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Toilet in
spaceshuttle

3 verstopt
jJ^PECANAVERAL - De tien. 'tronauten van de Amerikaan-

* spaceshuttle Columbia wer-. en met man en macht om te
öorkomen dat zij voortijdig. 'ar aarde terug moeten keren
inwege een verstopt toilet.','at hebben functionarissen

J*n het Amerikaanse ruimte-
e *artbureau NASA gisteren bc-

' e nd gemaakt.,
)( olgens de functionarissen zal
,<*zien worden of de shuttle

terug dient te keren.r e * Columbia zou volgens sche-
„"a pas dinsdag de thuisreis*Ivaarden.

'et toilet in de Columbia dreigt
[C ! overstromen doordat spoel-
a 'Ster de afvaltank van het toi-
jej blijft binnenlopen zonder
n*t het kan worden wegge-
jn^oeld. De afvaltank heeft een
js^Paciteit van 75 liter. De be-
\t inning gebruikt het toilet
ai ,et meer en doet haar behoefte
li< P in plastic bakjes en beker-

EELBEWOLKING.. (. lagedrukgebied boven
t veroorzaakt boven-V Provmc'e een matige. wind. Hier-
k.H, °r(it koude lucht aange-
od. Er is vteel bewolking

ikf ut af en toe regen of
Uw valt. De temperatuur

Ht overdag iets boven het
I *ch?MNt en de komended^i is er lichte vorst.
w actuele informatie be-
liK.etlde het weer in Limburg
4'l"- bellen 06-91122346fc&AAG:l^°i>: 08.38 onder: 16.27
|^n op: 01.33 onder: 13.01S^OEN:
l4a°D: 08.39 onder: 16.27n °p: 02.46 onder: 13.15
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Limburger
De uit Geleen afkomstige Nic Hoef-
sloot behoort niet tot de dertien Ne-
derlandse gijzelaars, die vannacht
arriveerden. Naar verluidt zou hij al
enige dagen terug zijn in Nederland.
Noch zijn familie, noch het ministe-
rie van Buitenlandse zaken wenst
echter commentaar te geven op dit
bericht.

" De Nederlandse ex-gijzelaars arriveren op het vlieg-
veld in Rome. Gisterochtend werden ze in alle vroegte
door ambassadeur Van Dam uit hun bed gebeld met de
boodschap, dat ze alsnog samen met de Italianenhet land
konden verlaten. Zaterdagavond kregen ze nog te horen
dat er voor hun geen plaats was in het vliegtuig op weg
naar Rome.

Onderzoekers
voorspellen

forse toename
thuislozen

DEN HAAG - Binnen tien jaar zal
het aantal thuislozen in ons land
groeien van 30.000 naar 53.000 men-
sen. Een kwart miljoen Nederlan-
ders is aangewezen op allerlei in-
stanties omdat ze nauwelijks voor
zichzelf kunnen zorgen. Dit stelt
een onderzoek naar thuislozenzorg
dat iri opdracht van het ministerie
van WVC is uitgevoerd en waarvan
de resultaten gisteravond in KRO's
Brandpunt zijn bekendgemaakt.

Het onderzoek is uitgevoerd door
prof. P.Heydendael, buitengewoon
hoogleraar maatschappelijk gehan-
dicaptenzorg aan de universiteit
van Nijmegen. Volgens hem dreigt
een steeds grotere groep mensen in
onze samenleving blijvend buiten
de boot te vallen. Hij schat dat een
kwart miljoen mensen in sociaal-
maatschappelijke problemen zit. De
hulpverlening slaagt er niet altijd in
om deze mensen op het juiste spoor
te zetten, waarna men in zwerfge-
drag vervalt.

Het beeld van de traditionele zwer-
ver komt volgens het rapport niet
meer overeen met dat van de huidi-
ge thuisloze. Deze heeft vaak wel op
een of andere manier een dak boven
zijn hoofd. Steeds meer thuislozen
hebben een psychiatrisch verleden,
ook is men jongeren neemt het aan-
tal vrouwen toe. Bijna de helft heeft
een alcoholprobleem.

Wöltgens: 'weer uilgaan van draagkracht'

PvdA wil ruk
naar links

Van onze correspondent
TILBURG - De PvdA zal de 'tus-
senbalans' waar het kabinet in ja-
nuari mee komt, aangrijpen om te
proberen het beleid een ruk naar
links te geven. Met name zal 1991
het jaar moeten worden van het
'eerherstel van het draagkrachtbe-
ginsel. Dat kondigde PvdA-fractie-
leider Thijs Wöltgens het afgelopen
weekeinde aan op een verkiezings-
manifestatie in Tilburg.

Wöltgens zei het 'heel erg' te vinden
als de tussenbalans - een ingrijpen-
de bijstelling van de begroting- zou
blijven steken in devraag hoeveeler
bezuinigd moet worden.
„De vraag of er één, twee of drie mil-
jard bezuinigd moet worden, vind
ik vreselijk onbelangrijk. Al bijna
tien jaar wordt de indruk gewekt
dat begroten niets anders is dan be-
zuinigen. Dat hangt me langzamer-
hand de keel uit. De tussenbalans
biedt het kabinet Lubbers-Kok een

unieke kans om te laten zien wat
daadkracht en visie op de toekomst
is", aldus de PvdA-voorman.
„Vanaf 1975 heeft de politiek in
dienst gestaan van de openbare fi-
nanciën in plaats van omgekeerd.
Dat moet nu maar eens afgelopen
zijn. Ik zou bijvoorbeeld willen dat
er rust komt in het onderwijs. Dat
het onderwijs niet alleen wordt be-
heerst door het geld, maar eerst en
vooral door het onderwijs zelf', zo
liet Wöltgens weten.

Hij vindt het van het grootste be-
lang dat het principe van 'eerlijk de-
len' weer leidraad wordt in de poli-
tiek. Dat moet er volgens hem toe
leiden dat het kabinet in zijn tussen-
balans dezwaarste lasten nadrukke-
lijker op de sterkste schouders legt.
Hogere inkomens zullen een veer
moeten laten om lagere, maar ook
middeninkomens te ontzien, zo
vindt de sociaal-democraat.

De Maizière
opnieuw

beschuldigd van
stasi-verleden
Van onze correspondent

BERLIJN - De vroegere DDR-
premier en huidige minister zon-
der portefeuille in Bonn, Lothar
de Maizière, wordt er opnieuw
van verdacht medewerker van
de vroegere Oostduitse Staats-
veiligheidsdienst te zijn geweest.
De Maizière, intussen ook vice-
voorzitter van de CDU, ontkent
de beschuldigingen.
De Duitse regeringswoordvoer-
der verklaarde zaterdag dat mi-
nister van Binnenlandse Zaken

Schauble de speciale stasi-rege-
ringsgevolmachtigde Gauck op-
dracht heeft gegeven de zaak
snel uit te zoeken.

Gauck had donderdag de rege-
ring meegedeeld dat men in het
zogenaamde territoriaal-bestand
van het vroegere ministerie voor
Staatsveiligheid op een kaart de
verwijzing had gevonden naar
een dossier met de schuilnaam
'Czerny', nummer KV/348/819 en
het adres van De Maizière. Kohl
had donderdag zijn minister
voor speciale zaken, Seiters, op-
gedragen een en ander met De
Maizière op te nemen.

Het weekblad Der Spiegel heeft
de nieuwebeschuldigingen in de
openbaarheid gebracht. Ook te-
gen devroegere voorzitter van de
Oostduitse SPD, Ibrahim Böh-
me, zijn nieuwe beschuldigingen
wegens stasi-werk ingebracht.

'Dit is moment waarop we iedere dag gewacht hebben'

Gijzelaars terug in Nederland
Van onze correspondent

ROME/AMSTERDAM - Der-
tien Nederlandse gijzelaars uit
Bagdad waren vannacht op
weg naar ons land. Ze werden
met een door de regering ge-
charterd vliegtuig opgehaald
in Rome, waar ze gisteravond
laat met ruim 200 andere wes-
terse gijzelaars arriveerden.
Een andere Nederlander
kwam met een groep Ameri-
kanen en Britten in Frankfurt
aan. In de Iraakse hoofdstad
Bagdad verblijven nu nog
veertien ' Nederlandse gijze-
laars. Zij zullen waarschijnlijk
dinsdag naar ons land terug-
keren. Enkelen willen Irak
met de auto verlaten.

De 105 baggeraars zaten gister-
avond nog steeds vast in Irak. Vol-
gens de laatste mededelingen zou-
den de Nederlanders vanochtend
mogen vertrekken. Of dat ook wer-
kelijk gebeurt, is onduidelijk. Het
vertrek van dé 5500 buitenlanders
verloopt chaotisch. De Irakezen
kunnen de organisatie van het ver
trek nauwelijks aan.

De dertien gijzelaars, onder wie de
ambassadeur in Koeweit Joop Ve-
ling, werden in Rome met champag-
ne begroet door de Nederlandse am-
bassadeur aldaar, Piet-Hein Hou-
ben. Opgeluchte gezichten na een
dagvol spanning. „Een lange nacht-
merrie is geëindigd. Het lijktnu wel
een fantastische droom voor mij.
Ongelooflijk." Ex-gijzelaar Mario
Punte uit Zeddam had gisteravond
moeite zijn blijdschap onder woor-
den te brengen.

Pas zondagmorgen hoorde hij van
ambassadeur Van Dam dat hij naar
huis mocht. ,„En toen begon het
wachten. Eerst was er sprake van
dat we om twee uur zouden vertrek-
ken, toen werd het drieuur, vier uur
en uiteindelijk vertrokken we om
half zes", aldus Punte. Bij de lopen-
de band, waar de Nederlanders hun
bagage konden ophalen, deden zich
uitbundige taferelen voor. „Dit is
het moment waarop we iedere dag
hoopten", zei een glunderende ex-
gegijzelde Pieter van Thiel.

Dirk-Jan Huisman verklaarde:
„Vooral na aanname van de 15-ja-
nuari-resolutie hebben we het be-
hoorlijk benauwd gehad." De groep
Nederlanders stapte in Rome direct
over op een toestel van Martinair
dat hen afgelopen nacht rond 2 uur
naar Schiphol bracht, waar tiental-
len familieleden klaar stonden om
hen te verwelkomen.

