 2 8 6 11-24
Nieuw Einde 12 0 111 1 7-33

Topscorers: 1. P- Huth (Waubachse
B ) 9- 2/4. R. Kriescher en A. Handels
(Laura), en S. Kersten (SVK) 8.

Programma voor zondag:
FC Hoensbroek-Laura
Abdissenbosch-FC Gracht
Waubachse 8.-RKBSV
RKSVB-RKHBS
Nieuw Einde-KVC Oranje
Stadbroek-SVK
Tweede periodestand:
RKBSV 4 3 10 7 7-1
FC Gracht 4 2 2 0 6 8-2
SVK 4 2 115 8-9
FC Hoensbroek kampioen eerste
periode

Vierde klasse D
SV Treebeek-Sanderbout 0-2
Mariarade-IVS 1-2
GVCG-RKDFC 0-1
GSV'2B-Helios'23 afg. -Centrum 8.-KEV 0-3
Coriovallum-Langeberg 3-1

Sanderbout 11 9 1 119 28-12
IVS 11 7 4 018 18- 8
RKDFC 12 7 3 217 16-10
Mariarade 11 6 3 215 30-15
GSV'2B 11 6 1 413 17- 8
Coriovallum 12 3 7 213 17-14
Helios '23 11 4 2 510 15-16
KEV 12 4 2 610 18-18
Centrum B. 10 4 0 6 8 13-23
Langeberg 12 2 3 7 7 15-26
SV Treebeek 11 2 1 8 5 13-28
GVCG 12 0 111 1 7-29

Topscorers: 1. W. Theunissen (Ma-
riarade) 15; 2. H. Neissen (Sander-
bout) 12; 3. K. Omani (Sanderbout)
10.

Programma voor zondag:
Langeberg-Centrum B.
KEV-GSV '28
Helios '23-GVCG
RKDFC Mariarade
IVS-SV Treebeek
Sandcrhout-Coriovalium
Tweede periodestand:
Sanderbout 4 4 0 0 8 13 -5
RKDFC 4 3 10 7 6-2
IVS 3 3 0 0 6 5-2
Mariarade kampioen eerste perio-
de

Vierde klasse E
SVE-FC Ria 3-1
Maasbracht-Armada 0-2
EVV-Holtum 1-1
Roosteren-Linne afg. -Vlodrop-Walburgia afg. -Stevensweert-Urmondia 1-0

EW 11 8 1 217 18- 4
Linne 11 7 2 216 22-10
Armada 12 6 4 216 21-11
Maasbracht 11 6 2 314 15-16.
Holturn 11 4 5 213 18-13
SVE 10 3 3 4 9 15-27
Stevensweert 11 3 2 6 8 14-15
FC Ria 11 2 4 5 8 11-19
Urmondia 12 2 4 6 8 5-11
Roosteren 10 2 3 5 7 12-14
Vlodrop 10 3 1 6 7 9-14
Walburgia 10 2 3 5 7 14-20

Topscorers: 1. B. Peters (Linne) 7.

Programma voor zondag:
Urmondia-Vlodrop
Walburgia-Roosteren
Linne-EVV
Holtum-Maasbracht
Armada-SVE
FC Ria-Stevensweert
Tweede periodestand:
Linne 3 2 10 5 6-4
Armada 4 2 115 5-2
Stevensweert 3 2 0 14 7-3
EVVkampioen eerste periode

sport

ballade onder redactie van arno römgens

Zwart Wit-leider
langdurig geschorst
EYS - Opnieuw schorste de
KNVB een Limburgs lid voor
lange duur. Deze keer kreeg Paul
Meessen, elftalleider van Zwart
Wit'l9 uit Eys, een zware straf.
Meessen mag tweeëneenhalf jaar
niet meer 'deelnemen aan wed-
strijden. Aanleiding tot de lang-
durige schorsing zyn de gedra-
gingen van Meessen in de wed-
strijd Struchter Boys-Zwart
Wit'l9. In de slotfase, bij een 1-1
stand, sloeg, volgens een woord-
voerder van Zwart Wit'l9, een
Strucht-speler de bal met de
hand uit het doel. Scheidsrechter
Weidner gaf, tot ontzetting van
de club uit Eys, geen strafschop.
Na dewedstrijd, bij het inleveren
van de ruilformulieren, is het tot
een handgemeen gekomen tus-
sen de scheidsrechter en Mees-
sen, die de arbiter over zijn be-
slissing wenste aan te spreken.
Beide partijen beschuldigen el-
kaar ervan als eerste te hebben
geslagen. De KNVB heeft, naar
goed gebruik, de versie van de
scheidsrechter als juist ervaren.
Zwart Wit gaat overigens niet in
beroep tegen de uitspraak.

Hans Ploemen scoort beslissend doelpunt vlak voor tijd

Meerssen claimt
Limburgse hegemonie

Van onze medewerker
HUUB PALMEN

VENRAY - Een minuut
voor het einde van de
strijd tussen Venray en
Meerssen sloeg de balans
alsnog door in het voor-
deel van het Zuidlim-
burgs collectief dat na
een dozijn wedstrijden
nog steeds ongeslagen is.

De tweede keer dat vrije verdediger
Van Dijk mee durfde op te rukken,
werd hij door invallerPhilipsen van
achter neer gesabeld. Arbiter Wa-
genhuis stuurde de boosdoener
naar de kleedkamer en Van Dijk
nam zelf de vrije trap. Met veel ef-
fect viel de bal voor het doelvan Ja-
cobs. Venray's beste man Poels
poogde de bal weg te werken. Zijn
afweer was echter zo kort, dat de
toesnellende Hans Ploemen uit-
haalde en onhoudbaar in de verste
hoek schoot: 2-1. Een teleurgestelde
Ruud Wouters: „Sneu om zo te ver-
liezen. Zeker gezien het feit dat het
spelbeeld geen verliezer duldde".

i- Het duurde een half uur alvorens
beide ploegen de mouwen gingen
opstropen. Meerssen had tot dan toe
met gedurfd spel Venray in toom
gehouden. In de 33e minuut kreeg
Hans Ploemen een kans, maar hij
schoot tegen doelman Jacobs aan.
Twee minuten later schitterde Dus-
seldorp door een schot van Van
Dyck vanaf twee meter onschade-
lijk te maken. Van de eenzame
Meerssen-spitsen Ploemen en Dahl-
mans had laatstgenoemdezich in de
kijker kunnen spelen. Tot zijn eigen
ergernis bleef hij met bal en al na
een goede actie van Kleinen in de
defensie 'hangen.
Meerssen maakte na rust met agres-
sief spel al gauwhaar bedoeling dui-
delijk. Ploemen timede bij een cor-
ner verkeerd, nam daarnaeen bal op
de borst en kwam een stap tekort
om Jacobs te verschalken. Dat deed
hij wel na een uur door een voorzet
van R. Smeets achter de Venrayse
goalie te prikken: 0-1. Daarna trok
Venray massaal in de aanval. Maar
alleen doordat de twee kleinste
Meerssen-spelers aan de rechter-
kant van de muur stonden,kon Bert
Spee in de 72e minuut met een vrije
trap de muur en Dusseldorp omzei-
len: 1-1.
Beide ploegen bleven daarna op de
volle winst spelen. „Elke wedstrijd
is voor ons een finale", had trainer
Van Dijk zyn collectief meegege-
ven. Het werd inderdaad een zinde-
rende finale, met een voor Meerssen
daverend en mooi slot.

Sterke start tegen TSC gevolg door zwak einde

EHC zonder glans
OOSTERHOUT - Amateurinterna-
tional Bas de Kort was er verant-
woordelijk voor, dat EHC een zeker
lijkende voorsprong alsnog uit han-
den gaf. Vorige week was de voor-
malige RKC-spits tegen Longa uit
het veld gestuurd en daarom nu uit
de basis gelaten. In de tweede helft
mocht hij alsnog opdraven en gaf de
thuisclub daarmee nieuwe energie
waardoorEHC alsnog een punt ach-
ter moest laten.

EHC begon zeer voortvarend. Al in
de eerste minuut verscheen Roger
Derrez na een diepe bal van Marco

Grassi oog-in-oog met doelman Wa-
gener maar op drie meter afstand
wist hij over te schieten. De Hoens-
broekse formatie controleerde de
wedstrijd en het wachten was op de
openingstreffer. Nadat Maurice Sel-
der voorlangs geschoten had, was
het Peter Branckaert, die de ope-
ningstreffer verzorgde. Hij ontdeed
zich een meter of zes voor het straf-
schopgebied van twee verdedigers
en haalde van 20 meter uit: 0-1.

Na rust ging EHC op dezelfde ma-
nier door en kreeg via Roger Derrez

en Peter Branckaert kansen om de
voorsprong op te voeren. Langza-
merhand kreeg TSC echter meer
greep op de wedstrijd en onder aan-
voeringvan Bas deKort stonden de
gasten het laatste half uur onder
zware druk. Een kwartier voor tijd
kwam de terechte beloning. De
Kort passeerde twee man, passte op
Mario Koreman en uit zijn voorzet
tikte Jef de Kort 1-1 achter Dick
Veldman. TSC ging nog wel op zoek
naar de winnende treffer, maar de
Hoensbroekse verdediging gaf geen
krimp meer, waardoor de punten te-
recht werden gedeeld.

" Hans Ploemen, Paul de Leeuw en Robert Smeets (v.1.n.r.) maken het, namens Meerssen Ven-
ray-doelman Jacobs moeilijk. Foto: JANPAUL KUIT

Derde klasse D
VOS-Reuver 3-2
RKDEV-SV Meerlo 0-0
SVEB-IVO 2-0
Wittenhorst-SSS '18 2-1
WV '03-SC Irene 2-0
Tiglieja-Sparta '18 4-2

SVEB 11 7 3 1 17 25-14
WV '03 12 4 6 2 14 19-15
SC Irene 12 5 4 3 14 18-15
Reuver 12 5 3 ,4 13 31-24
VOS 12 4 4 4 12 18-16
Tiglieja 12 5 2 5 12 20-22
RKDEV 11 2 7 211 16-14
IVO 12 3 5 411 14-14
SSS'IB 12 4 3 5 11 13-21
Wittenhorst 12 3 4 510 12-17
Sparta'lB 11 3 3 5 9 12-1E
SV Meerlo 11 2 2 7 6 14-2E
Topscorers: 1. L. v. Mares (Reuver
13; 2. R. Huibers (WV '03) 10.

Programma voor zondag:
Sparta '18-VW '03
SC Irene-Wittenhorst
SSS '18-SVEB
IVO-RKDEV
SV Meerlo-VOS
Reuver-Tiglieja
Tweede periodestand:
SVEB 4 2 2 0 6 8-5
Tiglieja 4 2 2 0 6 8-5
RKDEV 4 13 0 5 8-5

Vierde klasse F
RKSVO-SWH 3-1
SC Leeuwen-Rios '31 2-4
Victoria R.-Thorn 1-3
MHD-SVH '39 1-1
Nunhem-RKVB 3-2
Swift '36-RKESV 1-1
Rios'3l 12 9 2 120 27-10
Swift'36 12 5 5 215 23-14
RKSVO 12 4 7 1 15 30-23
Victoria R 12 5 4 314 23-18
RKVB 12 5 3 413 18-14
SVH '39 12 3 7 2 13 16-12
Thorn 12 5 2 512 23-17
RKESV 12 3 6 3 12 20-21
Nunhem 12 3 5 4 11 17-21
SC Leeuwen 12 2 4 6 8 15-27
SWH 12 1 4 7 6 10-27
MHD 12 1 3 8 5 12-30

Topscorers: 1/2. v. Duynen (Swift
'36), en T. Smeets (Victoria R.) 9; 3.
Smeets (Thorn) 8.

Programma voor zondag:
RKESV-Nunhem
RKVB-MHD
SVH '39-VictoriaR.
Thorn-SC Leeuwen
Rios '31-RKSVO
SWH-Swift '36
Tweede periodestand:
Rios '31 4 4 0 0 8 13- 5
Swift '36 4 1 3 0 5 10- 7
RKSVO 4 1 3 0 511- 9
Rios '31 kampioen eerste periode

Vierde klasse A
Amicitas-RKBFC 2-0
Willem I-lason 1-1
RKASV-SC Caberg 4-2
Walram-Rapid 2-1
SV Hulsberg-Schimmert 1-1
Vilt-St. Joost 0-2

Amicitas 11 9 1 11921- 9
RKASV 117 3 1 17 26-13
SV Hulsberg 12 5 7 017 21-9
St. Pieter 12 6 3 3 15 26-19
Willem I 11 3 7 1 13 18-13
Vilt 12 5 2 512 21-16
Walram 11 4 3 411 18-22
Schimmert 12 2 7 3 1111-12
Rapid 12 3 3 6 9 21-20
lason 11 1 4 6 6 13-25
RKBFC 11 0 4 7 4 8-29
SC Caberg 12 1 2 9 4 15-32

Topscorers: 1. P. Derrez (Vilt) 9; 2.
R. Eikenboom (Amicitas) 8.

Programma voor zondag:
St. Pieter-SV Hulsberg
Schimmert-Walram
Rapid-RKASV
SC Caberg-Willem I
lason-Amicitas
RKBFC-Vilt
Tweede periodestand:
St. Pieter 4 3 10 7 9-4
Amicitas 3 3 0 0 6 7-1
Walram 3 2 10 5 7-5
Amicitas kampioen eerste periode

Derde klasse C
Moesel-Leveroy 0-2
DESM-Crescentia afg. -Buchten-Brevendia afg. -Susteren-RKMSV 3-1
FC Oda-Eindse B. 1-1
Merefeldia-Megacles 0-3

Susteren 12 8 2 2 18 30-12
Brevendia 11 6 3 2.15 17-10
Buchten 11 4 7 015 15- 9
RKMSV 12 5 3 413 15-16
Megacles 12 4 3 5 1116-13
Leveroy 12 4 3 5 1122-23
Eindse B. 12 3 5 4 1120-23
DESM 10 4 2 410 18-16
FC Oda 12 2 6 410 12-18
Merefeldia 12 3 3 6 9 16-20
Moesel 11 2 4 5 8 9-24
Crescentia 11 2 3 6 7 18-24
Topscorers: 1/3. Houben (Leveroy),
Staïs (Eindse B.), en Qeis (Susteren)
9.

Programma voor zondag:
Megacles-FC Oda
Eindse 8.-Susteren
RKMSV-Buchten
Brevendia-DESM
Crescentia-Moesel
Leveroy-Merefeldia
Tweede periodestand:
Susteren 4 4 0 0 8 10 -5
Buchten 3 2 10 5 6-3
Eindse B. 4 13 0 5 7-6
Brevendia kampioen eerste perio-
de

Vierde klasse G
Venlo-VCH 3-0
Swalmen-Egchel 1-1
RKSVN-Roggel 3-1
KVC-Boekoel 3-3
Quick B. '31-FC Steyl '67 2-1
Bevo-HBSV 1-1

KVC 12 6 6 018 26-12
Venlo 11 6 4 1 1626-12
HBSV 12 6 4 2 16 27-15
Swalmen 12 4 7 115 15- 9
Quick 8.'31 12 6 2 4 1423-17
VCH 12 5 3 413 15-15
Egchel 12 4 4 412 13-13
Bevo 12 4 3 5 1121-20
RKSVN 11 2 4 5 8 15-21
Roggel 12 2 3 7 7 11-25
Boekoel 12 1 4 7 611 -25
FC Steyl'67 12 2 2 8 6 13-32

Topscorers: 1/3. D. Linssen (HBSV),
H. v/d. Beuke (KVC), en T. Janssen
(Venlo) 8.
Programma voor zondag:
HBSV-Quick B. '31
FC Steyl '67-KVC
Boekoel-RKSVN
Roggel-S walmen
Egchel-Venlo
VCH-Bevo
Tweede periodestand:
Quick B. '31 4 4 0 0 8 9-3
HBSV 4 3 1 0 7 13- 3
Swalmen 4 2 2 0 6 6-2
Venlo kampioen eerste periode

Vierde klasse H
GFC '33-Geijsteren 5-2
Leunen-Meterik 0-4
Stormv. '28-Montagnards afg. -Ysselsteyn-Melderslo 1-1
Wanssum-EWC afg. -Achates-RKDSO afg. -
Meterik 12 8 3 1 19 28-13
Melderslo 12 7 3 217 23-15
Leunen 12 7 2 3 16 24-18
Montagnards 11 704 1421-14
RKDSO 11 4 4 312 13-12
GFC'33 12 5 2 512 20-16
Wanssum 11 5 1 5 1121-20
Achates 11 4 2 510 20-20
Ysselsteyn 12 4 2 610 15-15
EWC 112 3 6 7 12-16
Stormv. '28 11 2 3 6 7 13-24
Geijsteren 12 1 1 10 3 8-35
Programma voor zondag:
RKDSO-Wanssum
EWC-Ysselsteyn
Melderslo-Stormv' 28
Montagnards-Leunen
Meterik-GFC '33
Geijsteren-Achates
Tweede periodestand:
Meterik 4 3 0 1 611- 5
GFC '33 4 3 0 16 9-4
Leunen 4 3 0 16 8-6
Meterikkampioen eerste periode

Hoofdklasse C
TOP-DESK 2-1
Panningen-BW 1-3
Venray-SV Meerssen 1-2
Geldrop-Longa 1-1
TSC-EHC 1-1
Baronie-Volharding 0-0
Wilhelmina-Halsteren 1-4
TOP 12 9 3 021 25- 8
SV Meerssen 12 7 5 0 19 23-9
Venray 12 8 1 3 17 25-17
Geldrop '12 6 4 2 16 29-13
EHC 12 7 2 3 16 24-12
Halsteren 12 5 3 4 13 24-15
Longa 12 5 3 4 13 19-15
DESK 12 3 5 4 11 23-28
TSC 12 3 4 5 10 11-20
BW 12 2 5 5 9 23-32
Parmingen 12 3 2 7 8 18-20
Baronie 12 3 2 7 8 11-22
Wilhelmina 12 1 2 9 4 6-28
Volharding 12 0 3 9 3 9-31

Programma:
BW-TOP
Halsteren-Baronie
Volharding-TSC
EHC-Geldrop
Longa-Venray
SV Meerssen-Panningen
DESK-Wilhelmina
Tweede periodestand:
Halsteren 3 3 0 0 6 16-5
TOP 3 3 0 0 6 8-2
Longa 3 2 10 5 7-3
EHC 3 2 10 5 5-1
SV Meerssen kampioen eerste periode

hoofdklasse in cijfers

VENRAY-MEERSSEN: 1-2 (0-0). 60. Ploe-
men 0-1; 72. Spee 1-1; 89. Ploemen 1-2.
Scheidsrechter: Wagenhuis. Toeschouwers:
900. Waarschuwing: Van Dijk (Meerssen).
Philipsen (twee waarschuwingen) uit het
veld gezonden.
Venray: Jacobs 7, Poels 8, Spee 7, Beerkens
7, V. Haren 7, Lenssen 7, W. Vievermans 7,
Cuppen 7, V. Dijck 7 (64. Philipsen-), Wiede-
meijer 6, Sijbers 7 (80. Fasen-). Totaal 77 (11).
Meerssen: Dusseldorp 8, R. Smeets 7, V.
Dijk 8, R. Scheffers 8, E. Smeets 7, P. de
Leeuw 7 (88. Thoma-), Kleinen 7, Alfonso 7,
Ploemen 7. Dahlmans 7, Reijnders 7 (73.
Van Wijhe ). Totaal 80 (11).

TSC-EHC 1-1 (0-1). 37. Brankaert 0-1; 75.
De Kort 1-1. Scheidsrechter: Elsinga. Toe-
schouwers: 100.
EHC: Veldman 7, Gerringa 7, Grassi 7, Van
Hoof 6, Ypelaar 6, Derrez 7, Loontjes 6 (80.
Diercx), Merk 7, Selder 6. Brankaert 7, Van
Hoorn 6 (88. Wijnen-). Totaal: 72(11).

PANNINGEN-BW 1-3(1-1). 32.V.d. Sterren
1-0. 44. Van Dongen 1-1. 62. Van den Dun-
gen 1-2. 92. Van Wijnen 1-3. Scheidsrechter
Lamperd. Toeschouwers 600. Boeking:
Boer (BW).
Parmingen: Peeters 6, Schijven 6 (61. Dris-
sy-), Eibers 6, R. Janssen 7, Engels 6, Smole-
naers 6, Hoedemakers 6, Nijssen 6, Doenzen
7, Houben 8, Van de Sterren 7. Totaal 71 (11).

topscorers
1. Wubben(DESK) 12; 2. Dahlmans (Meers-
sen) 10; 3. Van Leenders (Geldrop). Homan
(TOP), Cuppen (Venray) en Becks (BW) 8;
7. Zwart (Halsteren), Keurentjes (TOP) en
Gagliardi (Longa) 7; 10. Meulendijks (Gel-
drop), Van Hoorn en Brankaert (EHC) 6; 13
Notten en Brouns (Geldrop), Ploemen
(Meerssen), Berden (Volharding), Houben
(Parmingen), en Van de Berg (DESK) 5.

en voorts...
TOP - DESK 2-1. Rust 0-0. 70. Keurentjes
1-0, 78. Van Rosmalen 1-1, 82. Groenendijk
2-1. Scheidsrechter Borst. Toeschouwers
1100. Boeking: Momoh (DESK).

BARONIE - VOLHARDING 0-0. Scheids-
rechter De Wit. Toeschouwers 300. Boekin-
gen: Verstegen, Willemsen, Baltissen (allen
Volharding).

WILHELMINA - HALSTEREN 1-4. 2. Moer-
kens 0-1, 40. Voorbraak 0-2. Rust. 63. Moer-
kens 0-3, 81. Maas 0-4, 89. Van Hoorn 1-4.
Scheidsrechter Duys. Toeschouwers 400.

GELDROP - LONGA 1-1. 28. Brouns 1-0.
Rust. 88. Gaghardi 1-1. Scheidsrechter Bo-
gie. Toeschouwers 400.

BW verrast
Parmingen

PANNINGEN - Parmingen is
op eigen veld aardig onderuit
gegaan tegen BW: 1-3. Par-
mingen speelde met name in
het eerste bedrijf niet slecht.
Het kreeg diverse kansen,
doch benutte via Van de Ster-
ren slechts een. Een domme
overtreding van Nijssen luid-
de op slag van rust de gelijk-
maker in. Van Dongen scoor-
de uit de van richting veran-
derde vrije trap 1-1.

In het tweede bedrijf zocht Parmin-
gen de aanval. Met als uitblinker
Houben, kreeg de ploeg diverse
kansen. Kansen die niet benut wer-,
den. Een tegenaanval van BW le-
verde prompt, via Van den Dungen,
een treffer op: 1-2.

Met man en macht viel Parmingen
vervolgens aan. De voorhoede wist
diverse goede kansen te creëren,
doch scoren deed Parmingen niet.
Dat deed wel BW. In de laatste mi-
nuut scoorde Van Wijnen 1-3.

Inhalen in
zaalvoetbal

HEERLEN - In de zaalvoetbalcom-
petitie wordt na een week rustslechts een beperkt, inhaalprogram-
ma afgewerkt. In de eerste divisie C
speelt het op een degradatieplaats
vertoevende ZW Roermond thuis
tegen Hooghuis Sport. De Braban-
ders kunnen bij winst koploper
worden, terwijl de Roermondena-
ren moeten winnen om aansluiting
met de veiligeplaatsen tekrijgen. In
de tweede divisie F ontvangt Perey
Verzekeringen Hans Anders. Perey
heeft nog géén duel gewonnen, ter-
wijl de Maastrichtenaren in de laat-
ste wedstrijd zeer sterk speelden.
Het wordt het eerste optreden van
coach Cor Foekens, die Stap in En-
tree verwisseld heeft voor Hans An-
ders.

IC:
Melick 21.00 ZVV Roermond-Hoog-
huis Sport

2 F:
Maasbracht 21.00 Perey-DC H.An-
ders
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Scheidsrechter
helpt SVN
Van onze medewerker

MAARTEN DE KEVER

MAASTRICHT - Heer is er,
ondanks een veldoverwicht
gedurende de gehele wed-
strijd, weer niet in geslaagd
punten te veroveren. Het pro-
bleem was dit keer niet het
scoren, maar het feit dat twee
van de drie door Heer gescoor-
de doelpunten werden afge-
keurd. SVN daarentegen wist
twee cadeautjes te verzilveren
en nam beide punten mee naar
huis. Het eerste cadeautje voor
SVN kwam van scheidsrech-
ter Hundscheid. Al na vijf mi-
nuten gaf hij binnen het straf-
schopgebied van Heer een
vrije trap, nadatkeeper Gielen
zondigde tegen de 'passen-re-
gel. Joep Zenden knalde kei-
hard raak: 0-1.
Sen minuut eerder had diezelfde
xheidsrechter een doelpunt van Ed
3raken afgekeurd. Dat deed hij
/oor de tweede keer in de 27e mi-
ïuut. Weer scoorde Braken met een
>chitterende kopbal, maar ook nu
iet Hundscheid niet aftrappen,
"naar gaf SVN een vrije trap.

Dndanks een niet aflatende inzet
aleekHeer niet in staat de SVN-ver-
iediging te ontregelen. Routinier
Jan Wetzels gaf SVN tien minuten
/oor tijd het tweede cadeautje. Bal-
verlies van hem in zijn eigen straf-
schopgebied, stelde de attente Hub
Hensels in staat de tweede SVN-
treffer te scoren.