Vakbondsleidèr haalt 77 procent ean stemmen

Overweldigende
zege Walesa

Van onze correspondente
BOEDAPEST - Lech Walesa is de
onbetwiste winnaar van de Poolse
presidentsverkiezingen geworden.
Blijkens de prognose van het West-
duitse bureau Infas, die gisteravond
direct na het sluiten van de stembu-

reaus verscheen, heeft de vak-
bondsman 75 procent van de stem-
men achter zich gekregen.
Blijkens zijn reactie gisteravond is
Walesa zich bewust van de taak die
hem wacht: „We hebben een moei-
lijke tijd voor ons. Vooral omdat we
een ander systeem willen en, einde-
lijk, werk voor iedereen."

Zijn tegenstander, de Pools-Cana-
dese zakenman Stanislaw Tymins-
ki, kreeg ongeveer net zoveel steml
men als tijdens de eerste ronde, 24
procent. De definitieve resultaten
worden pas vandaag verwacht,
maar zullen waarschijnlijk niet erg
afwijken van de prognose.

Tyminski reageerde gisteravond
nogal verward op zijn verlies. „Het
falen van de politiek moet leiden tot
een nieuw beginvan de democratie.
Ik zal daaraan blijven werken, zelfs
vanuit de gevangenis", aldus Ty-
minski. De kiezers zijn volgens hem
tussen de twee verkiezingsronden
onder druk gezet. „Er was sprake
van het vergiftigen van honden en
het bedreigen van kinderen." Hij
verklaarde verder dat hij ondanks
zijn verlies in Polen zou blijven en
misschien een politieke partij zal
oprichten. Eerder zei hij bang te zijn
te zullen worden opgesloten.

De huidige president Jaruzelski fe-
liciteerde Walesa met zijn overwin-
ning. „Ik hoop dat u de nationale
eenheid zult kunnen bereiken om
de politieke, sociale en economi-
sche hervormingen uit te voeren",
aldus de generaal.

Oppositie Servië .
meldt stembusfraude

BELGRADO - Vuk Draskovic, lei-
der van de oppositionele Servische
Vernieuwingsbeweging SPO, heeft
gisteren laten weten de verkiezin-
gen in de grootste Joegoslavische
deelrepubliek Servië niet te erken-
nen. Volgens Draskovic hebben de
socialisten (de voormalige commu-
nisten) van de Servische president
Slobodan Milosevic zich schuldig
gemaakt aan stembusfraude.
„Er zijn duidelijke aanwijzingen dat
de verkiezingen door de bolsjevis-
ten (de aanhangers van Milosevic,
red.) zijn vervalst", zo verklaarde
Draskovic gisteren in Belgrado.
„Wij erkennen de verkiezingen in de
provincie Kososvo, in het leger en
bij de politie niet."

Draskovic meldde gisteren dat Ser-
vische studenten in Pristina niet
hun stem mochten uitbrengen om-
dat de autoriteiten vreesden dat zij
massaal op de SPO zouden stem-
men. De SPO-leider verwierp

voorts de stembusgang van de
80.000 soldaten. De militairen moes-
ten binnen de kazernemuren en on-
der toezicht van officieren hun stem
uitbrengen en het was de oppositie
niet toegestaan de stembusgang bij
te wonen. Dezelfde procedure werd
bij de politie gevolgd en derhalve
eveneens door Draskovic verwor-
pen.

Dragoljub Micunovic, leider van de
Democratische Partij (DP), sprak
zondag eveneens van grootscheepse
manipulatiepraktijken door de so-
cialisten. Volgens de DP-voorman
brachten vaders namens hun gehele
gezin hun stem uit, waren stembus-
sen niet afgesloten en moesten kie-
zers hun stem in particuliere huizen
en politiebureaus uitbrengen in
plaats van de aangewezen stemloka-
len. De stemlokalen zijn zondag-
avond 21.00 uur (onze tijd) gesloten.
De officiële uitslag wordt niet voor
dinsdag verwacht.

Regering
Een van zijn eerste taken van Wale-
sa wordt het benoemen van een
nieuwe minister-president. Als een
belangrijke kanshebber wordt Jan
Olszewski genoemd, een conserva-
tieve advocaat met lange ervaring in
de oppositie. Hij was als verdediger
betrokken bij de processen tegen
dissidenten in de jaren zestig en
hielp in 1980 bij het opstellenvan de
statuten van Solidarnosc.

Politieke waarnemers wijzen erop
dat het grote aantal stemmen voor
de door de kerk gesteunde Walesa
een zeer vertekend beeld geeft van
de politieke verhoudingen in Polen.
Veel mensen hebben in deze tweede
ronde alleen maar op de vakbonds-
man gestemd, omdat ze een over-
winning van Tyminski koste wat
het kost wilden voorkomen.

Walesa wordt op zijn vroegst over
twee weken, de dag voor kerstmis,
beëdigd. Die tijd is nodig om even-
tuele bezwaren tegen het verloop
van de verkiezingen te kunnen be-
handelen.
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Traditie
De brassbandmuziek heeft geen tra-

ditie in onze provincie en dat is te
horen ook. Zeker in vergelijking
met Friesland en Groningen, waar
deze muziekvorm een echte cultuur
vormt -ja zelfs een bepaalde manier
van leven, lijkt het wel. Ook al
wordt er hier nog zo enthousiast èn
muzikaal gemusiceerd. In ieder ge-
val werd in Drachten ovderduide-
lijk aangetoond dat ook in de mu-
ziek een kampioenschap niet 'ge-
kocht' kan worden. En dat een
groepje uitstekende instrumentalis-
ten per definitie nog geen goede
brassband vormt. En dat is maar
goed ook.

Waar het Brassband Limburg in
Drachten vooral aan ontbrak was
klankkwaliteit. Brassbands als De

Waldsang (0.1.v. Rieks van de Velde)
of Soli Deo Gloria (0.1.v. Jan de
Haan) uit Leeuwarden kunnen ont-
zettend mooi spelen, zowel in pia-
nissimo als fortissimo prachtig in
balans; de registers vloeien als van-
zelfsprekend in elkaar over, zorgen
het andere moment echter voor
wonderlijke contrasten. De Wald-
sang heeft een bastuba-register dat
even sonoor en warm klinkt als een
batterij strijkbassen, en zelfs die
'krengen van alto's' voegen verras-
sende kleuren toe aan de to-
taalklank. En dan natuurlijk het
cornetregister: dat wordt bij de
'Noorderlingen' bemand door cor-
nettisten, bij ons door muzikanten
met een cornet in hun hand.

Expressiel'
Niet dat Brassband Limburg het
verplichte werk van Edward Greg-
son - 'OfMen and Mountains' - niet
goed uitvoerde, integendeel. Er
werd zeer expressief muziek ge-
maakt, spannend ook en in de tutti's
heel beeldend, maar dat is onvol-
doendeom op dit niveau een rol van
betekenis te spelen. Vooral ook om-

dat het baswerk de totaalklank bij-
zonder negatief beïnvloedde en de
begeleiding bij diverse solistische
passages onfatsoenlijk hard was.

Zo werd in deversie van de Limbur-
gers alleen de onherbergzaamheid
van de Rocky Mountains (over die
bergen gaat het in deze compositie)
belicht, De Waldsang - en een paar
andere bands - wist ook de schoon-
heid, het mysterieuze, het giganti-
sche, het magistrale en het fascine-
rende van deze bergen tot klank te
brengen. En daarom werd de band
terecht winnaar. Voor de 'geblin-
deerde' juryleden Gregson, Relton
en Van Lijnschooten zal die keuze
heel voor de hand hebben gelegen.

De volledige uitslag: 1. De Wald-
sang Buitenpost, 95 punten. 2. Soli
Deo Gloria Leeuwarden, 93 punten.
3. Brassband Rijnmond Rotterdam,
91 punten. 4. Provinciale Brassband
Groningen, 90 punten. 5. De Bazuin
Oenkerk, 88 punten. 6. Brassband
Limburg, 85 punten.

jos frusch

Duo-expositie
bij Jac Vinken

NUTH - In atelier Jac Vinken,
Stationsstraat 282 in Nuth kan
tot en met 12 januari 1991 een ex-
positie bezichtigd worden van
Anka van Kooten (beelden) en
Albert Grosfeld (aquarellen en, schilderijen). Het atelier is ge-
epend van dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00-18.00 uur en za-
terdag van 09.00-17.00 uur.

De aantrekkingskracht van het
werk van Anka van Kooten
schuilt vooral in de sterk figura-
tieve voorstelling van de dage-
lijkse beelden en feiten. Haar in-
houdelijke kracht vindt zij in
contact en verbondenheid met

* de realiteit, een oogopslag, een
momentopname, een lijfelijke
berinnering, of gewoon een ge-
voel of waarneming.

Ik het werk van Albert Grosfeld
ontwikkelen zich langzaam ver-
anderingen, die na verloop van
tijd waarneembaar worden en op
een haast natuurlijke wijze lijken
te greeien uit het voorgaande
werk. De realiteit is steeds de ba-
sisvan zijn landschappen en stil-
levens. Hoewel zijn olieverven
iets meer naar abstractie neigen,
verliezen ook deze werken het
contact met de werkelijkheid
niet.

Dré Houben
1980-1990

SITTARD - In Galerie Zabawa,
Ophoven 183 in Sittard vindt tot
"n met 21 januari 1991 een expo-
sitie plaats van Dré Houben. De
galerie is geopend op woensdag,
donderdag en vrijdag van 16.00-
-18.00 uur en zondag van 14.00-
-17.90 uur.

Het werk van Dré Houben ver-
toont een opmerkelijke ontwik-
keling, hij weet steeds opnieuw
te verrassen. Tijdens zijn laatste
tentoonstelling bij Zabawa werd
de ruimte bepaald door de on-
derlinge verhouding van twee
doeken, hun huid en kleurinten-
siteit. De werken waren zodanig
opgesteld dat de toeschouwer er
deel van werd en zich moest

overleveren aan de gecreëerde si-
tuatie.

De huidige tentoonstelling geeft
een beeld van zijn werk van de
afgelopen tien jaar: werken op
papier, olieverfschilderingen en
grafiek met een krachtige uit-
straling, sterk door de eenvoud
van vlak en verhouding.