Dat Ed Braken vier minuten voor
tijd via een strafschop tegenscoor-
de, verhoogde wel nog de spanning
maar had geen gevolgen meer voor
de stand.

Heer-trainer Ton Houben sprak na
afloop van een behoorlijke kater.
„Dit is een fortuinlijke overwinning
van SVN. Wij maken het spel, maar
verliezen weer. En daar is maar een
man verantwoordelijk voor: de
seheidsreehter".

Math Schaepkens was het niet met
Houben eens. „We hebben verdiend
gewonnen. We hadden een surplus
aan techniek en hebben dat uitge-
buit".

Id-clubklassement
1. Meerssen 6.806
2. SVN 6.659
3. RKONS 6.588
4. Sittard 6.578
5. Vinkenslag 6.555
6. EHC 6.529
7. Venray 6.526
8. Chevremont 6.453
9. Parmingen 6.447

10. Waubach 6.437
11. Limburgia 6.389
12. SCG 6.378
13. RKVCL 6.341
14. Heer 6.221
15. Caesar 6.219
16. Wilhelmina'oB 6.151

Ploeg van Lejeune scoort achttien keer in vier duels

SCG slachtoffer van
scoringsdrift Sittard

Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

SITTARD - Behoudens de eerste
tien minuten werd SCG door Sit-
tard overklast. De einduitslag van
6-1 voor de Sittardenaren was niet
eens geflatteerd. Toch had de wed-
strijd anders kunnen verlopen als
de Gronsveldse ploeg, vooral
Schoens, in de eerste tien minuten
de geboden kansen had benut. Drie
opgelegdekansen in dat tijdsbestek
leverden maar een doelpunt op.

Daarna werd Sittard wakker en
speelde zich moeiteloos naar een
6-1 overwinning. Trainer Lou Rie-
del van SCG: „Duidelijk was dat
Sittard ons op alle onderdelen de
baas was". Collega Bèr Lejeune van
Sittard: „Wij hebben tachtig minu-

ten lang gevochten voor een zo goed
mogelijk resultaat. Dat SCG in de
eerste tien minuten geen grotere af-
stand van ons nam is een fout aan
hun kant. Het loopt momenteel pri-
ma bij ons, de doelcijfers 18-4 en
acht punten in de laatste vier wed-

strijden, zeggen daarover voldoen-
de".

Zonder de geschorsten Ehlen en
Bergrath, had Sittard, met als uit-
blinker Jos Schmeits, zoveel meer
in huis, dat de spelersvan Riedel op

alle fronten konden worden afge-
troefd. Nadat Schoens in de derde
minuut vrij voor doelman Urlings
niet kon scoren, was het zeven mi-
nuten later wel raak: uit een voorzet
van Essers liets Schoens 0-1 aante-
kenen.

Daarna werd het een spelvan kat en
muis. Sittard bleef snel, leuk en
agressief combineren. In de 20e en
41e minuut leidde dat tot een rust-
stand van 2-1, omdat Goulding en
Segers succesvol waren.

Direct na rust kreeg Schoens een
unieke kans maar hij miste voor
open doel. Hierna werd Sittard op
alle fronten sterker. In de 59e mi-
nuut belandde een vrije trap van
Laumen op het hoofd van Barra:
3-1. Drie minuteh later was het Bar-
ra, die een voorzet losliet op Segers:
4-1. In de 70e minuut werd Segers
gevloerd binnen de zestienmeter-
lijn, waarna Keizers geen moeite
had vanaf de stip: 5-1. Nog was het
leed voor SCG niet geleden: een
voorzet van Van Tempel bereikte
Heimen en dat betekende 6-1.

Passart neemt afstand van Rimburg

Eerste nederlaag OVCS
Van onze medewerkster

MARIANNE GROSJEAN

HEERLEN — In de eerste klasse
B van de afdeling Limburg
moest Geertruidse Boys tevre-
den zijn met de puntendeling;
het duel tegen Wijlre eindigde
met een 1-1. Rimburg (IC) incas-
seerde bij Schinnen alweer een
nederlaag: 0-2. Door dit verlies
wordt het vooruitzicht op de
koppositie steeds kleiner. De
subtopper tussen DVO en Am-
stenrade(ID) werd met 2-0 in het
voordeel van de gasten besüst.

De topper in de eerste klasse A
tussen Amelie en Daalhof eindig-
de met een 3-0 overwinningvoor
de gasten. Daalhof-trainer John
Vaessen: „Alhoewel Amelie
vooral in de tweede helft optisch
sterker was, waren de meeste
kansen toch voor ons." De rust-

stand was 0-2 door een doelpunt
van Paul Luiten en een zelfgoal.
In de tweede helft scoorde Vigo
Gebhardt.

SV Itteren (1B) bleef met lege
handen achter; SCKR won met
maar liefst 4-0. De ruststand was
2-0 in het voordeel van de gasten.
Patrick Beugels (2) en Frans
Lipsch (2) namen de doelpunten
voor hun rekening. Hans Jans-
sen, trainer van SCKR: „De hele
wedstrijd waren we sterker.ltte-
ren probeerde de druk te verho-

gen, maar werd vlak na rust met
nog twee tegentreffers gecon-
fronteerd. De wedstrijd was toen
wel beslist. "
Passart (IC) verstevigt de koppo-
sitie door de 4-0 winst op Sylvia.
In de eerste helft waren beide
ploegen aan elkaar gewaagd.
Giorgio opende voor zijn ploeg
de score. In de tweede helft
maakten Rob Adams (2) en Paul
Friesen het karwei af. Passart-
trainer Piet van der Sande was
tevreden: „In de tweede helft wa-
ren we de betere ploeg; we heb-

ben de wedstrijd duidelijk in ons
voordeel beslist."
OVCS (ID) werd op eigen veld
verrast door een zeer gemoti-
veerd BVC '28: 1-2. In de eerste
helft kwam de thuisclub op voor-
sprong door Eric Kusters. Na
rust scoorden Pierro Carta en
Manfred Huliselan voor de gas-
ten. OVCS-trainer: „Dit was onze
eerste nederlaag; dat is altijd
pijnlijk. In de eerste helft hadden
we eigenlijk de wedstrijd moeten
beslissen. Na rust was BVC de
betere ploeg." BVC-secretaris

Lei Bemelmans: „Na de 2-1 voor-
sprong opende thuisclub de
jacht op de gelijkmaker. Onze
verdediging had de zaak echter
goed onder controle."

Vesta (IE) verlopr het duel tegen
St. Joost met 2-3. De ruststand
was 2-2. Eric Claessen en John
Gootzen scoorden voor Vesta;
Herman Vergoossen en Erwin
van Engelen (2) namen de doel-
punten voor St. Joost voor hun
rekening. Vesta-elftalleider
Frans Hawinkels: „Technisch
gezien speelden we het betere
voetbal. We kwamen twee keer
opvoorsprong. Beide keren kwa-
men de gastenvrij snelop gelijke
hoogte door fouten in onze ver-
dediging. Een snelle uitval van
St. Joost leidde uiteindelijk tot
de definitieve winst voor die
ploeg."

sport

RKVCL levert goed tegenspel, maar incasseert forse nederlaag

RKONS klimt steeds hoger
Van onze medewerker LEO JASPERS

LANDGRAAF - Een sprankelende eerste helft en een met
werkvoetbal gekruid en door de scheidsrechter warrig gediri-
geerd vervolg, leverde een terechte, maar geflatteerde over-
winnaar op in de vorm van thuisclub RKONS: 4-1. RKONS
schoot voorbeeldig uit de startblokken. En scheurde na vijf
minuten de wedstrijd open. Hoekschopspecialist Hans Cre-
mer dropte de bal op het hoofd van de akelig vrijstaande An-
toine Nöllgen, die slechts hoefde te knikken: 1-0.

RKVCL zag haar taktische voorne-
mens (met veel mensen achter de
bal blijven loeren op die ene doel-
treffende counter) meteen in rook
opgaan en koos voor opportunisme.
Het verdedigende werk liet men va-
ren en met opgestroopte mouwen
werd ten aanval getrokken. Gevolg:
een uitermate boeiend voebalspek-
takel met RKVCL in de meest do-
minante en aanvallende rol. Fred
Janssen, Rene Alink, Rico van Gin-
neken en Hendrie Huininga hadden
de gelijkmaker op de schoen maar
vonden RKONS-goalie Frank Be-
melen op hun post.

RKONS was meer succesvol. Eerst
testte Ron Dijkstra de RKVCL-lat
op degelijkheid, om na 37 minuten
toch toe te slaan na een afschuwelij-
ke blunder van Ger Thoma, die het
leer bij Mikel van der Linden node-
loos inleverde. Hendrie Huininga
bracht nog voor rust enigevorm van
gerechtigheid op het scorebord. Hij
verzilverde een hoekschop van Pe-
dro Nuiten: 2-1. Het dappere
RKVCL trachtte na rust de positie-
ve lijn door te trekken, maar kwam
twee keer op de koffie. Beide keren
deelde Mikel van derLinden de ge-
nadeklap toe: 3-1 en 4-1.

RKVCL-trainer Ger Houben: „Zo
leven we nu al enkele weken. Het
veldspel is best goed verzorgd. Er
wordt ook keihard gewerkt, maar
we scoren te weinig. Ik denk dat de
winterstop ons uit de misère kan
helpen om het benodigde zelfver-
trouwen bij te tanken". Collega Wim
Logister: „Een leuke opsteker voor
het aanstaande topduel tegen SVN.
Vooral in de eerste helft hebben we
het echte RKONS gezien. Pet af
voor de positieve spelopvatting van
RKVCL".

" Hoog, hoger, het hoogst. Spelers van RKONS en RKVCL trachten een soort voetbalpyramiae
te bouwen. Foto: FRANS RADE

'Ben Habets: 'Dit was onze sterkste tegenstander tot nu toe'

Chevremont roept
Vinkenslag halt toe
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

MAASTRICHT - Vinkenslag
is na de teleurstellende 1-1 te-
gen Chevremont lijstaanvoer-
der af. Interim-trainer Hub

Groenewegen, die Peter Be-
nen tot na de winterstop ver-
vangt, had het er na afloop
moeilijk mee. „Je weet, dat je
alskoploper een keer op jebek
valt. Een punt verspelen tegen

een ploeg als Chevremont,
vind ik geen schande. Sterker
nog, we hadden niet eens ver-
diend te winnen! Conditioneel
zaten we vooral in de slotfase
goed in de wedstrijd, maar dan
moet je ook een beetje geluk
hebben om die twee punten te
pakken."
Na vijf minuten deponeerde de le-
vensgevaarlijke Vinkenslag-spits
Ben Habets de bal achter Frans
Schleyper: 1-0. Chevremont leek
klaar voor de sloop, maar Nico
Kroon redde op de lijn een inzet van
Ben Habets en Wiel Remmers en
Harry Vroegop zagen inzetten net
naast en over vliegen. Na een half
uur kwam Chevremont onverwacht
terug in de wedstrijd. René Meer-
man profiteerde optimaal van de
vrijheid, die hij van zijn naaste be-
waker Grades Remmers kreeg: I—l.
Coach Jo Quadflieg zag zelfs toen de
volle winst zitten. „We hadden de
mazzel dat Vinkenslag zo vroeg op
voorsprong kwam. Na de verdiende
gelijkmaker was onze tegenstander
de kluts kwijt".

Gedurende de tweede helft speelde
Chevremont op de Vinkenslag-
helft, maar de broodnodige treffers
bleven uit. In het laatste kwartier
kwam Vinkenslag sterk terug, maar
Ben Habets, Wiel Remmers en Math
Dassen vonden Frans Schleyper op
hun weg. Vlak voor tijd verdween
een pegel van Harry Vroegop via de
vuisten van Frans Schleyper rake-
lings naast. Topscorer Ben Habets
vond de 1-1 einduitslag terecht*
„Dit was de beste ploeg die we tot
nu toe zijn tegengekomen. Ze creë-
ren kansen bij de vleet, maar scoren
veel te weinig. Van de sporadische
kansen die ik kreeg heb ik er wel
één benut"." Ben Habets (links) in duel met Chevremont-voorstopper Henk Weelen. Raymond Trags (Che-

vremont) kijkt toe. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Id-sterrenelftal
Dusseldorp (4)

(Meerssen)

Van Dijk (5)
(Meerssen)

Poels (5) Scheffers (4) Van Haren (2)
(Venray) (Meerssen) (Venray)

Schmeitz(l) Henssen (3) Cremers (3)
(Sittard) (RKONS) (RKONS)

Habets (2) Houben (1) Hensels (2)
(Vinkenslag) (Parmingen) (SVN)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffende speler in
het LD STERRENELFTALwerd gekozen.

IFin cijfers

HEER-SVN 1-2 (0—1). 5. Zenden 0-1; 80.
Hensels 0-2; 86. Braken 1-2. Toeschouwers:
200. Scheidsrechter: Hundscheid. Boeking:
Gielen (Heer).

HEER: Gielen 6, Huntjens 6 (73. Yerna-),
Wetzels 7, Petit 7 (75. Wijns-), Muys 6, Cos-
tongs 7, Franssen 5, Limbourg 6, Hollanders
7, Reneerkens 7, Braken 8. 72(11).

.
SVN: Reumkens 7, Joosten 5, Pluymen 7,
Duijf 6, Custers 7, Peelen 6, Mermens 6,
Zenden 7, Nelissen 6 (34. J.Cremers 5, 83. H.
Cremers-), Hensels 8, Reintjens 7. 77(12).

VINKENSLAG-CHEVREMONT 1-1 (1-1).
5. Habets 1-0; 32. Meerman 1-1. Toeschou-
wers: 150. Scheidsrechter: Houben. Officië-
le waarschuwing: Wijnhoven (Chevre-
mont).

Vinkenslag: Remmers 6, G. Remmers 6,
Magermans 6, Franssen 7, Frijns 6, Her-
mans 6, Scheffers 6, W. Remmers 7, Dassen
7, Vroegop 7, Habets 8. Totaal: 72(11).

Chevremont: Schleyper 7, Trags 7,Kroon 7,
Weelen 7, Huynen 7, Otten 6, De Mey 6,
Wijnhoven 6, Meerman 7, Dautzenberg 6,
Schleepen 6. Totaal: 72(11).

WAUBACH-CAESAR: 2-0 (0-0). 66. Küpper
1-0; 77. Dautzenberg 2-0. Toeschouwers:
200. Scheidsrechter: Eijkenboom.

Waubach: Blankenhagen 6, Van Kan 6,
Kleinjans 7, Jurgens 6, Snippe 6, Horbach 6,
Starmans 6 (81. Theunissen-), Speth 6, Küp-
per 7, Dautzenberg 7, Bos 6 (81. Hartgerink
). Totaal 69 (11).

Caesar: Knols 6, Gilissen 6, Luijten 5, Nij-
sten 6, Vervoort 6,Rongen ( 6, Ruiter 6, V.d.
Heuvel 7, Dahlmans 6, Bastings 6, Carrus 5.
Totaal 65 (11).

RKONS-RKVCL: 4-1 (2-1). 5. Nöllgen 1-0;
37. Dijkstra 2-0; 41. Huininga 2-1; 75. V.d.
Linden 3-1; 87. V.d. Linden 4-1. Scheids-
rechter: Vanßieth. Toeschouwers: 200. Boe-
kingen: Janssen en Brüll- (RKVCL) en
Henssen (RKONS).

RKONS: Bemelen 7, Janssen 7, De Boer 7,
Eleveld 6, Aretz 7, Nöllgen 6 (62. Schilder-),
Henssen 8, Cremer 8, Kockelkoren 7* V.d.
Linden (7), Dijkstra 8. Totaal 78 (11).

RKVCL: Smit 6, Theunissen 6 (80. Sour -),
Brüll 6, Triepels 7, V. Ginneken 7, Janssen
8, Erens 6 (88. De Vries ), Alink 7, Huininga
7, Thoma 6, Nuiten 8. Totaal 74 (11).

SITTARD-SCG 6-1 (2-1). 10. Schoens 0-1;
20. Goulding 1-1; 41. Segers 2-1; 59. Barra
3-1; 62. Segers 4-1; 70. Keizers (strafschop)
5-1; 90. Heimen 6-1. Scheidsrechter: Sla-
venburg. Toeschouwers: 200.

Sittard: Urlings 7, Laumen 7, Meisen 7,
Meerts 6, Th. Pernot 7, Schmeits 8, B. Per-
not 7, Keizers 7, Goulding 6 (80. Heimen),
Segers 7 (Van Tempel-), Barra 7. Totaal:
76(11).
i

SCG: Loyens 6, Van Aubel 6 (46. Goessens
6), Geurtjens 6, Van Hoorn 6, Rousseau 7,
Bessems 6 (80. Dassen-), Van Helvert 6,
Heuts 6, Essers 6, Schoens 5, Kokelkorn 7.Totaal: 73(12).

eerste klasse E
Hapert-Margriet 0-1
NOAD-ODC 5-1
WVO-DeValk 2-4
ESV-Boed Wit W. 1-1
WSC-Gemert 3-1
UDI '19-Blerick 1-4) f
UDI '19 12 7 3 2 17 27-11
Margriet 12 7 2 3 16 21-19
NOAD 12 6 3 3 15 23-15
ESV 11 5 4 2 14 17- 9
Blerick 12 6 2 4 14 21-14
De Valk 12 5 3 4 13 20-12
Rood Wit W. 12 4 4 4 12 12-17
WSC 12 4 3 5 11 13-12
WVO s 12 4 2 610 21-23
Gemert 12 3 4 5 10 19-22 I
ODC 12 3 3 6 9 12-26
Hapert 11 0 1 10 1 4-30
Programma:
Blerick-WSC
Gemert-ESV
Rood Wit W.-WVO
De Valk-NOAD
ODC-Hapert
Margriet-UDI '19
Tweede periodestand:
UDI '19 4 3 1 0 7 14- 5
WVO 4 3 0 1 6 15- 5
NOAD 4 2 2 0 6 12- 5
Margriet kampioen eerste periode

eerste klasse F
Wilhelmina '08-Limburgia afg.
Waubach-Caesar 2--0
RKONS-RKVCL 4-1
Heer-SVN 1-2
Sittard-SCG 6-1
FC Vinkenslag-Chevremont 1-1

SVN 12 8 2 2 18 23-12
FC Vinkenslag 12 6 5 1 17 33-17
Sittard 12 6 4 2 16 29-14
Limburgia 11 6 3 2 15 17- 8
Waubach 12 5 5 2 15 14- 4
RKONS 12 4 6 2 14 19-14
Chevremont 12 2 6 4 10 9-16
Heer 12 2 5 5 9 11-17
RKVCL 12 1 6 5 8 14-23
SCG 12 2 4 6 8 12-28
Wilhelmina'oB 11 2 2 7 6 10-23
Caesar 12 1 4 7 6 11-26
Programma:
Chevremont-Sittard
SCG-Heer
SVN-RKONS
RKVCL-Waubach
Caesar-Wilhelmina '08
Limburgia-FC Vinkenslag
Tweede periodestand:
Sittard 4 4 0 0 8 18- 4
RKONS 4 3 1 0 7 10- 3
FC Vinkenslag 422069-4
SVN kampioen eerste periode

topscorers

1. Habets (Vinkenslag) 11; 2. Segers (Sit-
tard)en R. Winkens (Limburgia) 10; 4. Goul-
ding (Sittard) 8; 5. Braken (Heer) 7; 6. Van
der Linden (RKONS) 6; 7. Willems
(RKVCL), Nelissen, Hensels en Zenden
(SVN), Meerman (Chevremont) 5; 12.
Schoens (SCG), Keizers (Sittard), Vroegop
en W. Remmers (Vinkenslag), Ruiter (Cae-
sar), Nöllgen (RKONS) 4.

Id-spelersklassement
1.Dusseldorp (Meerssen) 7.333; 2. Van Dijk

(Meerssen) 7.250; 3. Dijkstra (RKONS)
7.222; 4. Kokelkoren (SCG) 7.182; 5. Quesa-
da (Meerssen) en Poels (Venray) 7.167; 7.
Frolichs (Limburgia) 7.091; 8. Custers
(SVN), Rousseau (SCG), Gerringa (EHC),
Habets (Vinkenslag), Van der Linden
(RKONS) en Scheffers (Meerssen) 7.000.

Scheidsrechter staakt
KVC Oranje-Stadbroek
KERKRADE - Het amateurvoet-
bal heeft afgelopen weekeinde
opnieuw voor negatieve berich-
ten gezorgd. In de wedstrijd
KVC Oranje-Stadbroek moest
scheidsrechter Jos Heijkant (41)
een kwartier voor tijd spoorslags
de kleedkamer opzoeken. De
vlam sloeg in de pan ,nadat KVC
Oranje 2-1 scoorde. Stadbroek
was het niet eens met het doel-
punt en liet dat in alle hevigheid
merken.

Spelers en grensrechter achter-
volgden de scheidsrechter over
het hele veld. Zij duwden aan
hem en rukten aan zijn kleren.
Heijkant: „De stoppen sloegen
volledig door bij die mensen. Ik
stuurde drie man naar de kant:

grensrechter Ramaekers en de
spelers De Heus en Ramaekers.
Ik had echter zeker vijfman kun-
nen wegsturen. Speler Ramae-
kers gooide mij, nadat ik hem
weggestuurd had, de bal keihard
in het gezicht. Toen was voor mij
de maat vol. Ik heb gestaakt. Ik
moet erkennen datzowel het be-
stuur van KVC Oranje, als dat
van Stadbroek, alles in het werk
hebben gesteld om de gemoede-
ren te sussen. Ik vind het bijzon-
der jammer. Zes weken heb ik
wegens een blessure niet kunnen
fluiten. En dan gebeurt dit. Op
die manier gaat de liefhebberij in
het scheidsrechteren er echt af.
Temeer als je de excessen van de
laatste weken erbij in ogen-
schouw neemt."

Waubach moeizaam
voorbij Caesar

Van onze medewerker
WIEL LARIK

WAUBACH - In een weinig aan-
trekkelijke, maar met veel inzet ge-
speelde, wedstrijd tussen Waubach
en Caesar, wist de thuisclub. een
verdiende 2-0 overwinning te beha-
len. In de eerste helft duurde het tot
de 43e minuut vooraleer sprake was
van een doelkansje. Oorzaak hier-
van was het verdedigend ingestelde
Caesar en het niet op dreef zijnde
Waubachse middenveld. y
Caesar-trainer Fer van Melsen was
na afloop teleurgesteld: „Wij zijn in
een positie waarin ieder puntje mee-
genomen is. We hebben hier gepro-
beerd de nul achterin vast te hou-
den. Dat dit voor het publiek niet
leuk is, weet ik. Maar wat moet je
anders? Zeker met dit jonge elftal.

Dat we hier twee doelpunten om de
oren kregen, is weer te wijten aan
een groot gebrek aan routine bij
mijn spelers. Zolang het 0-0 blijft,
zien mijn spelers het nog zitten*
Wordt het echter 1-0, dan wordt het
heel moeilijk om nog iets terug te
doen".

Gaf de eerste helft een rommelig
beeld, de tweede helft was niet veel
anders. Veel inzet maar weinig goed
voetbal. Echter nu wist Waubach

een veldoverwicht op te bouwen er-
de mannen uit Beek vast te zetter»
op hun eigen helft. In de 66e minuu'
mocht Waubach dan ook juichen'
Na een voorzet van links kopte San'
der Bos de bal voor de voeten va*JRené Küpper; deze tikte beheers*
in: 1-0. Willy Dautzenberg maakt"
dertien minuten voor tijd een eind"
aan alle onzekerheid: 2-0.
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damesvoetbal

Nieuwe deceptie
voor WW

JEERLEN - Weer een deceptie
J>or de dames van Sportclub
JvV'2B, want in de interregiocom-
*ütie eindigde de streekderby te-
Pi Susteren opnieuw in verlies:
3. WVV was in de vrij aardige en

wedstrijd dicht bij het
*fste succes in de huidige competi-
*■ maar kon uit de gecreëerde kan-ji in de tweede helft onvoldoende

behalen. Susteren
"jam door doelpunten van Chan-
J-le Reubsaet en Ilja Rutten snel

(^ een 0-2-voorsprong. Het beeld
Fanderde meteen, toen Mery Wol-
frs door een eigen doelpunt de

iprge tot 1-2 verkleinde. Annita
Mlebrand scoorde uit een counter

ipiswaar nog 1-3, maar dat was in
Ele fase ook het enige positieve van
psteren. WW opende na de her-

i t?-ting energiek en nadat Nancy

'fcbets 2-3 scoorde, ging de thuis-
\ f'Ub er nog steviger tegen aan. De
[ indiende gelijkmaker bleef echter

i Jde eerste klasse zuid werd alleen- * wedstrijd RHC-Heksenberg ge-
l "«eld en de Heksenberg-dames
5 Nden behoorlijk uit: 0-16. Voor

scoorde JeanetteRieke>
maal, Sandra Bongers en Jac-

van Mechelen naalden drie
*er doeltreffend uit, terwijl Marlies
aes en Annemiek Mere twee keer
*t net vonden.

Inzet van Vaesrade
terecht beloond

Vaesrade-Schuttersveld 2-2
10.B. Grasmeijer 0-1; 15. G. Oly-

ve (strafschop) 1-1; 16. R. Ba-
chaus 1-2; 51. H. Meens 2-2. Toe-
schouwers 250. Scheidsrechter
Teeuwen. Boeking: E. Nijsten
(Schuttersveld).