Prix de Rome
HEERLEN - In het Thermenmu-
seum, Corriovallumstraat 9 in
Heerlen loopt tot en met 13 ja-
nuari 1991 een expositie, luiste-
rend naar de titel 'Prix de Rome
1990. Architectuur en Stede-
bouw & Landschapsarchitec-
tuur. De Prix de Rome is de
grootste staatsprijs voor jonge
kunstenaars (tot 35 jaar) en
wordt jaarlijks georganiseerd
door de Rijksacademie van Beel-
dende Kunsten in Amsterdam.
Daarbij komen in een cyclus van
vijf jaren verschillende kunstui-
tingen aan bod. Naast architec-
tuur en Stedebouw & Land-
schapsarchitectuurzijn dat Foto-
grafie, Beeldhouwkunst & Beel-
dende Kunst en Architectuur,
Grafiek & Grafische Vormge-

ving en tenslotte Schilderen &
Beeldende Kunst en Theater.

Op de tentoonstelling zijn van
alle genomineerden de ontwer-
pen te zien van voor- en eindron-
deen de maquettes. De expositie
werd vorm gegeven door Bert
Dirrix en is te bezichtigen van
dinsdag tot en met vrijdag van
10.00-17.00 uur, zaterdag, zondag
en feestagen van 14.00-17.00 uur.

Verder...
... loopt in galerie Marijke Raaij-
makers, Lottumseweg 24 in
Grubbenvorst tot en met 13 ja-
nuari 1991 een expositie van
Frans van Veen en Piet Jetten.
Open donderdag t/m zondag 13-
-17 uur.... kan men in Galerie Spreuwen-
berg, Hoofdstraat 27 in Herken-
bosch tot en met 14 januari een
tentoonstelling met beelden van
Francisca Zijlstra bezichtigen.
Open op donderdag 18-21 uur en
vrijdag tot en met zondag 14-17
uur.... wordt in galerie Dis, Tafel-
straat 28 Maastricht een tentoon-
stelling gehouden met beelden
en schilderijen van Henna van

denHeuvel. T/m 20 januari, open
woensdag t/m zondag 13-18 uur.... is in het gemeentehuis van
Voerendaal tot en met 18 januari
1991 een expositie van Aty Stof-
fels-Groenland (aquarellen, te-
keningen en etsen) uit Voeren-
daal en Els Spranck-Vermeeren
(keramische en bronzen beelden)
uit Slenaken. Open tijdens kan-
tooruren 8.30-12.30 en op dins-
dagmiddag 13.39-16.30 uur.... exposeertPaula Janken-Wolfs
in de etalages en wachtruimte
van Het Liass, Elisabeth straat 9
Geleen.... is in het kader van het 390-jarig
bestaan van schutterij St. Pau-
lus Vaals een expositie ingericht
in het Museum De Kopermolen,
Von Clermontplein 11 in Vaals.
Geopend dinsdag tot en met zon-
dag van 14-17 uur.... exposeert Jean-Pierre Zoet-
brood in Galerie In Situ, Aylva-
laan 10 Maastricht tot en met 19
januari. Open woensdag t/m za-
terdag 14-18 uur.... wordt in het Limburgs Volks-
kundig Centrum, Allee la in
Limbricht op 13 december de ex-
positie 'En waar de ster bleef stil-
le staan', met kerststallen uit de
verzameling van Van Oss ge-
opend. T/m 20 januari 1991.

recept

Perenbavarois
Benodigdheden voor 4 personen:
200 g Parmaham, 4 peren, borrelglas
wodka, 3 blaadjes gelatine, 100 g
slagroom, sap van een citroen.

Een bijzonder heerlijk nagerecht
voor het kerstdiner. Een combinatie
van het zoetzure van de bavarois
met de pittige karakteristieke

smaak van de Parmaham. Gecom-
pleteerd met een kopje koffie met
een borrelglaasje amaretto.
Schil de peren en pureer ze samen
met het citroensap. Wrijf door een
zeef en voeg de in lauw water ge-
weekte en goed uitgeknepen gelati-
ne toe. Meng door deze massa voor-
zichtig de stijfgeklopte slagroom.
Spoel een puddingvorm of indivi-
duele timbaaltjes goed met koud

water, voor het mengsel er in wordt
gegoten. Laat enkele uren in koel-
kast opstijven. Stort bavarois op
schaal of individuele bordjes. Snij
een ongeschilde peer in waaiervorm
en drapeer rond de bavarois. Dra-
peer daar tussenin enkele plakken
Parmaham, gameer met wat groen
en dien op.
TIP: Koop nog enkele peren meer
om te gameren.

kunst/videospoor

Tijdens Nederlandse kampioenschappen in Drachten

Teleurstellend resultaat
van Brassband Limburg

DRACHTEN - Brassband Limburg uit Stem is er afgelopen za-
terdag niet in geslaagd een rol van betekenis te spelen op de
Kederlandse Brassband Kampioenschappen. In het Friese
Drachten moesten de muzikanten van dirigent Maurice Ha-
mers in deeerste divisiegenoegen nemen met een tegenvallen-
de zesde (en laatste) plaats. Nederlands kampioen werd voor
4e vijfde keer in successie brassband De Waldsang uit Buiten-
post.

Ma êe enigszins tegenvallend deel-
nam* aan het WMC van 1989 besloot
Brassband Limburg een meer pro-
fessionele koers te gaan varen. Een

die zou moeten leiden tot een
Itoge klassering (en uiteindelijk nog
"eer) bij de Nederlandse kam-
pioenschappen en daarna tot een
toonaangevende rol in Europees
verband. Van deze doelstelling is de
brassband nog heel ver verwijderd
Cf» Haar zullen de beroepsmusici,
muziekstudenten en getalenteerde
amateurs die inmiddels werden
aangetrokken de eerste tijd ook wei-
»rf verandering in kunnen brengen.

" Schilderij
van Henna
van den
Heuvel, te
zien in
galerie Dis.

MAANDAG
REMO: UNARMED AND DANGEROUS
(VS-1986)
21.05 - 23.05 uur - 120 min - RTL-4

Actiefilm van Guy Hamilton met Fred
Ward, Joel Grey, Wilford Brimley en J.A.
Preston. De Newyorkse politie-agent
Remo wordt door de computer aange-
wezen als meest geschikte persoon
voor een geheim overheidsproject. Hij
heeft een commando-opleiding, geen
familie en dus ook geen verplichtingen.
Hij moet om de opdracht te mogen ver-
vullen van identiteit veranderen. Dat be-
tekent verdwijnen en plastische chirur-
gie...

ANDREJ RUBLJOV (RUSLAND - 1968)
23.00- 01.55 uur - 175 min -Duitsland 1

Biografie van Andrei Tarkovski met
Anatoli Solonizyn, Iwan Lapiov, Nikolai
Grinko, Nikolai Sergejev en anderen.

DINSDAG
LA DEUDA INTERNA (ARG/GB - 1987)
21.45- 23.20 uur - 95 min - BRT 2

Oorlogsdrama van Miguel Pereira met
Juan José Camero, Gonzalo Cruz en
anderen. Een opgroeiende jongenraakt
ongewild verwikkeld in de Falkandoor-
log in een afgelegen dorp in het noord-
westen van Argetinië...

ROCKYII(VS-1979)
22.05- 24.00 uur -115 min - Nederland 2

Boksdrama van Sylvester Stallone met
Sylvetser Stallone, Talia Shire, Burt
Young, en Carl Weathers. Rocky is ge-
wond geraakt aan een oog tijdens de
bokswedstrijd met zijn uitdager Creed.
Hij krijgt in het ziekenhuis van de dokter
het advies te stoppen met de sport. Hij
volgt dit advies met tegenzin 0p...

WOENSDAG
FAVORITE SON (VS - 1988)
20.15 - 21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Politiethriller van Jeff Blechner met Har-
ry Hamlin, Linda Koslowski, Geno Silva
en John Mahoney. Het lijkt heel echtals
de president van de States op de trap-
pen van het Witte Huis een voorman
van de contra's verwelkomt. De moord-
aanslag die daarna volgt heeft veel weg
van een echte... (het vervolg van deze
film is aanstaande vrijdag van 20.15 -
21.45 uur op Duitsland Ite zien).

THE SUGARLAND EXPRESS (VS- 1974)
19.55- 21.45uur-110 min - Nederland 1

Actiekomedie van Steven Spielberg met
Goldie Hawn, William Atherton, Michael
Sachs, Ben Johnson en anderen. Een
gevangene wordt door zijn vrouw ge-
prest te ontsnappen om te voorkomen
dat hun kind wordt geadopteerd door
pleegouders...

NANOU (GB/FR - 1986)
23.00- 00.50 uur - 110min -Duitsland 2

Romance van Conny Templeman met
Imogen Stubbs, Daniel Day Lewis,
Jean-Philippe Ecoffey en anderen.

DONDERDAG
SOUNDER (VS-1972)
19.20- 20.50 uur - 90 min - Nederland 1

Plattelandsepos van Martin Ritt met Ci-
cely Tyson, Paul Winfield, Kevin Hooks,
Carmen Mathews en anderen. De Mor-
gans, een negergezin, proberen hun
kinderen een goedeopvoeding te geven
in een economisch moeilijke tijd. Vader
steelt uit wanhoop levensmiddelen en
wordt veroordeeld tot een jaar straf-
kamp. Moeder moet in die periode het
gezin, door seizoensarbeid, in leven
houden...

VRIJDAG
THIS IS ELVIS(VS-1981)
14.20- 16.00 uur - 100 min -Duitsland 2

Presley-biografie van Malcolm Leo en
Andrew Solt met Johnny Harra, Rhonda
Lyn, Paul Boensch en anderen.

FLIGHT OF THE NAVIGATOR (VS - 1986)
15.45 - 17.15 uur - 90 min - Duitsland 1

Sience-fiction jeugdfilm van Randal
Kleiser met Joey Cramer, Veronica
Cartwright, Cliff de Young en Howard
Hesseman.

PLAYING FOR KEEPS (VS - 1986)
20.22 - 22.00 uur - 98 min - Nederland 1

Avonturenfilm van Bob Weinstein met
Danny Jordano, Matthew Penn, Mary
Ward en Leon Grant. Een stel jongelui
wil een oud hotel heropenen. Zij worden
echter behoorlijk dwars gezeten door de
makelaar die heel andere plannen met
de grond heeft. Wie wint?...