Vaesrade: Stam, Olijve, Dela-
haye, L. Vusschers, Arnoldus-
sen, Van Geffen (85. Brüls),
Meens, R. Vusschers, Pelzer,
Lemmens, Rietrae.
Schuttersveld: Smid, Mulders,
Nijsten, Grasmeijer, Bachaus,
Bröcklebank, Winkens, Brze-
zynski, Raets, Welzen, Derks (61.
Rietbroek).

{^UTH - Schuttersveld-trainer
Zuidema sloeg na afloopvan de ontmoeting Vaesrade

j-°ntra Schuttersveld de spijker
jP de kop, toen hij stelde: „Vaes-

heeft ons in de tweede helftpen moment meer in ons spel
komen." De équipe van

?ainer Frans Kerens troefde op?9sis van een tomeloze inzetSchuttersveld in het tweede part
uderdaad af. Achteraf mochtene gasten best tevreden zijn met'e Puntendeling (2-2), zeker ook
/J^dat scheidsrechter Teeuwen
fjarnelijk één van de weinigen
*as, dieuitblinkerMaurice Lem-
?ens in buitenspelpositie zag

toen deze twintig minuten
°or tijd Vaesrades derde treffer"coorde.

v e eerste helft was duidelijk
°or Schuttersveld. Al na tien

J^nuten kwamen de gasten or,°orsprong, toen de hele Vaesra-
je-defensie een voorzet van

Q°hn Welzen miste, waarna de.^gerukte voorstopper Ben
.■£asmeijer simpel kon binnen-ren: 0-1. Vijf minuten laterAgeerde dezelfde speler te laat
fP een schijnbewegingvan Mau-
siPe Lemmens. Strafschop be-iste Teeuwen. Ger Olijve lietatl Smid kansloos: 1-1.

Schuttersveld was niet onder de
indruk, want amper één minuut
later nam de ploeg opnieuw de
leiding na een verwoestend af-
standsschot van Ron Bachaus.
Na de thee kwam een herboren
Vaesrade binnen de Innen. Zes-
tien minuten waren er gespeeld,
toen de vaak ongrijpbare Mauri-
ce Lemmens de diepte insprintte
en de inkomende Hub Rietrae en
Hub Meens een niet te missen
kans bood. Deze lieten zich het
buitenkansje niet ontgaan en
werkten tesamen de gelijkmaker
binnen: 2-2.

Heerlen Sport-Bunde G-2
84. W. Vrancken 0-1; 87. E. Veu-
gen 0-2. Scheidsrechter Joosten.
Boeking: H. Soudant (Heerlen
Sport); H. Aerts (Bunde).

HEERLEN - Heerlen Sport liep
gisteren tegen een gevoelige
thuisnederlaag op en na afloop
wezen de vingers van de thuis-
club beschuldigend richting
scheidsrechter Joosten. De leids-
man gaf bij een 0-0-stand in de
65e minuut de bal vrij bij een di-
recte vrije trap, waarna Frijns
raak knalde. De leidsman annu-
leerde vervolgens de treffer, om-
dat de Bunde-muur nog niet ge-
noeg op afstand zou hebben ge-
staan. Maar Heerlen Sport speel-
de gewoon een slechte wedstrijd
en verdiende niet meer dan één
punt tegen het beter anticiperen-
de Bunde. Wim Vrancken en
Eric Veugen zorgden er in de
slotminuten voor, dat Heerlen
Sport zelfs met lege handen ach-
terbleef.

Haslou-Eijsden 1-1
38. M. Houben 1-0; 80. H.Kessels
1-1.Scheidsrechter Stassen.

GELEEN - Koploper Eijsden
kroop gisteren door het oog van
de naald bij Haslou. In een spec-
taculair duel wist de tomeloos

tweede klassei^sl

hard werkende thuisploeg de,
door een schitterende actie van
Maurice Houben verkregen,
voorsprong lang vast te houden.
Pas tien minuten voor tijd slaag-
de Eijsden er in de score gelijk te
trekken, door een prima volley
van HenkKessels.

" De gelijkmakervan Vaesrade in het duel tegen Schuttersveld in demaak. Op de bovenste
foto legt uitblinker Maurice Lemmens de bal terug op de instormende HubRietrae. Op de
onderste foto haalt Hub Meens de bal uit het net, terwijl Rietrae en Lemmens een feestje
bouwen. Foto's: FRANS RADE

Voerendaal primaVan onze medewerker
HENK SPORKEN

VOERENDAAL-BERG'6B -4-2 (1-1).
3. Smeets 1-0; 9. Lahaye 1-1; 48. Er-
Ven 2-1; 54. In de Braekt 2-2; 87.
Zweers 3-2; 89. Smeets 4-2. Toe-
schouwers 200. ScheidsrechterGroenveld.
Voerendaal: P. Rybakowski, R. Ry-
bakowski, Vrinzen, Boosten, R
°oumans, Janssen, Knippenberg,
Zweers, Smeets, M. Boumans, Er-ven.

Kaumans, Übags, Lazarus, N.gemer, In de Braekt, Lahaye (65. R.
°emer), Reiss (72. Jacobs), VanNoorbeek, Bosch, Duyzings, Lam-
benks.

VOERENDAAL - Het duel
tussen Voerendaal en Berg'6B
kende veel ingrediënten, die
een voetbalwedstrijd interes-
sant maken. Harde, maar altijd
faire duels; een goed leidende
arbiter Groenveld; twee volle-
dig op de aanval spelende
ploegen; enkele defensieve
blunders en zes doelpunten.
Voerendaal deed voor de der-

de maal op rij goede zaken,
want nu werd Berg met 4—2
aan de zegekar gebonden.

Op grond van het veldoverwicht in
de tweede helft was die overwin-
ning verdiend. „Voor rust waren
beide ploegen beurtelings sterker
en hadden we geluk, dat Berg na de
gelijkmaker de zaak niet besliste,"
concludeerde Voerendaal-trainer
Henk Ummels na afloop terecht.

De eerste en de tweede helft kenden
een identiek begin. In beide fases
nam Voerendaal na drie minuten
een voorsprong (Smeets en Erven),
terwijl Berg steeds zes minuten la-
ter egaliseerde (Lahaye en In de
Braekt).

Beide ploegen bleven strijden voor
de dubbele puntenwinst, waarbij de
betere mogelijkheden voor Voeren-
daal waren.
Pas drie minuten voor het eindsig-
naal viel de definitieve beslissing.
Zweers kogelde vanaf de rand van
het strafschopgebied raak, waarna
Smeets de eindstand op 4-2 bepaal-
de.

RKVVL-MKC 2-2
10. P- Demacker (strafschop)
0-1; 20. R. Volders 1-1; 40. E.
Massot 1-2; 58. R. Schols 2-2.

MAASTRICHT - MXC blijft ook
na gisteren wachten op de eerste
volle winst in deze competitie.
Toen John Massot de gasten op
een cruciaal moment, vijf minu-
ten voor rust, wederom op voor-
sprong bracht, leek een verras-

sing in het verschiet te liggen. In
de tweede helft stelde een ener-
giek spelend RKWL al snel
orde op zaken door een prima
vrije trap van aanvoerder Rob
Schols.

Ook IVS wenst rol van betekenis te spelen

Mariarade is van slag
Van onze medewerker

KAREL BOVENDEAARD
MARIARADE - IVS 1-2 (0-1). 25.
Elsinga 0-1; 54. Noevers 1-1; 84. Van
de Boom 1-2. Toeschouwers 175.
Scheidsrechter Kluitmans. Uit het
veld gestuurd: Smid (Mariarade).
Boeking: Quaedvlieg (IVS) en Stur-
mans, Smid en Vluggen (Mariarade).

HEERLEN - Op een manier, die
niets aan duidelijkheid te wensen
overliet, heeft IVS er tegen Mariara-
de blijk van gegeven, dat.het volop
wenst mee te doen bij het verdelen
van de prijzen in de vierde klasse D.
Niet alleen bleven de groen-witten
uit Berg aan deMaas ook in hun elf-
de wedstrijd ongeslagen, zij versloe-
gen bovendien de eerste periode-
kampioen op eigen veld: 1-2.

Het meest tot de verbeelding sprak
de wijze waarop de overwinning tot
stand kwam. De ploeg van trainer
Harrie Übachs speelde namelijk
vanaf de aftrap bijzonder aanval-
lend. Ze bleef dat ook volhouden,
nadat ze door de Mariarade-gelijk-
maker in het nauw werd gebracht.
Het enige verwijt, dat Übachs zijn
spelers na afloop mocht maken, was
het soms zeer onzorgvuldig omgaan
met talloze doelkansen.

In de eerste helft hadden de bezoe-
kers vrijwel alles te vertellen. Hun
opbouw was verzorgder, ze waren
bijna altijd iets sneller bij de bal en
troefden in de duels hun tegenstan-
ders steeds weer af. Toch duurde
het nog bijna een half uur, voordat
de constant alert voor de dag ko-

mende Chris Pais in het doel van de
thuisclub geklopt werd. Een schot
van André van de Boom kon hij pa-
reren, maar tegen devolgende inzet,
van Stephan Elsinga, was geen ver-
weer mogelijk: 0-1. Daarna deden
er zich voor IVS zoveel echte moge-
lijkheden voor, dat Übachs na af-
loop niets teveel zei met de woor-
den: „Voor de pauze had de zaak in
ons voordeel beslist moeten zijn."

Het mooie doelpunt van Mariarade-
verdediger John Noevers, die doel-
man-aanvoerder Pascal Reyans met
een halve omhaal de gang naar het
net liet maken (1-1), inspireerde de
thuisclub korte tijd, maar ze werd al
snel weer opgejaagd en met de rug
tegen de muur gezet. Ook nu had-
den de Maaskanters een 'eeuwig-
heid' nodig, om aan succes te ko-
men. Een handigeactie van de voor
verdediger Bernd Pfeiffer in het
veld gekomen aanvaller Peter Haas
stelde tenslotte Van de Boom in
staat de winnende treffer voor zijn
rekening te nemen: 1-2.

" In het 'damesduel' WVV'2B-Sus-
teren werd WVV-speelster Hennie
Jeurissen uit het veld gestuurd. Zij
trapte naar Susteren-speelster Lia-
ne Hompes.

" John Smid (Mariarade) moest in
de wedstrijd tegen IVS voortijdig
naar de kant. Invaller Smid had na
vijf minuten zijn eerste boeking te
pakken en drie minuten later zijn
tweede.

Miranda-Almania 1-1
80. M. Dirksen 1-0; 81. F. Zinken
1-1.

KERKRADE - In de eerste helft
van het aantrekkelijke duel Mi-
randa-Almania domineerde de
thuisploeg, maar schitterend
keeperswerk van Nico Philippen
en twee keer de paal bij kopbal-
len van Pascal Daems, stonden
een verdiende treffer in de weg.
In de tweede helft waren de rol-
len omgekeerd en domineer*-!*»

Almania. Toch leek de volle
winst naar de thuisploeg te gaan,
toen Marcel Dirksen tien minu-
ten voor tijd een fraaie actie doel-
treffend afrondde. Een minuut
later zorgde Frank Zinken echter
toch nog voor gerechtigheid.

Leonidas-Geleen 1-2
21. J. Maes 0-1; 24. P. Romero
1-1; 26. G. Houtvast 1-2.

GELEEN - Een door blessures
gehandicaptLeonidas leed giste-
ren een verdiende nederlaag te-
gen Geleen. Het was aan het
schitterend keeperswerk van
Eddy Kempeners te danken, dat
de Geleen-zege uiteindelijk niet
hoger uitpakte.

sport

Hulsberg na twaalf duels nog steeds ongeslagen

Schimmert bedwingt koploper
Van onze medewerker JO SCHOLTES

HULSBERG- SCHIMMERT 1-1(1-1). 17. Don Storms 1-0; 30. Maurice Sormani
1-1.Toeschouwers 250. Scheidsrechter Bertrand.
Hulsberg: P. van de Broeck, Zelissen, R. Slangen, H. van de Broeck, Moors, R.
Slangen (55. Ekelhof), Storms, Ruwette, Steijns, Habets (45. De Heus), Deguelle.
Schimmert: Huntjens, Herberigs, Goossens, Laumen, Frissen, Provaas (63. Be-
melmans), Wierts, Peusen, De Graaf, Pitti, Sormani (75. Meessen).

HULSBERG - Hulsberg en Schimmert speelden een manne-
jük en sportief duel. Het attractieve van deze derby, waarin
Hulsberg ook na twaalf wedstrijden nog ongeslagen bleef, was
dat beide ploegen voor de volle winst voetbalden. Hulsberg-
trainer Bert Isenborghs: „Al met al een matige wedstrijd. Het
IZware veld liet gewoon geen goed voetbal toe."

Na een gelijkwaardige openingsfase
nam Schimmert na een kwartier
een vrije trap. Raymond Laumen
schoot keihard langs de muur en
doelman Peter van de Broeck ran-
selde de bal met een katachtige re-
flex uit zijn doel. Hulsberg schrok
wakker en scoorde meteen hierna
de openingstreffer. Ton Storms
vond het net na een prachtige door-
kopbal van Max Ruwette: 1-0. Huls-
berg beheerste het spel hierna volle-
dig. Het spel van Schimmert stond
in deze periode bol van foutieve
passes. Men beperkte zich noodge-
dwongen tot enkele spaarzame
counters, die zelden verder reikten
dan de eigen helft.

In de dertigste minuut counterde
Schimmert echter effectief. Huls-
berg-libero Ron Slangen maakte
noodgedwongeneen overtreding op
de rand van het strafschopgebied.
Uit de toegekende vrije trap scoor-
de Maurice Sormani, nadat hij was
aangespeeld door Guido Peusen:
1-1. Na rust was de eerste doelpo-
ging voor Hulsberg. Ron Slangen
vond echter doelman Lou Huntjens
op zijn weg. Hulsberg bleef hierna
het spel dicteren en de druk werd
groter.
Schimmert-trainer Jan Goftïn zag
het gevaar: „We geven het uit han-
den!" Libero Gie Herberigs trok
zich de woorden van zijn trainer
aan. Na een snel opgezette counter
slalomde hrj door de Hulsberg-de-
fensie en kon maar net worden afge-
stopt. Vanaf de zeventigste minuut
maakte Schimmert zich langzaam
maar zeker los uit de omklemming.
Beide ploegen speelden nu voor de
volle winst. Ivo Pitti schoot rake-
lings naast en aan de andere kant
werd een inzet van Max Ruwette
knap gered door Huntjens. Beide
ploegen kwamen echter niet meer
tot scoren.

" Onder de ogen van arbiter JacBertrand wordt een Hulsberg-aanvaller dooreen Schimmert-
verdedigeronderuit gehaald. Foto: FRANSRADE

derde klassers
POLARIS -KVU 0-1. Van beidekanten een
zeer matige wedstrijd met weinig krachts-
verschil. Direct na de wissel slaagde Fran-
ken er in om voor zijn ploeg fraai te scoren:
0-1. Scheidsrechter Hendricks.
KLUIS - SCHARN 3-2. Spannende wed-
strijd met doorgaans op- en neergaand spel.
In de eerste helft was thuisclub iets sterker.
Na de wissel een omgekeerd spelbeeld.
Beckers 1-0, Theunissen 2-0, Magdelijns 2-1.
Rust. Magdelijns 2-2, Theunissen 3-2.
Scheidsrechter Deckers.

SVM -RKHSV 3-0. Een op alle fronten beter
spelende thuisclub behaalde mede door het
hoge tempo waarin men speelde een ver-
diende overwinning. Übachs 1-0 en 2-0,
Smeets 3-0. Rust- en eindstand. Scheids-
rechter Daemen.

LHBMC - SC WVV '28 4-0. De thuisclub be-
heerste de wedstrijd maar verzuimde in de
eerste helft afstand te nemen. Na de hervat-
ting werd dat door vier doelpunten ruim-
schoots goedgemaakt. Rust 0-0. Wetzels 1-0,
Paterek 2-0, Sieben 3-0, Paterek 4-0.
scheidsrechter Berben.

SVME - STANDAARD 1-5. Na eén verras-
sende startvan de bezoekers kwam er meer
evenwicht in het spel. Na de rust had de

thuisclub het betere van het spel, maar de
counters van de gasten maakten aan de illu-
sie van de thuisclub een einde. Pelaers 0-1,
Engelen 0-2. Rust. Arpotz 1-2, Pellaers 1-3
.en 1-4,Penders 1-5. ScheidsrechterRonda.
BEKKERVELD - HOPEL 4-2. In de eerste
helft hadden beide ploegen kansen te over
en de gasten misten zelfseen strafschop Na
rust had de thuisclub een technisch over-wicht en besliste de wedstrijd. Offergeld
1-0, Gerards 1-1. Rust. Offergeld 2-1, Geof-
gopoulos 3-1, Kremers 3-2, Scheepers 4-z.
Scheidsrechter Reitz.
HEERLEN - VKC '89 1-1.Na negentig minu-
ten voetbal was een puntendeling terecht.
Heerlen had het in de tweede helft moeilijk
en ontsnapte ternauwernood aaneen neder-
laag. Quadackers 0-1. Rust. Hoogenveen 1-1.
Scheidsrechter Dijks.

RKSNE - KOLONIA 1-2. Kolonia mocht
zich de gelukkige winnaar van dit spannen-
de duel noemen. Ondanks de achterstand
kwam RKSNE in de tweede helft goed te-
rug. Maessen 0-1. Rust. Maessen 0-2, Peeters
1-2. Scheidsrechter Vaes.
WELTANIA - HEILUST 2-0. Tijdens deze
spannende wedstrijd creëerden beide
teams vele kansen. De thuisclub wist déze'
beter te benutten; de volle winst was dan
ook verdiend. Rust 0-0. Coppers 1-0, Kern2-0. Scheidsrechter Claessen.

vierde klassers

AMICITAS - RKBFC 2-0. Het fanatiek spe-
lendeRKBFC hield dekoploper in deze op-
en neergaande wedstrijd lang in bedwang.
Na de voorsprong van de thuisclub knakte
er iets bij de gasten, waardoor Amicitas de
zege veilig kon stellen. Rust 0-0. R. Eiken-
boom 1-0 en 2-0. Scheidsrechter Hendriks.

WILLEM I - lASON 1-1. In deze sportieve
wedstrijd had de thuisclub een licht over-
wicht, maar de gastendefensiekwam niet in
de problemen, waardoor de punten werden
gedeeld. Lahaye 0-1, Braun 1-1. Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Geraeds.
VILT - ST. PIETER 0-2. Vilt had een slechte
dag. De gasten domineerden met name na
rust op alle fronten en behaalden een dik
verdiende overwinning. Rust 0-0. Leon 0-1,
Beckers 0-2. Scheidsrechter Zeeventer.
WALRAM - RAPID 2-1. Kansen waren er
voor beide ploegen in deze gelijkopgaande
wedstrijd in voldoende mate, maar de af-
werking liet te wensen over. Rpaid had in
de eerste helft zelfs de mogelijkheid om
vanaf elf meter te scoren, maar verzuimde
dit. Van Dorp 1-0, Urlings 1-1. Rust. Marx
2-1. ScheidsrechterWijnands.

RKASV - SC CABERG 4-2. Het in de eerste
helft sterkere RKASV legde in die periode
de basis voor de latere overwinning, want
na rust ging de strijd gelijk op.Kramer 1-0,
E. Sour 2-0. R. Devens 3-0 (strafschop), Jeu-
rissen 3-1. Rust. Jeurissen 3-2, R. Fey 4-2.
Scheidsrechter Minten.

MHEERDER BOYS - KEER 1-1. De thuis-
club was de gehele wedstrijd de betere
ploeg, maar de trotse koploperverzuimde te
scoren. In de slotfase kwamen de gasten
nog tot een gelukkige puntendeling. Malik
1-0. Rust. Beyers 1-1 (strafschop). Scheids-
rechter Knoben.

SPORTCLUB '25 - LEMIRSIA 1-0. In een
wedstrijd met erg weinig kansen behaalde
de thuisclub een zwaar bevochten overwin-
ning, nadat Derwall vanaf elf meter had
raak geschoten. Rust 0-0. Derwall 1-0 (straf-
schop). Scheidsrechter Nijssen.

WIT GROEN VC - SIMPELVELD 1-0. Vlak
voor rust wist De Vreede deze spannende
wedstrijd in het voordeel van de thuisclub
te beslissen: 1-0. Rust- en einde. Scheids-
rechter Zillen.

FC GULPEN - BANHOLTIA 1-3. In een niet
op een hoog peil staande wedstrijd benutte
Banholtia de kansen beter en behaalde
daardoor de volle winst. Zelfgoal 0-1. Rust.

J. Waber 0-2 en 0-3, Bremer 1-3. Scheidsre-
chetr Rietjens.

RKVVM - KLIMMANIA 1-1. Gelijkopgaan-
de eerste helft. Na rust had RKWM de bes-
te kansen, maar de hechte Klimmania-de-
fensie wist doelpunten te voorkomen. Ver-
kuijl 0-1, Stassen 1-1. Rust- en einde.'
Scheidsrechter Marien.

KVC ORANJE - STADBROEK 2-1 GE-
STAAKT. De thuisclub had in dit duel een
licht overwicht en stond op het moment vah
staken verdiend met 2-1 voor. De Heus 0-1.
Rust. Paulissen 1-1,Vienerius 2-1. Scheids-
rechter Heijkant.

RKBSV -RKSVB 2-0. Op basis van inzet en
overwichtkwam de overwinning terecht bij
de ploeg die er de meeste aanspraak op
maakte. Raets 1-0 (strafschop), Hendrickis'
2-0. Rust- en einde. Scheidsrechter Duy-,
sens.

FC GRACHT - WAUBACHSE BOYS 5-0.
FC Gracht zorgde voor een regelrechte sen-
satie door koploper Waubachse Boys rriet
uitstekend spel op een verdiende 5-0-he-
derlaag te tracteren. J. Janssen 1-0, Gep-
paard 2-0, Van Egten 3-0. Rust. Geppaard
4-0. Van Egten 5-0. Scheidsrechter Murjs. 'SVK - HC HOENSBROEK 2-2. De gasten;
waren iets sterker. SVK profiteerde maar
gedeeltelijk van de countermogelijkheden*
die het kreeg, waardoor de strijd in een pun-
tendeling eindigde. Malskat 1-0 (straf-
schop). Dijkstra 2-0. Rust. Debye 2-1, Knib-
beler 2-2. Scheidsrechter Huizinga.

TREEBEEK - SANDERBOUT 0-2. In dit
pittige maar sportieve duel verstevigde
Sanderbout zijn leiderspositie door metU-2
te winnen ondanks felle tegenstand van de
thuisclub. Neissen 0-1. Rust. Omani 6-2:
Scheidsrechter Engelshoven. 1

GVCG -RKDFC 0-1. Dit aantrekkelijke duel
eindigde in een zege voor de gasten, omdat
de thuisclub in de eeerste helft verzuimde
de kansen te benutten. Rust 0-0. Been 0-1;
Scheidsrechter Smolenaars.

CENTRUM BOYS - KEV 0-3. De bezoekers
waren sterker en behaalden de overwin-'
ning, omdat de thuisclub in de eerste helft
niet slagvaardig was. Lenferink 0-1, Zdro-
jewski 0-2. Rust. Elders 0-3. Scheidsrechter
Van Baal.
CORIOVALLUM - LANGEBERG 3-1. Voor-
al in de eerste helft domineerde de thuis-
club over alle linies en stelde toen de over-
winning veilig. Na de hervatting ging de
strijd wat gelijker. Peters 1-0 en 2-0, Broe-
ders 3-0 (strafschop). Rust. Steegmans 3-1.
Scheidsrechter Hodzelmans.

Heksenberg faalt
Van onze medewerker
HARRY, SCHOLTES. HEKSENBERG - GROENE STER

0-2 (0-1). 23. R. Leyssenaar 0-1; 49.
Chr. van Rhenen 0-2. Toeschouwers
250. Scheidsrechter Peeters. Boe-
king: M. Pappers (Heksenberg); R.
Leyssenaar en Chr. van Rhenen
(Groene Ster).
Heksenberg: Jagt, Aerts, De Vries,
Slaghuis, Jansen, Berends (60. Pap-
pers), Van Besouw, Ter Huurne (40.
Baumler), De Bruijn, Heuts, Frans-
sen.
Groene Ster: R. Wintjens, H.
Wintjens (38. Van Rhenen), P.
Houps, R. Houps, Wijnen, Stevens,
Luyten, Willems, Leyssenaar, Van
Zundert, Pietermans (89. Ernst).

HEERLEN - Heksenberg-trainer
Leo Küppers was na afloop van de
derby tegen Groene Ster (0-2) zie-
dend: „Onze instelling voor dit tref-
fen was niet juist." Groene Ster-trai-
ner Karel Pelzer glunderde daaren-
tegen breeduit. Hij: „We hebben de
slag op het middenveld gewonnen.
Vandaar dat we de overwinning ze-
ker verdiend hebben."

Halverwege de eerste helft had Mar-celLuyten van Groene Ster de score
kunnen openbreken, maar hij wistde bal van dichtbij niet achter doel-man Bert Jagt te krijgen. Dat was
echter uitstel van executie, want
prompt hierna tikte Richard Leyse-
naar de bal uit een hoekschop in het
Heksenberg-doel: 0-1.
Groene Ster bleef druk uitoefenen
en vlak voor rust had het schot van
Chris van Rhenen, dat tegen de on-
derkant van de lat belandde, een be-*
ter lot verdiend. Vier minuten xia
rust kreeg de thuisclub een koude
douche te verwerken. Van Rhenen
loste van twintig meter een strak
schot, dat door Jagt compleet ver*'
keerd beoordeeld werd: 0-2.
Lei Küppers zag de bui al hangen cri
wisselde middenvelder Willy Be-
rends voor aanvaller Math Pappers.
De routinier moest met zijn spel
trachten om de Heksenberg-spelers
tot wat meer pressie aan te zetten.
Daar slaagde hij niet in, want het
spel van Heksenberg bleef aan de
povere kant.