LOCAL HERO (GB - 1983)
20.25 - 22.30 uur - 125 min - RTL-4

Komedie van Bill Forsyth met Burt Lan-
caster, Peter Riegert, Dennis Lawson
en Peter Capaldi. De rijke Felix Happer,
uit Houston wordt door zijn oliebazen
naar Schotland gestuurd om daar een
compleet vissersdorp op te kopen. Op
die plek moet namelijk een raffinaderij
komen. Hij komt echter onder de beko-
ring van de charmes van het dorpje en
zijn bewoners...

LA HISTORIA OFICIAL (ARG - 1984)
23.20- 01.10 uur-110 min - Nederland 3

Een Argentijns echtpaar adopteert een
dochtertje tijdens de militaire dictatuur.
Ze beginnen echter door de acties van
de Dwaze Moeders te twijfelen aan de
afkomst van het kind...

BIG WEDNESDAY (VS - 1978)
23.00 - 00.55 uur - 115 min - BRT t

Strandkomedie van John Lilius, Jan-Mi-
chael Vincent, William Katt, Gary Busey
en Lee Purcell. Drie oudstudenten blik-
ken terug op hun jeugd in het begin van
de zestiger jaren. In hun rijkeluisleventje
is surfen troef...

GIRL WITH GREEN EYES (GB - 1963)
23.15 - 00.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Romance van Desmond Davis met Rita
Tushingham, Peter Finch, Lynn Red-
grave, Marie Kean en anderen. Een
naïef lers meisje raakt verliefd op een
schrijver, een oudere man.

HANDFUL OF DUST (GB - 1988)
23.50- 01.55 uur - 125 min -Duitsland 1

Satire van Charles Sturridge metJames
Wilby, Kristin Scott Thomas, Anjelica
Huston, Rupert Graves en anderen.
Meegenomen naar de jaren 1930, ont-
moeten we een echtpaar waarvan het
huwelijk op de klippen is gelopen...

videospoor

Van maandag 10 tot en met zon-
dag 16 december 1990

Z/w: alleen in zwart/wit

ZATERDAG
JAKARTA (VS-1988)
23.35- 01.10 uur - 95 min - Nederlafl

Actiefilm van Charles Kaufman
Christopher Noth, Sue Francis Pal.!
nald Hunter en Franz Tumbuan. JCIA agent is in de stad Jakarta tw
met de veiligheid van een kroongeM. Als zijn aandacht wordt afgeleid <]
een mooie oosterse schoonheid, sW
de moordenaars toe...

THE BRIDE(VS-1985)
23.10 - 01.15 uur - 125 min - RTL-4

Horror van Franc Roddam met St
Jennifer Beals, Clancy Brown, Di
Rappaport en anderen. Er wordt
volmaakte vrouw gecreëerd als f
voor het monster Viktor. Dr Frar*
stem zorgt hiervoor. Als de vrouw cd
verliefd wordt op Frankenstein, keert
monster terug om zijn bruid te hale'

DIRTY MARY, CRAZY HARRY (V*
1973)
23.25 - 00.55 uur - 90 min - DuitslaH

Actiefilm van John Hough met P
Fonda, Susan George, Adam Roa1
Viv Morrow en anderen.

ZONDAG
A TALE OF TWO CITIES (GB - 1958)
15.05-17.00 uur-115 min - Nederia'

Historisch drama van Ralph Thoj
met Dirk Bogarde, Dorothy Tutin,'
Parker, Stephen Murray en an<#
Een advocaat vindt het een waa(
noegen in zijn leven bij de verdek
van slachtoffers die tijdens de Frê
revolutie door het schrikbewind W*1
aangeklaagd.

Oplossing van zaterdag

PADVINDER-POKE
U n-I-O-A
NIETS-SOI, U T I E -
T-X-T G-S-L'
-STOEIPOES-SPA
B-R-L D - E - E - 'OPAAL-TORSKAN-
K I-R-A-S II
K-MYNGANG-TEHÜ!
E-A-G-N E - O -
POST-VF. RIJORGEf|
R-S-M-N N-S-
U-AMANDEL-E I T J|
I A-A-U-S---J
KAPER-LU IS ï E Rüll

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 vreemde titel; 4 laddertrede;
8 onbepaald vnw.; 9 deel van de voet; 11
niet stuk (bv. van vlees); 13 bijwoord; 14
persoonlijk vnw.; 15 kist van open latwerk;
17 bewoner van Spanje; 19 edeigas; 21 eet-
voorschrift; 22 overpeinzing.

Verticaal: 1 meerstemmig koorgeza'J
kleur; 3 kaartenboek; 4 veelal kos"
voorwerp; 5 schrijfgerei; 6 belernf?
(tig.); 7 handlanger (ongunstig); I°,
rens; 12 onderricht; 15 tapijtachtige'
16 oplosmiddel voor vetten; 17 uitrok'
militair hoofddeksel; 20 vrouwelijk d' 6

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886 J
Piccolo-adverten"
045-719966

Banken: ABN Bank Heerle"
57 75 35 935
Postbank
10 35 100

Rayonkantoren: J
Brunssum 04523
Geleen 046-7^Heerlen-Centrum 045-?Ljl
Kerkrade 045-452932/^w'
Maastricht 043-2JJJIRoermond 04750- £;
Sittard 046-5 S
Valkenburg 04406- 1'

Fax: J
redactie 045-7^
advertenties 045-' J
Telex: J
redactie
Abonnementsprijzen'
bij vooruitbetaling te vold"^,!
per kwartaal > ftper maand > (3
losse nummers > >Blr-(C) Standaard Uitgeverij, Antwerpen

Maandag 10 december 19902
Limburgs dagblad

het wondere wolfje panda en de meesterspionne



V-raad stelt stemmingresolutie uit
IL,(fr VORK -De Veiligheidsraad
ji de Verenigde Naties heeft zater-
C Svond laat tijdens een openbare
jSadering de stemming over de

r 'lutie over de bescherming van
Hl ïstijnen in de door Israël bezette
«'eden tot vandaag uitgesteld.
t' uitstel moet nader overleg over
tekst van de resolutie mogelijk
«en.

J Sovjetunie stelde in een motie
''r de bijeenkomst tot maandag
(to uur plaatselijke tijd (21.00 uur

fe tijd) te verdagen. Voor de mo-
stemden negenvan de vijftien le-
lvan de raad. De vier indieners

1 de resolutie, Columbia, Cuba,
"eisië en Jemen, stemden tegen.
'Mtryk en China onthielden zich

1 stemming.

Bush voorziet
einde van

ewindop Cuba
- De Amerikaanse presi-

J|George Bush heeft een spoedig
Pc voorspeld van het 31 jaargele-
lop Cuba gevestigde communis-
P*e bewind. Cuba i£ 'de enige en
pame hoek van het totalitarisme
pet Amerikaanse continent', zei
l&resident zaterdagavond in Ve-
l^ela aan het slot van zijn zes-
JSse reis door Zuid-Amerika, al-pns terug tekeren naar Washing-

-1 'democratisch continent van; *ka tot Argentinië is zeer dicht-
-1 zei Bush.

Container met
giftige diesel
losgeslagen

PyiDEN - Een container van
fjzes meter lengte met 22,2 tonemotie en een giftige, bijtende
Toeging drijft langzaam in de
IJirig van de Waddeneilanden, zoJ een woordvoerder van het
P^achtcentrum in IJmuiden
Pfavond medegedeeld.

E. tankcontainer spoelde over-
WF* van het op Nassau geregis-
Fde vrachtschip Skarvoy, dat
l^fWeg was van Harwich naar
jj^ourg.De container is verloren
JTI Texel en demonding van de

Albanese politie
breekt protest

TIRANA- De Albanese politie heeft gisteren
een studentenprotest in de hoofdstad Tirana
uiteengeslagen. Dit heeft het officiële Alba-
nese persbureau ATA gemeld. Volgens het
bericht dat werd opgevangen in Wenen, kwa-
men studenten in opstand uit ontevreden-
heid over de falende elektriciteitsvoorzie-
ning in de studentenverblijven.

„Ze provoceerden de veiligheidstroepen en
overtraden de wet. Onder deze omstandighe-
den was de politie genoodzaakt om hen uit-
een te jagen",berichtte ATA. Het persbureau
gaf geen bijzonderheden over eventuele ar-

reStaties ofgewonden. Hetwas de eerste keer
dat officieel melding werd gemaakt van een
studentenprotest in Albanië, Europa's laatste
orthodox-communistische staat.
De demonstratie volgde op een elektriciteits
storing zaterdagavond in twee nieuwe ver
blijven, vermoedelijk veroorzaakt doordat te

veel studenten tegelijkertijd hun elektrische
kachels flink opstookten. „Sommige studen-
ten, boos over de situatie diezich regelmatig
voordoet, protesteerden en verstoorden de
openbare orde en rust", aldus ATA die niets
vermeldde over de omvang van de demon-
stratie.
Hét persbureau meldde wel dat ministervan
onderwijs, Skender Gjinushi, en de rector
van de universiteit in Tirana besprekingen
voerden met de studenten en een specialere-
geringscommissie was gevormd die maatre-
gelen moet nemen om de situatie te stabilise-
ren.

Misbruik
Gemeenten moeten geprikkeld
worden om het misbruik van uitke-
ringen beter te bestrijden. Dat kan,
zo stellen de ambtenaren, als de ge-
meenten 25 procent van de bij-
standskosten gaan dragen. Ze wor-
den dan gedwongen fraude en mis-
bruik beter te controleren. De ge-
meenten betalen nu tien procent
van de bijstandskosten. Het was de
bedoeling die bijdrage te verhogen
tot twintig procent, maar het kabi-
net heeft daarvan afgezien. Volgens
de ambtenaren is dat een foute keus
geweest.

Om jaarlijkse groei aantal banen te continueren

Topambtenaren willen
verlichting van lasten

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Om jaarlijks
honderdduizend mensen aan
een baan te helpen, moeten de
lasten van deburger en het be-
drijfsleven worden verlicht.
Dat stellen topambtenaren
van het ministerie van Sociale
Zaken in een vertrouwelijke
notitie, die gisteren is uitge-
lekt.De notitie is bedoeld voor
de tussenbalans, die het kabi-
net begin volgend jaar zal op-
stellen.