Nieuw Einde slaaf weer mei lege handen

RKHBS neemt afstand
Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

RKHBS - NIEUWEINDE 2-1(1-1).
7. Lisci 0-1; 25. Grim 1-1 (straf-
schop); 82. Simons 2-1. Toeschou-
wers 125. Scheidsrechter Broens.
Boeking: Grim (RKHBS); Bons,
Mulder, Wolfs en Grecyna (Nieuw
Einde).

RKHBS: Sistermans, Ramakers
Botmer, Jaeqs, Hellebrekers, Mer
tens. Simons, Kaul, Grim, Piras
Diederen (Haenraets).
Nieuw Einde: Mulder, Janssen
Vranken, Wolfs, Verkooyen, Jon-
gen, Heutz (Pool), Grecyna, Bons
Lisci, Reintjes.

HEERLEN - Er was na afloop van
het degradatieduel tussen RKHBS
en Nieuw Einde uiteraard vreugde
bij de thuisclub over de behaalde
overwinning (2-1). De ploeg kan nu
weer iets vrijer ademhalen, nu de
marge met slotlicht Nieuw Einde is
opgelopen tot vijf punten. RKHBS-
trainer Richard Kikken was kort in
zijn commentaar: „Ik ben blij met
deze twee punten, maar ook niet
meer dan dat."

Bij Nieuw Einde daarentegen wor-
den de problemen alleen maar gro-
ter, zeker wat betreft continuering
van het vierdeklasserschap. Tot nu
toe wist de ploeg slechts één scha-
mel puntje te bemachtigen. „Perso-
nele problemen zijn toch wel de
hoofdoorzaak," aldus trainer SefPc-

ters. Ook gisteren moest zijn ploeg
weer aantreden met een drietal ge-
blesseerden. „En dat is niet goed
voor het vertrouwen binnen het
team," meent Peters. Daarnaast
speelt ook het kansen benutten een
groterol, want Nieuw Einde trof tot
en met gisteren slechts zeven keer
deroos.
De openingszet was echter voor de
gasten, toen een dieptepass bij de
op links vrijstaande René Jongen
belandde. Omdat vrije verdediger
John Botmer uitgleed, kon Jongen
vanaf de zijlijn voorzetten. Angelo
Lisci rondde ten slotte af: 0-1. Bij de
thuisclub kwam het meeste gevaar
van de gevaarlijkeEric Grim. Nadat
hij twee keer na een solo zijn schot
net naast had zien gaan, leidde zijn
pass op Ronald Piras de gelijkma-
ker in. Doelman Lambert Mulder
stopte de RKHBS-spits daarente-
gen onreglementair af (Mulder: "'lk
heb hem toch helemaal niet ge-
raakt'), waarna Grim de bal vanaf de
strafschopstip achter de Nieuw Ein-
de-doelman deponeerde: 1-1.

In de tweede helft creëerde de
thuisclub een optisch overwicht,
maar de gasten waren via uitvallen
eveneens gevaarlijk. Acht minuten
voor tijd kwam de overwinning als-
nog b« RKHBS terecht, toen de bal
uit een voorzet van invaller Jos
Haenraets door Maurice Simons on-
houdbaar achter de Nieuw-Einde
doelman werd geschoten: 2-1.
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zestiende partij

Wit: Kasparov; zwart: Karpov. 1. e2-e4 e7-
e5, 2. Pgl-f3 PbB-c6, 3. d2-d4 esxd4, 4.
Pf3xd4 PgB-f6, 5. Pd4xc6 b7xc6, 6. e4-e5
DdB-e7, 7. Ddl-e2 Pf6-d5, 8. c2-c4 Pds-b6. 9.
Pbl-d2 De7-e6. 10. b2-b3 a7-a5, 11. Lcl-b2
LfB-b4, 12. a2-a3 Lb4xd2+, 13. De2xd2 d7-
d5. 14. c4xds c6xds, 15. Tal-el 0-0. 16.
Tclxc7 De6-g6, 17. f2-f3 LcB-f5, 18. g2-g4
Lfs-bl, 19. Lfl-b5 TaB-cB. 20. Tc7xcB TfBxcB,
21. 0-0h7-h5, 22. h2-h3 hsxg4, 23. h3xg4 Lbl-
c2, 24. Dd2-d4 Dg6-e6, 25. Tfl-f2 TcB-c7, 26.
Tf2-h2 Pb6-d7, 27. b3-b4 asxb4, 28. a3xb4
Pd7-fB, 29. Lbs-H Lc2-b3, 30. Lfl-d3 Lb3-c4,
31. Ld3-f5 De6-e7, 32. Dd4-d2 Tc7-c6, 33.
Lb2-d4 Tc6-a6, 34. Lfs-bl Ta6-a3, 35. Th2-h3
Ta3-b3, 36. Lbl-c2 De7xb4, 37. Dd2-f2 PfB-
-g6. 38. e5-e6 Tb3-bl +, 39. Lc2xbl Db4xbl + ,
40: Kgl-h2 f7xe6, 41. Df2-b2 Dblxb2+, 42.
Ld4xb2 Pg6-f4,43. Th3-h4 pf4-d3,44. Lb2-c3

e6-e5, 45. Kh2-g3 d5-d4, 46. Lc3-d2 Lc4-d5,
47. Th4-h5 KgB-f7, 48. Ld2-a5, Kf7-e6, 49.
Ths-h8 Pd3-b2, 50. ThB-eB+ ke6-d6, 51. Las-
-b4+ Kd6-c6, 52. TeB-cB+ Kc6-d7, 53. TcB-c5
Kd7-e6. 54. Tcs-c7 g7-g6, 55. Tc7-e7+ Ke6-f6,
56. Te7-d7 Lb3-a2, 57. Td7-a7 La2-c4, 58.
Lb4-a5 Lc4-d3, 59. f3-f4 esxf4, 60. Kg3xf4
Ld3-c2, 61. Ta7-a6+ Kf6-f7, 62. Kf4-e5 Pb2-
-c3 + ,63. Kesxd4 Pd3-f2, 64. g4-g5 Lc2-f5, 65.
Las-d2 Kl7-e7, 66. Kd4-d5 Pf2-e4, 67. Ta6-
a7+ Ke7-eB, 68. Ld2-e3 Pe4-c3 + , 69. Kds-e5
KeB-dB, 70. Le3-b6+ KdB-eB, 71. Ta7-c7 Pc3-
e4, 72. Lb6-e3 Pe4-g3, 73. Le3-f4 Pg3-h5, 74.
Tc7-a7 KeB-fB, 75. If4-h2 Phs-g7, 76. Lh2-gl
Pg7-h5, 77. Lgl-cs+ kfB-gB, 78. Kes-d6 KgB-
-fB, 79. Lcs-d4 Lfs-g4, 80. Ld4-e5 Lg4-f5, 81.
Ta7-h7 KfB-gB, 82. Th7-c7 KgB-fB, 83. Kd6-c6
KfB-gB. 84. Tc7-e7 KgB-fB, 85.Les-d6 KfB-gB,
86. Te7-eB+ KgB-f7, 87. TeB-e7+ Kf7-gB, 88.
Ld6-e5 KgB-fB, Kasparov gaf zijn 89ste zet
onder couvert af. Stand afgebroken partij;
wit (Kasparov): Kc6, Te7, Les, pion g5;
zwart (Karpov): KfB, Lfs, Phs, pion g6.

Kasparov laat
winst liggen

LYON - Met de rug tegen de muur
heeft Anatoli Karpov zich staande
gehouden. De zestiende partij,
waarin hij zaterdagavond in de tijd-
noodfase van de eerste zitting op
wonderbaarlijke wijze ontsnapte,
werd gisteravond na 88 zetten op-
nieuw afgebroken. Nog steeds heeft
Kasparov lichte winstkansen, maar
het materiaal is sterk gedund.

Positie
Met aan beide kanten nog slechts
één pion op het bord beschikt de ti-
telhouder over een loper en een to-
ren en Karpov over een loperen een
paard. Mocht echter blijken, dat de
vesting, die de uitdager heeft opge-
worpen, onneembaar is, dan zal
Kasparov ongetwijfeld met wee-
moed terugdenken aan het midden-
spel, waarin hij een winnende^posi-
tie uit handen gaf.

Het vervolg komt op zijn vroegst
dinsdagavond aan de orde. Eerst
staat vandaag de zeventiende partij
op het programma. De stand in de
tweekamp is gelijk: 754-7V4.
Ook op een andervlak heeft wereld-
kampioen Kasparov heeft zijn zin
niet gekregen. Zijn aartsvijand Flo-
rencio Campmanes werd voor de
derde achtereenvolgende maal ge-
kozen tot voorzitter van de wereld-
schaakbond (Fide). In Novi Sad is
zijn voorzitterschap met vier jaar
verlengd.

De afgevaardigden trokken zich bij
hun keuze weinig aan van wereld-
kampioen Kasparov. Deze dreigde
onlangs, dat hij een alternatieve we-
reldschaakorganisatie zou oprich-
ten, mocht Campomanes worden
herkozen.

Lastig
Fromberg bleek tegen Agassi abso-
luut geen last te hebben van debu-
tantenkoorts. In de finale tussen
beide grootmachten (14-15) maakte
hij het Agassi bijzonder lastig. De
nummer 32 van de wereldranglijst
buitte bij zijn opslag zijn lengte van
1 meter 90 goed uit. Hij sloeg vijftien
aces tegen de Amerikaan twee.

De 18.000 toeschouwers vreesden
bij 4-6 6-2 4-6 voor het lot van de an-
dermaal weer vrolijk geklede Agas-
si. Volgens Agassi betekende de
pauze van tien minuten na de derde
set de ommekeer. Fromberg had
nooit met dat fenomeen te maken
gehad, had enige tijd nodig om weer
in zijn spel te komen en verloor
prompt zijn opslag (6-2). Ook in de
vijfde set begon Agassi met een
doorbraak. Bij 5-2 serveerde de
Amerikaan voor de partij. Zo een-
voudig gaf Fromberg niet op. Hij
vocht terug tot 5-4 en weerde nog
twee matchpoints af voordat Agassi
met een forehand het duel besliste
(6-4).

Darren Cahill probeerde Michael
Chang op de trage ondergrond te
bestrijden met het traditionele
Australische service-volleyspel.
Daarmee maakte hij het Chang rela-
tief gemakkelijk. De vroegere Open
Franse kampioen wist er wel raad
mee, had een grote voorraad pas-
seerslagen in huis en won met 6-2
7-6 6-0. In het dubbelspel stelde
Leach/Pugh de eindzege veilig. Het
tweetal was op de kritieke momen-
ten vaster dan Cash/Fitzgerald (6-4
6-2 3-6 7-6).

Aanwinst
Ready Maastricht heeft zich verze-
kerd van de diensten van Pascal
Hos. Hij speelt komend seizoen sa-
men met Pascal Savelkoul. Volgens
trainer Johnvan Heek is er nog een

kleine kans dat Hos niet direct van-
af het begin zal meedoen, omdat hij
enige maanden naar Amerika zal
gaan.

In de tweede klasse A van de Hans
Schaefer-wintercompetitie heeft
Ativu de leiding heroverd. Het Tree-
beekse team versloeg Blerick 2 met

5,5 - 2,5. Als Mureille Cluitmans op
tijd was geweest voor haar partij,
had het zelfs een punt meer kunnen
zijn.

Nu verloorzij reglementair met
12-0. In het tweede damesenkel be-
haalde Josien Ickenroth het tweede
Blerickse punt door Danielle Ro-
mijn te kloppen (11-6). Dennis Hof-

man en Paul Wieczorek speelden
met 7-7 gelijk.

In de derde klasse nam Brunssum 4
via een 7-1 overwinning op Blerick 3
de leiding. Melanie Bodeutsch was
niet in staat haar enkelspel tegen
Corinne Jacobs in winst om te zet-
ten.

" André Agassi, vrolijker gekleed dan zijn spel veroorloofde.

het weekeinde van...
door harry muré

de horecasport
HEERLEN - „Toen ik de trofee kreeg op de gala-avond...
Dat vergeet jeniet vlug." Ze heeft een lichtende glans in de
ogen. „Het was een grote eer," fluistert ze. Monique is de
goudvink van de kliek. Ze doet bijna alles, tafelvoetbal,
darts, golfbiljart. Tegenwoordig staat bij haar het pluim-
schieten 'ontiegelijk hoog. Ze is ook razendsnel op de mo-
tor, maar dat telt niet mee in de race naar de tweede titel
'Horeca-sportvrouw van Limburg. Met voetbal is ze ge-
stopt. Het was haar lichamelijk te intiem. „Vanwege het
stampen tegen de benen."
Monique Beks is met haar nege-
nentwintig jaar een van de
achtentwintig vrouwen die van
alle markten thuis zijn. Ze heeft
de pit van Steffi Graf, maar ten-
nis - geen bal aan. Allround zijn
is de kunst. Dat slaat vooral op
de psychologische kant van de
cafésport. „Je moet van iedereen
kunnen verliezen. Sportiviteit
staat voorop."