De doelstelling van het regeerak-
koord om jaarlijks honderdduizend
nieuwe banen te scheppen, wordt
bij lange na niet gehaald. Bij onge-
wijzigd beleid komen er niet meer
dan 58.000 arbeidsplaatsen per jaar
bij. Dat leidt, door minder opbreng-
sten uit belasting en premies, in
1994 tot een extra tegenvaller van
1,2 miljard gulden.

Maatregelen als arbeidstijdverkor-
ting hebben niet het gewenste ef-
fect, menen de ambtenaren. Loon-
matiging is volgens hen het beste
middel om de werkgelegenheid te
bevorderen. En loonmatiging is al-
leen te bereiken door de lasten van
burgers en bedrijven te verlichten.
Dat blijkt uit cijfers van de achter-
liggende jaren. In de periode 1985-
-1990 steeg de werkgelegenheid door
loonmatiging met 400.000 arbeidsja-
ren. Die matiging is volgens de
ambtenaren voor de helft te danken
aan verlaging van de collectieve las-
tendruk.

De ambtenaren stellen ookvoor om
de werkgelegenheid te bevorderen
door werklozen via allerlei maatre-
gelen beter te begeleiden om te
voorkomen dat mensen langer dan
nodig is een uitkering ontvangen.
Daarbij wordt gedacht aan een
strengere naleving van de regels.
Mensen zullen sneller bereid zijn
een baan te aanvaarden, als ze we-
ten dat hetkrijgen van een uitkering
geen automatisme is.

Noodtoestand in verscheidene delen Engeland

Acht doden door
sneeuwstormen
Van onze correspondent

LONDEN - Het Verenigd Konink-
rijk is het afgelopen weekeinde ge-
troffen door het slechtste winter-
weer sinds tien jaar. Door de dichte
sneeuwstormen en strenge vorst
zijn minstens acht mensen om het
leven gekomen. De meesten van
hen kwamen met hun auto's vast te
zitten en vroren dood. Honderden
mensen werden gisteravond nog
vermist.

Zaterdag moesten de Britse Spoor-
wegen een besluit nemen datzij nog
nooit hadden genomen: ze schrap-
ten alle treinen naar de westelijke

kust en de Midlands. In sommige
steden, zoals in Birmingham, kreeg
het stadhuis de functie van hotel
voor gestrande reizigers.
Nieuwe sneeuwstormen deden gis-

-1termorgen op veel plaatsen de bo-

" vengrondse elektriciteitskabels be-
■ zwijken, waardoor tienduizenden

huizen zonder stroom (en dus ver-

' warming) kwamen te zitten. In Not-
tinghamshire moest de politie de

! noodtoestand afkondigen nadat
huizen meer dan 24 uur zonder elec-
triciteit en vaak ook water hadden

" gezeten.
! Het ergst getroffen werd Midden-
Engeland. Een ambujance had vier

' uur nodig om een ernstig zieke man

van Witney naar een ziekenhuis in
Oxford te vervoeren en in dezelfde
streek moest een zwangere vrouw
met een helikopter in veiligheid
worden gebracht. Schotland, dat
meestal het leeuwendeel van het
noodweer krijgt, ontsprong de dans
goeddeels. Zuid-Engeland werd pas
zondag door de sneeuw getroffen.

"Met man en macht en vooral veel materieel moest gisteren in Engeland gewerkt worden om de
gestrande auto's uit de sneeuw te bevrijden en de wegen weer begaanbaar te maken.

Frankrijk
Ook in verscheidene gebieden in
het oosten en middenvan Frankrijk
zijn gisteren meer dan 300.000 huis-
houdens door zware sneeuwvalzon-
der elektriciteitkomen te zitten. Het
verkeer kampte vooral op de grote
autowegen, waaronder de 'autorou-
te du soleil' via Lyon naar het zui-
den, met grote problemen.
Eveneens de noordelijke helft van
Spanje ondervond dit weekeinde
veel last nadat de winter plotseling
intrad met sneeuwval en lage tem-
peraturen tot minus tien graden.

Ziekenhuis
weigerde 52
kinderen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Veel ziekenhuizen
hebben een schrijnend tekort
aan plaatsen op de intensive-
care-afdeling. Vooral kinderen
worden daarvan de dupe. Zo
moest het Amsterdamse VU-zie-
kenhuis in de eerste negen
maanden van dit jaar 52 kinde-
ren weigeren omdat voor hen op
de intensive car geen plaats was.

Dit verklaarde dr R. Odink, die
als kinderarts is verbonden aan
het VU-ziekenhuis, het afgelo-
pen weekeinde voor de Vara-tv.

Dr Odink behandelde het 10-ja-
rig jongetjeuit Hillegom, dat vo-
rige week op de intensive care in
het VU-ziekenhuis overleed, na-
dat het eerder in twee andere zie-
kenhuizen was geweigerd we-

gens plaatsgebrek.

Volgens dr. Odink was in dit ge-
val het jongetje niet meer te red-
den geweest, omdat hij 'zeer ern-
stig hersenletsel had. „Maar in
diezelfde nacht", aldus dr Odink,
„moesten we wel een ander kind
weigeren voor opname op de in-
tensive care. Er is in Nederland
een schrijnend tekort aan inten-
sive-care-plaatsen, met name
voor kinderen. Alleen al in mijn
ziekenhuis hebben we de eerste
negen maanden van dit jaar 52
kinderen moeten weigeren."

binnen/buitenland

Voedseltekort
Jetreft baby's
en ouderen

'n STERDAM - In Moskou en Le-
Srad bestaan vooral voedselpro-

"|hen onder bejaarden en zuige-
ten. Er is gebrek aan babyvoe-

tu 5 en melkpoeder en alleenstaan-
( bejaarden krijgen een onvol-
sl ide gevarieerde voeding.

kinderklinieken, weeshuizen en
lardentehuizen is dringend be-
fte aan medicijnen en medisch

I ismateriaal. Dit zijn de voor-
ftiste conclusies van het verken-

yÜe team van Artsen zonder
i >izen, dat een week geleden naar
ty Sovjetunie is gereisd om proble-
il l te inventariseren. De missie
dt vandaag in Nederland terug.
rt eens Anke de Haan, die de ver-
sinide missie leidde, en Oosteuro-
Pecialist Marius Broekmeyer
'dt verwacht dat de voorradenMicijnen over een maand uitge-
zullen ?ijn.

n

Militairen zouden bezig zijn nieuwe grens te trekken

Irak stuurt aan op
'deling' Koeweit
Van onze correspondent

LONDENAVASHINGTON - Irak
lijkt van plan zich uit het grootste
deel van Koeweit terug te trekken,
maar het noordenvan het land bezet
te willen houden. Iraakse soldaten
zouden bezig zijn met rollen prik-
keldraad een nieuwe grens te trek-
ken. Dit meldt het Britse zondags-
blad The Observer.
De lijn is zo getrokken dat het olie-
veld van Rumaila, dat gedeeltelijk
op grondgebied van Koeweit ligt,
geheel aan Irak komt. Ook twee
strategisch gelegen eilandjes voor

de Koeweitse kust, Warba en Bu-
biyan, zouden volgens de nieuwe
grenslijn Iraaks grondgebied wor-
den. Eerder meldde de Iraakse
staatscourant dat bij de grensplaats
Mitla een haven wordt aangelegd.
De Iraakse leider Saddam Hoessein
is volgens The Observer van plan
om zich in januariuitKoeweit terug
te trekken achter de nieuwe grens.
Hij zou daarmee zijn voornaamste
doel hebben bereikt: de beschik-
king over het olieveld van Rumaila
en over de eilandjes bij de monding
van de Shatt al-Arab.
Daarmee zou hij de Amerikanen

voor grote problemen stellen. Offi-
cieel eist president Bush dat Hoes-
sein zich terugtrekt achter de gren-
zen van voor de invasie, maar in de
praktijk zou hij weinig kunnen
doen tegen een Irak dat zich nage-
noeg uit heelKoeweit heeft terugge-
trokken. „We gaan geen oorlog be-
ginnen om een paar eilandjes", zo
zei een woordvoerder van het Ame-
rikaanse ministerie van Buitenland-
se Zaken tegen The Observer. Maar
dat werd zondag in deVS zelf direct
tegengesproken door minister Ba-
ker (Buitenlandse Zaken).

De minister zei dat Amerika en Irak
het nog steeds niet eens zijn over
een datum waarop hij Bagdad kan
bezoeken. De Amerikanen hebben
vier data tussen 20 december en 3 ja-
nuari voorgesteld, en Irak 12 janua-
ri.De door Irak voorgestelde datum,
aldus Baker, zit te dicht tegen het
ultimatum aan dat de Veiligheids-
raad heeft gesteld.

SER bepleit
regeling voor
schuldenaars

DEN HAAG - Een commissie van
de Sociaal-Economische Raad
(SER) pleit in een ontwerp-advies
voor een wettelijke saneringsrege-
ling voor mensen met schulden.
Schuldenaars moeten niet tot in de
lengte der dagen worden achter-
volgd door hun schulden, maar
moeten de kans krijgen om na ver-
loop van tijd weer met een schone
lei te beginnen. Dat heeft de SER
bekendgemaakt.

Schuldenaars moeten eerst probe-
ren samen met de schuldeisers tot
een regeling te komen, maar een
wettelijke saneringsregeling is daar
bij 'een goede stok achter de deur^.Als niet vrijwillig overeenstemming
kan worden bereikt,. dan kan de
schuldenaar naar de 'rechter stap-
pen met het verzoek om de wettelij-
ke saneringsregeling op hem van
toepassing te verklaren. Wel moet
de rechter dan eerst kijken of de
schuldenaar te goeder trouw was bh'
het ontstaan van de schuld, aldus
het ontwerp-advies.