Honderdduizend fanatieke pro-
vinciegenoten bedrijven café-
sport op een andere manier dan
hijsen. Het zijn de cracks van de
kruk en de vedetten van het
viltje. Snooker, bowling, hand-
boogschieten, afzien voor een
blikken beker en een vetleren
medaille. Voor de behendigsten
van dat bontgekleurde legioen is
er sinds vorig jaar het predicaat
'Horeca-sportman en ■ sport-
vrouw'. Die titel is inzet van een
uit zeven Grand Prix-wedstrij-
den bestaand circuit, waarin
veertien takken van sport aan
bod komen. Het is een soort
kampioenschap van de veelzij-
digheid. Winnaar en winnares
mogen zich straks in mei op de
borst kloppen als de Daley
ThomDson en de Jacky Joyner
van de gelagkamer.

De bovenverdieping van Hen-
driks Sportpaleis is het strijdto-
neel van de tweede GP. Op het
programma staan schaarbaanke-
gelen en - hoe bestaat het - com-
petitieflipperen. De achtentwin-
tig vrouwen en dubbel zo veel
mannen, streng geselecteerd
door de Stichting Sport Promo-
tie in de Horeca, gaan tot op het
tandvlees. Een wat curieuze,
maar bloedserieuze zaak. Uitvin-
der van het circuit is Mat Kous-
sen, aldus 'een gat in de horeca-
markt aanborend. Toch schuilt
er een stukje ideologie achter,
vindt hij. „Het gaat om de peda-
gogische elementen. De deelne-
mers leren eikaars sporten waar-

deren." Hij zetelt aan de wed-
strijdtafel als de Juan-Antonio
Samaranch van de Olympische
café-beweging. „Het geeft een
gevoel van saamhorigheid."

Wim Mertens bekijkt het zo
nuchter als een kalf. Hij heeft
nog geen neut gehad, laat staan
een sigaret. Van beroep is hij or-
thopedisch schoenmaker en van
professie luchtgeweerschutter,
de beste van Nederland, natio-
naal kampioen meerdisciplines
op de kogel en de pluim. Deze
keer moet hij de rug krommen
boven schaarbaan en flipperkast,
voor hem twee volslagen vreem-
de onderdelen.

„Het zijn een beetje de Olympi-
sche Spelen van Limburg," zegt
hij. „ledereen zit nerveus op zijn
beurt te wachten." Als specialist
met het geweer ('Praat svp niet
over wapen. Wij noemen het
sportattribuut') doet hij autoge-
ne training. Conditie is ook be-
langrijk - schietsport is belas-
tend voor de rug - maar het zit
'cm vooral in de mentaliteit. „Ik
kan een wedstrijd schieten zon-
der een geweerin mijn handen te
hebben."

Hij traint, let wel, veertig uur per
week. Dat is evenveel als een
voetbalprof in een hele maand
doet. „Je moet geestelijk sterk op
de benen staan." De concurren-
tie is hard, veel zijwind. „Ik was
de eerste diemet een parapluutje
op het hoofd schoot." Voor de
lichtinval. Zon idee wordt met-
een gepikt. Hij heeft een 'Walter',
een 'uitgezocht wapen', waarde
tweeduizend gulden. Een com-
plete uitrusting kost vijf mille.
„Je kunt het vergelijken met de
fabrieksrijders in de motorsport.
Die krijgen ook de beschikking
over het beste materiaal."

Op een mus heeft hij nog nooit
gemikt. Hij jaagt uitsluitend op

records. „Kogelschieten is het
moeilijkst. Het gebéurt vrij-
staand." Een fractie van een se-
conde is hét moment. „Ik heb het
er met JeanBessems over gehad.
Wij zijn eigenlijk computertjes,
perfectionisten." Dat moet, als je
wat wilt bereiken in het leven.

Wim Mertens behoort al jaren-
lang tot de toptien van Neder-
land, schiet overal waar hij komt
de vogel af voor Sint Lambertus
Bingelrade. Voor het echte werk
gaathij de Duitse grens over, een
club in Grotenrath. „Daar schie-

ten ze met scherp." Het pro-
bleem in Nederland is de wapen-
vergunning. „Die krijg je alleen
als je deelneemt aan wedstrijden
in eigen land, maar bij gebrek
aan banen kan dat hier nauwe-
lijks." Ook de schaarbaan blijkt
voor de man die zijn hand dood-
stil pleegt te houden, van een ge-
heel ander kaliber. Hij wordt er
meteen uitgekegeld.

Met de vuurwapenwet heeft Jos
Goffin geen probleem. Hij is ma-
rechaussee, een boom van een
kerel. Jeverwacht hem eerder op

het rugbyveld of in de tienkamp,
maar hij heeft zich ontpopt als
kei in het tafelvoetbal, een hore-
casport bij uitstek. Hij is kopman
van TVC Ouwe Mert in Bruns-
sum. „Als achterspeler," legt hij
uit. „Je hebt ook voorspelers.
Dat is spectaculairder, want die
moeten scoren." Omdat een goe-
de aanvallerniet kan winnen met
een slechte verdediger, heeft Jos
Goffin zich met beide handen
toegelegd op de rol van ausput-
zer.

Tafelvoetbal is een link spelletje.

Je hoeft niet meteen Rinus Mi-
chels te zijn, maar je moet toch
groot taktisch inzicht hebben.
„Je kunt de koppels niet zomaar
tegenover elkaar zetten. Voor de
wedstrijd wordt de opstelling ge-
maakt." Volgens een 'geheim
concept', benadrukt hij. „Het is
geen vermaak. Er wordt ge-
speeld op het scherp van de sne-
de."Qua mentaliteit heeft hij pri-
ma handvaten. Zeven jaar M.E.
In de 'Batra' gezeten, de brand-
en traangasgroep. Kraakacties in
Amsterdam en Nijmegen, bewa-
king van de vliegbasis in Woens-

drecht. Acht maanden in Nami-
bië geweest. Van de VN-vrodes-
macht terug naar de strijdgewoel
van de N.T.V.B, de Nederlandse
tafelvoetbalbond. Daar heeft hij
zijn strepen verdiend als lid van
het bondsbestuur.

Tafelvoetbal is goed voor het
oefenen van de reflexen. Zon
partij kikkert op, want het werk
geeft een hoop stress. Hij traint
drie keer per week. „Even hele-
maal afschakelen. Tafelvoetbal is
een sport waarin ik me helemaal
kan geven." Hij is nat tot op het
zevende vel, nog voordat hij on-
der de douche stapt. Kegelen en
flipperen beheerst hij niet al te
fameus. „Het circuit geeft toch
een bepaalde druk." Het sjoelen
vreest hij meer dan het afhande-
len van aanrijdingen en caféru-
zies. „Feilloos een schijf in het
juiste gat gooien, daar heb ik gro-
te bewondering voor."

Darts, zeg maar 'pikvogelen',
staat hoog genoteerd in de GP-
reeks. Drieduizend Limburgers
doen het. Er zijn alleen al zes or-
ganisaties. Waarschijnlijk meer
dan in Engeland, om je te be-
scheuren. Peter Derks van de
Venlose bond: „We hebben ge-
probeerd te fuseren, maar de
plannen zijn weer ter ziele." Het
is een teamsport die het moet
hebbenvan het individu. „Ik heb
zondagen dat ik harder sta te
zweten aan het dartsbord dan op
het voetbalveld. Darts is tachtig
procent concentratie en vijftien
procent talent. De rest is een tik-
je geluk." Het gaat om de bewe-
gingscoördinatie. „De arm laten
doen wat in jehoofd zit." Sommi-
ge mensen hebben dat.
De wedstrijden beginnen 's mor-
gens om tien. Kort voor het slui-
tingsuur - dat is om zes uur (in de
namiddag) - doet zich een sensa-
tie voor. Annemie Starren haalt
flipperend alles uit de kast. Nor-
maal blinkt ze uit in andere pas-
sies. Ze is voormalig kampioene
tafelvoetbal van Nederland en
kan ook uitstekend overweg met
de biljartkeu. Dat heeft ze van
Jef, haar man. Die is kaderspeler
bij BC Vilt. Hij zegt: „Je doet als
biljarter meer dan een amateur-
voetballer. Met tien uur per week
kom jeer niet."

Monique Beks zorgt voor de uit-
smijter. Haar overwinning op de
schaarbaan is een verrassing van
de bovenste plank. De kegelbal
wikkend en wegend vraagt ze:
„Schrijf alsjeblieft de naam vol-
uit, Beks-Martens, want mijn va-
der is verschrikkelijk trots op
me."

" Horecasport. Curieus, maar bloedserieus. Foto: DRIES LINSSEN

sport

Amerika verovert Daviscup

Agassi wankelt
tegen debutant

ST. PETERSBURG - Na acht jaarvan vruchteloos pogen heeft
de Amerikaanse Daviscupploeg de beker weer veroverd. Door
de overwinningvan het dubbelLeach/Pugh, waardoor Austra-
lië op 3-0 achterstand kwam, ging de 'slaschaal' voor de nege-
nentwintigste keer naar de Verenigde Staten. De dag ervoor
hadden Agassi en Chang beide enkelspelen gewonnen. Agassi
versloeg in vijf sets de taaie Fromberg. Chang ging op het gra-
vel wat vlotter om met Cahill.

De Amerikanen hadden in het snik-
hete St. Petersburg in Florida een
indoor-gravelbaan laten aanleggen,
de oppervlakte waarop de Austra-
liërs het minst uit de voeten kun-
nen. Neale Fraser, de coach van de
Australiërs, hield Pat Cash in de en-
kelspelen aan de kant. Zijn plaats
werd ingenomen door Richard
Fromberg, een 20-jarige speler die
dit jaar twee toernooien op gravel
op zijn naam bracht.

Oranje speelt
onnodig remist
NOVI SAD - In de dertienderon
van de Schaakolympiade had "Nederlandse mannenploeg de kaü
om Joegoslavië een beentje te lid*
ten. Door onnodig verlies van Vl
der Sterren bleef de ploeg steken j)j
2-2. Door het gelijkspel beland!
Oranje met nog een ronde te spet.
op de gedeelde tiende plaats. Hl:
team heeft nog uitzicht op de vijlt,
plaats. De titel is andermaal voorP
Sovjetunie. Na dertien ronden hi
ben de Sovjetgrootmeesters (Of*
punten voorsprong op Engeland.

Jan Timman behaalde zijn twee
opeenvolgende overwinning. 1Amsterdammer versloeg Ljubq
vic. De in het Spaanse Linares «
nende Joegoslaaf bracht in een Si
liaan een kwaliteitsoffer van c
bieus allooi. Toen in het derde U
ook de zwarte dame in moelijkt
den kwam, gaf 'Ljubo' op. Na ac
remises en een nederlaag heeft Til
man eindelijk een plusscore l
reikt. De Nederlandse vrouw*
ploeg behield de achtste plaats do
een 'remise' tegen Joegoslavië
Hongarije nam de leiding door e
3-0 zege op Argentinië.

Matchpoint
ongeslagen

HEERLEN - In de eerste divü
van de competitie driebandenhari
haafde Matchpoint zijn ongeslag'
koppositie met een 6-2 overwinnii
op EHBV. Leon Keulen en Hei
Jacobs stootten het Heerlense tea
naar een 4-0 voorsprong, waan
Henk de Kleine voor de beslissen'
partijwinst zorgde. Roland Lel
mens verloor zijn duel. Stand ai
kop: Matchpoint 9-16; EHBV 9-1
Zuid-o-Matic 8-10; Timmerhal 8-1

Ceulemans loopl
uit op Blomdahl

NORRKOPING - Raymond Ceul
mans heeft in Norrköping het -vit
de toernooi uit de strijd om de \*
reldbeker driebanden gewonne
De veelvoudige wereldkampioe
die vorige week in Berlijn der<
werd, versloeg in de finale de Fraï*
man Bitalis simpel in drie sets. Do1
zijn tweede GP-zege binnen vijfti*
dagen (twee weken geleden w<
Ceulemans het toernooi in Parij
vergrootte hij zijnvoorsprong in <strijd om de wereldbeker op <
Zweed Blomdahl tot 30 punten: 19
165.

" ALKMAAR - Lammert Huiten
kwam als winnaar tevoorschijn 1
de eerste wedstrijd voor het twee<
periodekampioenschap maratho
schaatsen. Hij ontsnapte in Al
maar drieronden voor het einde s
men met Arnold Stam en Erik vi
den Boogert uit een kopgroep v<]
zestien man.
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