Zes doden na
bomaanslag

in Spanje
SABADELL - Bij een vermoedelijk
door de Baskische afscheidingsbe-
weging ETA gepleegde bomaanslag
in een voorstad van Barcelona zijn
zaterdag zes politiemannen om het
leven gekomen, zo heeft de politie
bekend gemaakt. De dood van de
politiemannen heeft zowel in de
Baskische provincies als in de rest
van Spanje grote verontwaardiging
teweeg gebracht. Bij de aanslag
raakten ook twee politiemannen en
twee burgers gewond.

Een auto die was volgeladen met
explosieven werd tot ontploffing
gebracht op het moment dat een be-
stelwagen waarin de politiemannen
zaten er voorbijreed. De agenten
waren op weg naar het voetbalsta-
dion van de voorstad Sabadell, waar
ze bij een wedstrijd de veiligheid
moesten regelen. Hoewel de verant-
woordelijkheid nog niet is opgeëist,
gaat de politie ervan uit dat de aan-
slag het werk is van de ETA.
De aanslag was de bloedigste sinds
die van december 1987 op een ka-
zerne van de Guardia Civil in de
noordelijke stad Zaragoza, waarbij
elf mensen om het leven kwamen.

Litouwen oppert
mogelijkheid

gewapend verzet
WASHINGTON - De Litouwse pre-
sident Landsbergis heeft in een in-
terview met een Amerikaans tijd-
schrift de mogelijkheid geopperd
van gewapend verzet tegen het cen-
traal gezag in Moskou. Het vraagge-
sprek wordt vandaag in het tijd-
schrift US News and World Report
gepubliceerd.

„Deze winter zal beslissend en
moeilijk worden. Na alles watwy nu
doen om het hoofd te bieden aan de
concrete bedreigingen van de kant
van Sovjet-president Gorbatsjov",
zo zei de Litouwse president voor
zijn vertrek uit Vilnius naar de Ver-
enigde Staten.

Landsbergis zal vandaag door de
Amerikaanse president George
Bush in Washington worden ont-
vangen. „Wij zullen iedere poging
om de anti-Baltische decreten van
Gorbatsjov uit te voeren beschou-
wen als een aanval door een buur-
land. Maar het zal niet gaan zoals in
1940, toen wij werden bezet. Wij
hebben het recht onszelfte verdedi-
gen. Gewapend verzet is mogelyk",
zo waarschuwde Landsbergis. Hy
zei voorts dat er in Litouwen men-
sen zijn die liever sterven dan ver-
nederingen te ondergaan.

punt uit
" Nobelprijs
In afwezigheid van de laureaat
wordt vandaag in Oslo* de No-
belprijsvoor de vrede 1990 ver-
leend aan de president van de
Sovjetunie, Michail Gorbats-
jov. De Sovjet-president zegde
vorige week zijn komst af en
verwees naar zijn overvolle
agenda en de kritieke situatie
in zijn land. Het verzoek van de
Russische leider om de uitrei-
king in mei te houden werd
door het Noorse Nobel-comité
afgewezen. In zijn plaats neemt
nu de onderminister van bui-
tenlandse zaken Anatoli Koval-
jov de prijs in ontvangst.

" Annulering
De KLM annuleert alle retour-vluchten naar Parijs die ge-pland staan voor dinsdag. Dit
gebeurt in verband met een sta-king van de verkeersleiders inde Franse hoofdstad. Vanaf
Schiphol zouden vier retour-vluchten naar vliegveld Char-les de Gaulle vetrekken, vanuitRotterdam drie en vanuit Eind-hoventwee.

" Doden
Bij gevechten in het zuidenvan
India tussen islamieten en hin-
does zijn zaterdag in de stad
Hyderabad zeker 37 doden ge-
vallen.Hiermee is het aantal do-
delijke slachtoffers in Hydera-
bad sinds vrijdag opgelopentot
57. De gevechten braken zater-
dagavond uit, ondanks een in-
gestelde avondklok. De politie
heeft met scherp geschoten op
groepen die plunderend door
de stad trokken.

" Legertransport
De Vervoersbond FNV heeft
dit weekeinde gedreigd het
Amerikaanse legertransport in
de Rotterdamse Beatrixhaven
plat te leggen, omdat op de
ECT-terminal de CAO-bepalin-
gen massaal werden overtre-
den. Bij een controle consta-
teerde de bond dat er zon 35 sj-
orders aan het werk waren van
een uitzendbureau. Dit werk
moet worden gedaan door re-
guliere bedrijven ofdoor perso-
neel van de arbeidspool SHB.
Overleg met de bedrijfsleiding
van ECT leidde ertoe, dat 25
man in vaste dienst werden ge-
nomen van een sjorbedrijf en
dat de tien overigen het terrein
moesten verlaten.

" Tolplan
Het nieuwse tolplan van het ka-
binet is buitengewoon onprak-
tisch, onredelijk en onbillijk.
Dat zegt de Stichting Weg, de
grootste bundeling van organi-
saties en ondernemingen op
het gebied van mobiliteit in in-
frastructuur. Het kabinet gaat
met het tolplan zijn eigen ver-
antwoordelijkheid uit de weg,
zegt de Stichting.

" Ershad
Meer dan 50.000 demonstran-
ten hebben gisteren in de Ben-
galese hoofdstad Dhaka de exe-
cutie van de vorige week afge-
treden president Hossain Mo-
hammad Ershad en zijn echtge-
note geëist. De demonstranten
riepen de interimregering van
Sahabuddin Ahmed op Ershad
te arresteren en te berechten.
De Nationalistische Party van
Bangladesh (BNP), een van de
belangrijkste oppositiepartyen
van het land, had de betoging
georganiseerd.

" Doodvonnis
Het doodvonnis tegen de de
schrijver Salman Rushdie is
nog altijd van kracht en kan
niet worden ingetrokken. Dat
heeft de Iraanse minister van
cultuur en islamitisch advies
Mohammed Khatami volgens
radio Teheran zondag gezegd.
Rushdie signeerde vorige week
in een Londense boekwinkel
exemplaren van zijn nieuwe
(kinder)boek, Haroun and the
Sea of Stories.

" Herdenking
Bij de herdenking van het be-
gin van de Palestijnse opstand
in de door Israël bezette gebie-
den, drie jaar geleden, hebben
Israëlische soldaten gisteren
twee Palestijnen neergescho-
ten, van wieer een aan zijn ver-
wondingen is overleden. Het
incident had plaats in het dorp
Beni Suhaila in de Gazastrook.
Israëlische soldaten schoten
daar opPalestijnen die het door
het leger ingestelde uitgaans-
verbod negeerden en met ste-
nen gooiden.

" Geboorte
Een Amerikaanse vrouw uit
Scottsdale, Arizona, heeft een
baby ter wereld gebracht, vijf
weken nadat zij een andere
baby had gebaard. „De kans op
een dergelijke gebeurtenis
schat ik één op de tien mil-
joen", zei John Elliott, de arts
van het Good" Samaritan zie-
kenhuis die de geboorte bege-
leidde. Volgens de autoriteiten
■van het ziekenhuis maken moe-
der (de 35-jarigeKathy Fisk) en
dochter (Lindsay Kathryn
Fisk) het goed.

i— i(ADVERTENTIE)

Morgenavond in het
Holland Casino Valkenburg!

. ilJfc GRANDE FÊTE
JLVy? DES AMIS

<0*\r^T^w^j 1 ledere dinsdag is het een beetje
L- JttA^M in het Holland Casino

|L wfl Het wordt bij ons dan extra
WêkêêÊL I gezellig, let u maar eens op:

" Speelautomaten met kans op jl )
extra waardevolle munten. Vw/'

" Gratis preuvenemintje met een AJ

Dat wordt dus gegarandeerd 'n fijn avondje uit! Zien wij u?
Korrekte kleding, een geldig legitimatiebewijs en een minimum leeftijd van
- 18 jaar vereist.

IOLLAND Telefoon 04406-15550.
f^\ Cl M (~\ Geopend van 14.00-02.00 uur
V_^ > " i > i " i " ■ c Holland Casino Valkenburg, Odapark

.In de Holland Casino'skom jeogen tekort!
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Wij delen u mede, dat van ons is heengegaan, onze
lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Maria Catharina
Sauren

* 15 januari 1899 t 8 december 1990
weduwe van

Jakobus Kasdorp
Rotterdam: C. Akkermans-Kasdorp

J. Akkermans
Lanaken (B): E. Akkermans-Kasdorp

L. Akkermans
Amstenrade: A. Kasdorp
Maaseik (B): J.Kasdorp

A. Nootenboom
Maastricht: M. Kasdorp

A. Kasdorp-Roomans
Maastricht: M. Gemmeke-Kasdorp

Ch. Gemmeke
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Maastricht, december 1990
Bejaardencentrum Campagne
Corresp.-adres:
Klokbekerstraat 32
6216 TR Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 12december a.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van Maria Onb. Ont. te Amstenrade, ge-
volgd door de bijzetting in het familiegraf op het
r.k. kerkhof Oostermaas te Maastricht.
Schriftelijk condoleren in de kerk.
Bezoek Uitvaartcentrum Sassen, Sint Maartens-
laan 44-48, Wyck-Maastricht, dagelijksvan 17.00 tot
18.00 uur.

t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud en
liefde, is heden, geheel onverwacht, van ons heen-
gegaan, mijn lieve manen schoonzoon, onze dier-
bare broer, schoonbroer, oom en neef

Hannes Selvius
echtgenoot van

Maria Dicteren
Hij overleed op 70-jarige leeftijd.

Geleen: Maria Selvius-Dieteren
Elsloo: mevr. B. Erkens-Ruipers

Familie Selvius
Familie Dicteren

6161 TL Geleen, 9 december 1990
Maanstraat 36
De crematieplechtigheid zal plaatshebben woens-
dag 12 december as. om 12.30 uur in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

We zijn allen een noot in hetzelfde lied
En we kennen allen onze eigen toon
Maar we zoudeii niet allen
dezelfde noot kunnen zijn
Want dan zou er geen melodie bestaan

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat
hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij
ukennis van het overlijden van onze lieve vader en
opa, broer, zwager, oom en neef

Dirk van Goinga
weduwnaar van. Harmke Bosma

in de leeftijd van 78 jaar.
In dankbare herinnering:

Venray: Sip en Tiny van Goinga
Dirk-Jan en Desirée
Karin
Annemieke en Rob
Meindert
Familie van Goinga
Familie Bosma

Heerlen, 8 december 1990
Corr.adres: familie T. van Goinga
Engelenstraat 6, 5801 RT Venray
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag
13 december 1990 om 11.00 uur in de Immanuel-
kerk te Brunssum-Treebeek, Horizonstraat, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene
begraafplaats aan de Marebosjesweg te Brunssum.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in één derrouwkamers van de
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij ukennis
dat heden, toch nog onverwacht, na een kortstondi-
ge ziekte, van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, op de leeftijd van bijna 76 jaar,
mijn lieve man en zorgzame vader, schoonavder,
opa, zwager, oom en neef

Ernst Hosek
echtgenoot van

Mina Theunissen
In dankbare herinnering:

Heerlen: M.G. Hoéek-Theunissen
Übach over Worms: Efi en John

Landgraaf: Jozé en Tineke
Heerlen: René en Sigrid
Heerlen: Kitty

Landgraaf: Thea
Heerlen: Carola en Patrick

en al zijn kleinkinderen
Familie Hosek
Familie Theunissen

7 december 1990
Pleijweg 15
6415 RE Palemig-Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 12 december
as. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Cor-
nelius te Heerlerheide-Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens het rozenkransgebed en aansluitend
in de avondmis van dinsdagas. om 18.45 uur in bo-
vengenoemdekerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

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 kortstondige
ziekte, plotseling is overleden,mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader, broer, zwager, oom en neef

Zef Knubben
echtgenoot van

Maria Boss
Hij overleed in de leeftijdvan 75 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Vaesrade: M.H. Knubben-Boss
Swalmen: Lies Janssen-Knubben

Jan Janssen
Brunssum: Mia van Buul-Knubben

Toon van Buul
Hoensbroek: Jean Houtvast-Knubben

Lou Houtvast
Vaesrade: Gerda Gerrits-Knubben

Theo Gerrits
Vaesrade: Zet' Knubben

Landgraaf: Lei Knubben
Nel Knubben-Dijkstra
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Knubben
Familie Boss

6361 HT Vaesrade, 8 december 1990
Rozenstraat 14
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 13 december as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Servatius te Vaesrade, waar-
na hij met schutterseer ten grave zal worden gedra-
gen op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene, woensdag 12 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Zef Knubben
oud-schietmeester en 60 jaarlid van onze vereniging

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte
toe.

Beschermvrouwe, bestuur en leden
schutterij St.-Martinus, Vaesrade

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, tante en nicht

Louisa Hermans
weduwe van

Gerhard Hendriks
Zij overleed, in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Swalmen: Gerrit Hendriks
Gerda Hendriks-Keulen
Roger en Ans
Monique en Richard

St. Odiliënberg: Leo Hendriks
Corrie Hendriks-Franssen
Marion en Jan
Michael en Janou
Bert en Jannette

Nieuwenhagen: Wim Hendriks
Riet Hendriks-Verdonk
Rob en Wilma
Yvonne en Michel

Brunssum: Jan Hendriks
Annie Hendriks-Smits
Miriam
Saskia

Heerlerheide: Leny Herben-Hendriks
Ger Herben
Gerry
Irma en Peter
Stefanie en Ricky

Heerlen, 7 december 1990
Bejaardenverzorgingstehuis Ter Eyck
Corr.adres: Meidoornlaan 8,
6077 CX St. Odiliënberg
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
woensdag 12 december as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk St. Paulus te Heerlerheide, Passart-De
Wieër, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake ter intentievan de overledene op dins-
dag 11 december om 19.00uur in voornoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid haar als moeder en oma te hebben gehad ge-
ven wij kennis dat heden na een kortstondige ziek-
te van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 83 jaarmijn lieve moeder
en onze oma

Erna Jamnik
weduwe van

Lambert Ariens
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Jo
Chantal, Nathalie
Familie Jamnik
Familie Ariens

Hoensbroek, 8 december 1990
Corr.adres: Dr. M.L. Kinglaan 151
6431 VL Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 12 december a.s. om 11.00 uur in de De-
kenale kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.30 uur in het crematorium aan de
Imstenraderweg te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondwake van dinsdag a.s. om
19.00 uur in de kleine St.-Jan te Hoensbroek.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Maandag 10 december 19904
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft omringd,
delen wij u mede dat heden, toch nog onverwacht, van—— ons is heengegaan, voorzienvan de h. sacramenten, op de
leeftijd van 62 jaar, mijn lieve man en onze goede en zorg-
zame vader

Huub Puts ]
echtgenoot van

Mien Tummers
In dankbare herinnering:

Sittard: W.G. Puts-Tummers
Sittard: Francois
Sittard: Hans

5 december 1990
Stationsdwarsstraat 11
6131 BA Sittard
Op wens van de overledene heeft debegrafenis in alle stil-
te plaatsgevonden.—m„_—-^_——

_
mm«.^__________^_.^________■ —*

[- _ —
Enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat zij voor ons betekend heeft, geven wij
u kennis, datna een langdurigeziekte, in hetDe Weverziekenhuis te Heer-
len, op de leeftijd van 73 jaar, is overleden, onze allerliefste zorgzame oma

Paula Dina Berger |
echtgenote van wijlen

Leonard JozefHeijnen
De bedroefde familie:

Valkenburg a/d Geul: Diana en Rob
Heerlen: Lei en Jacquelien

Kevin
Valkenburg a/d Geul: Theo

Familie Berger
Familie Lemmens
Familie Frissen

6301 CT Valkenburg a/d Geul, 7 december 1990
de Guascostraat 3-7
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben dinsdag 11 december a.s. om
10.30 uur in de parochiekerk van deO.L. Vrouw van Altijdd. Bijstand te
Valkenburg a/d Geul, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condoleren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal maandag 10 december om 19.00
uur de avondwake worden gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan
29, Valkenburg a/d Geul, bezoek dagelijks van 18 tot 19 uur.

f
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, gevenwij u
met droefheid kennis dat heden, na een liefdevolle verpleging in ver-
pleeghuis St.-Jansgeleen te Geleen, van ons is heengegaan, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Hanssen
weduwe van

Hein Plum
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed zij op 84-jarige leef-
tijd.

Landgraaf: Mariet Pöschkens-Plum
Hans Pöschkens

Geleen: Philo Pisters-Plum
Wim Pisters
Ramon

Geleen: Giel Plum
Familie Hanssen
Familie Plum

6161 BC Geleen, 7 december 1990
Corr.adres: Hegstraat 35
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben dinsdag 11 december as-
om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Augustinus te Lutterade-GeleeHi
waarna de begrafenis op de begraafplaats Plan-Zuid te 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 10 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Ge-
leen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te willen beschouwen.

|
Psalm 23 vers 6b

Ik zal in het huis des Heren
verblijven tot in lengte van dagen

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons
steeds heeft omringd, gevenwij u kennis van het onverwachte overlijden.
op de leeftijd van 74 jaar, van onze lieve mama en schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Greta Emilie Scheringa
weduwe van

Reinder Dolstra
Ede: Florina Dolstra

Marja en Koos en kinderen
René en Lies en kind
Sander

Brunssum: Nini van Hardeveld-Dolstra
Dirk van Hardeveld
Desirée en Leon
Brigitte

Roosendaal: Jan Dolstra
Helga Dolstra-Patalon
Robin en Liesbeth
Hans en Isa en kind

Oosterhout. Gerrit Dolstra
Sabine Dolstra-van Lieshout
Norbert
Emeliet

Geleen: Rein Dolstra
Marion Dolstra-Lindeboom
Dimitry
Familie Scheringa
Familie Dolstra

Brunssum, 8 december 1990
Dr. Schaepmanstraat 46
6444 XZ Brunssum 0

De rouwdienst zal plaatsvinden op woensdag 12 december 1990 om 13-3
uur in de Baptistenkerk te Brunssum-Treebeek, Trichterweg 116. Aa^sluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats &^
de Merkelbeekerstraat te Brunssum.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemde kerk.
Mama is opgebaard in het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis K
Brunssum. Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van 17.30 tot 18 3
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te .sturen, deze anno'1'

ce als zodanig beschouwen. ,

>
Vervolg familieberichten

zie pagina 6

t
Diep bedroefd geven wij kennis datheden, na een kortstondig ziekbed en
in volledige berusting, temidden van zijn familie, van ons is heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten, mijn geliefde echtgenoot, onze dierba-
re vader en opa

Johannes Hubertus
Devies

* Sittard 28-07-1912 t Sittard 08-12-1990
echtgenootvan

Maria Hendrika Josephina Gruisen
In dankbare herinnering:

Sittard: M.H.J. Devies-Gruisen
Schoten (B): T. Maas-Devies

L. Maas
Frank

Maaseik (B): J. Devies
E. Devies-Boesten
Miguel
Philippe
Frédéric
Familie Devies
Familie Gruisen

8 december 1990
Leyenbroekerweg 55
6132 CB Sittard
De plechtige uitvaartdienst is donderdag 13 december om 11.00 uur in de
Christus Koningkerk te Leyenbroek-Sittard, waarna de begrafenis zal
plaatshebben op de begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van woensdag 12 december as. om 19.00uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze oprichter en oud-directeur de heer

J.H. Devies
Wij wensen de familie veel sterkte om ditverlies te dragen.

Directie en medewerkers
B.V. Deco-Tricot
Holleweg 29, Sittard

f
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het over-
lijden van de heer

J.H. Devies
Oprichter en oud-directeur

Directie en medewerkers
B.V. Tricotververij Limburg
M.G.R. Buckxstraat 2, Sittard

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat heden, toch nog onverwacht, van
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd van
69, jaaronze goede broer, zwager, oom en neef

Zef Corbeij
In dankbare herinnering:

Sittard: Ton en Zygmunt Wieczorek-Corbeij
Claire

Sittard: Math en Leonie Corbeij-Krekels
Familie Corbeij

8 december 1990
Reinoudflat 49
6136 DX Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op woensdag 12 december as. om 11.00 uur in de parochiekerk van het H.
Hart te Overhoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
wake van dinsdag as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

Enige en algemene kennisgeving
Met grote droefheid geven wij u kennis dat heden, geheel
onverwacht, op 69-jarige leeftijd, van ons is heengegaan,
onze broer, zwager, oom, neef en vriend

Wiely Leurs
weduwe van

Miets Porteners
Familie Leurs
Familie Porteners

6411 AK Heerlen, 8 december 1990
Corr.adres: Burg. Schmitzstraat 9, 6137 CV Sittard
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 16.00tot
17.00 uur in de rouwkapel van het ziekenhuis te Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 12 december as. om 12.00 uur in de H. Pancra-
tiuskerk, Emmastraat 20 te Heerlen.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is uw naam in
het condoléanceregister te schrijven.

tTheodora Arntz, 64 jaar, echtgenote van Johannes Minkenberg, Past.
Schmeitsstraat 8, 6082 AT Buggenum. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehouden dinsdag 11 december om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Aldegundis te Buggenum.

Limburgs Dagblad



Verkiezingen
Zü refereert in ditverband aan het standpuntvan de PvdA in Provinciale Staten. Die frac-tie zei vorige week vrijdag het ook door hetkabinet voorgestane 'combi-scenario', waar-

in de nadruk meer ligt op passagiersvervoer
dan vrachtvervoer, te accepteren.

Wöltgens moet meer luisteren naar de regio-
nale politiek. Die boodschap gaf Quint hem
gisteren voor de microfoon van de regionale
omroep START in Geleen. Daar toonde het
Limburgse Kamerlid zich een overtuigd
voorstandster van de Oost-westbaan.

„Uit allerhande rapporten blijkt zonneklaar
dat er in de Euregio een bepaalde infrastruc-
tuur nodig is. En binnen die infrastructuur is
een vliegveld een absolute must", aldus
Quint. „Zonder dat kun je het wel vergeten.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we nu op de
goedeweg zyn. Zon uitspraak van Wöltgens
schopt zon proces echter in de war."

Quint ontweek het antwoord op de vraag of
Wöltgens' stellingname consequenties heeft
voor de PvdA in verband met de komende
Statenverkiezingen. Wel noemde zij het 'een
moeilijkheid' voor Wöltgens om als fractie-
voorzitter van de PvdA tegelijkregionaal po-
liticus te zijn.

Doorspreken
De milieuwoordvoerder van de PvdA-fractie
in de tweede kamer, Jaap Jelle Feenstra,
noemde de uitspraak van Wöltgens gisteren
desgevraagd 'helemaal in de lijn van de
PvdA-fractie'. „Er wordt veel geld geïnves-
teerd en je kunt je afvragen of dat geld niet
met een groter effect elders kan worden inge-
zet." Feenstra, die luchthaven Maastricht in
zijnportefeuille heeft, zei dat ook de PvdA de
hele kwestie van de Oost-westbaan, net als
D66, met de ministerwil doorspreken.Nu wil
de fractie zich nog niet definitief over de
Oost-westbaan uitspreken.

Nachtvluchten stopzetten als Oost-westbaan niet doorgaat 9

PvdA stelt ultimatum
in verkiezingsprogram
Baan vanwege

oorringetje
geweigerd

yALKENBURG/KLIMMEN -
'*$. 20-jarige Maurice Winants uit
Nimmen heeft tevergeefs gesoi-
gneerd naar een baantje in de
!>Orecagroothandel Van Rennes
? Valkenburg. Bedrijfsleider Jo

liet hem tijdens het
°Uicitatiegesprek weten dat hij
/^t welkom is, omdat hij een
°rringetje draagt. Althans dat is'e uitleg die de vader van Mauri-,e aan de zaak geeft. Bedrijfslei-

"er Bertholet bevestigt dat de
o,lgeman uit Klimmen de baan
'et heeft gekregen, maar hij
eigert in te gaan op de redenJ^arom hij niet werd aangeno-men.

*ader Winants is woest over de
j^hdelwyzevan de Valkenburg-

-1? groothandel. Naar zijn zeggen
?fit zijn zoon er netjes uit en is
et ringetje in zyn oor bovendien
huwelijks te zien. Hij spreekt
*ri een onfatsoenlijke en discri-
minerende handelwijze. Men zou
i^n hebben laten weten dat het
jjdrijf bepaalde regels hanteert'J het uitzoeken van personeel
1.. dat zoiets als een oorringetje

jongens niet wordt getole-

J.JJ heeft de dienstenbondvan de
in Eindhoven om raad ge-

vraagd. Die heeft hem laten we-
ten, dat de weigering van het be-
drijf om de zoon in dienst te ne-
men louter om het feit dat hij een
oorringetje draagt, niets anders
is dan een vorm van discrimina-
tie. „Wij zouden er zeker een zaak
van gemaakt hebben als hy lid
was van onze bond. Hij is dat niet
en dus kunnen we verder ook
niets doen", aldus de heer De
Mey van de Dienstenbond FNV.

Van onze verslaggever
ROERMOND - De regering moet voor 1 januari 1993 de aanleg
van de Oost-westbaan op vliegveld Zuid-Limburg garanderen.
Gebeurt dat niet dan moeten de nachtvluchten op de Noord-
zuidbaan worden stopgezet. Een passage van die strekking zal
worden opgenomen in het verkiezingsprogramma van de
PvdA-Limburg voor de komende Statenverkiezingen.

Zaterdagmorgen boog de ledenver-
gadering van het gewest Limburg
van dePvdA zich inRoermond over
het verkiezingsprogramma. Eerst
werd voorgesteld een volledig ver-
bod van nachtvluchten op vliegveld
Zuid-Limburg op te nemen in het
programma. In een amendement
werd dat echter genuanceerd, waar-
door besloten werd enerzijds een
minimalisering van de nachtvluch-
ten te bewerkstelliggen en ander-
zijds een einddatum te stellen waar-
op zekerheid moet bestaan over de
aanleg van de Oost-westbaan.

Zoals bekend is de aanleg al twee
jaar vertraagd doordat procedures
langer duren dan verwacht. Inmid-
dels beginnen politici hardop te
twijfelen aan het nut van de aanleg
van de baan, omdat erg veel geld
(meer dan 200 miljoen gulden) ge-
stoken zal moeten worden in de iso-
lering van woningen rond het vlieg-
veld. De PvdA-fractievoorzitter in
de Tweede Kamer, Thijs Wöltgens
zei eind vorige week, dat de regio
nog maar eens goed moet nadenken
of dat geld niet beter gebruikt kan
worden.

Jan Tindemans, de fractievoorzitter .
in de Staten maakte zaterdag echter
duidelijk dat de PvdA-Limburg nog
steeds voor aanleg van de baan is,
maar er moet nu wel snel duidelijk-

heid komen. Strikte minimalisering
van de nachtvluchten is een uit-
gangspunt en er moet de grootst
mogelijke duidelijkheid over de ef-
fecten van de geluidsoverlast ko-
men, waarbij de streefnorm van
Griefahn gehanteerdmoet worden.

" Het ringetje in het rechte-
roor van Maurice Winants
valt niet erg op.

Foto: DRIES LINSSEN

Mergel
Enkele afgevaardigden wilden in
het programma ook opgenomen
zien dat buurtschap 't Rooth niet
aangetast mag worden om zo gren-
zen te stellen aan de mergelwinning
in de buurt. Het gewestelyk bestuur
vond dat echter te ver gaan. Bestuur
en leden vonden zich in een com-
promis. De PvdA vindt nu dat er
geen beslissing genomen mag wor-
den over de afgravingen in 't Rooth
zonder goed overleg met de bewo-
ners van dat plaatsje en de gemeen-
te Margraten.

Amendementen om de grindwin-
ning te beperken haalden het niet.
En een poging van Tweede Kamer-
lid Servaas Huys om de PvdA-Lim-
burg over te halen toch de A73 naar
de west-oever van de Maas te ver-
leggen, mislukte ook. Tindemans:
'Wij zijn ook voor aanleg van de
A-73, de weg van Maasbracht naar
Venlo op de west-oever, maar we
moeten realistisch zijn. Er is geko-
zen voor de oost-oever. Daarbij
komt dat er snel een einde moetko-
men aan de verkeersonveiligheid in
Midden-Limburg."

De gewestelijke vergadering ging
uiteindelijkakkoord met het verkie-
zingsprogramma. Volgende week
komt de PvdA in Sittard bijeen om
de kandidatenlijst definitief vast te
stellen.

Heroverweging Beek'
is al in volle gang

i - Thys Wöltgens is snel
tl~jJh wenken bediend. Tornen
lj.ae noodzaak van de Oost-west-
|<j bij Luchthaven Maastricht
kj, ft Provinciale Staten van Lim-
tjpfgelopen vrydag, één dag na-de fractievoorzitter van dePvdA
l /Tweede Kamer de aanleg vani^eede baan in deze krant ter
l^ ssie had gesteld (nog) niet.
tci aan de noodzaak van nacht-
ijf |en werd ineens hardop ge-

'd, met als belangrijke achter-
lig de zeer hoge isolatiekosten
\g °ningen rond 'Beek' die daarsev0lg van zijn.

IJ-*A-fractie in provinciale sta-i^akte van de 'voorzet' van de
\ v°orman in Den Haag ge-
\ om dit verrassende stand-itl dat door de andere fractiesij gedeeld, naar buiten te bren-

Sio moet zich nog maar eens
i)o afvragen of de Oost-westbaanta" Wel moet komen, luidt het

van Wöltgens. De
ta er wilde die vraag zelf niet
I^. M met 'neen' beantwoorden,
*H *lr valt nauwely'ks aan te twij-
»H ?at hij die mening is toege-
lj\ olgens Wöltgens is de afwe-
ta^ssen economie en milieu op

daarvan in 1985 tot aanleg
U e Oost-westbaan werd beslo-

chterhaald.
■, ■* »

k^'Jds omdat het nieuwe econo-
'e^ Scenario voor de luchthaven
li^d 1989 werd opgesteld en
\ de nadruk ligt op passagiers-
\r> na aanleg van de Oost-
tflj n veel minder banen ople-
gt p het oude, waarin vrachtver-

etUraal stond.

Wóf'Jds, en dat is een zeer be-
"i^* Punt, is het belang van het
b6i e laatste jaren veel meer in

5borgstelling komen te staan.
\B an-gstelling is deels al in wet-
-1 j?vertaald. En ook de eisen die
\f.. vliegverkeer gesteld wor-

Jfi steeds scherper geworden.

'Beek' heeft detijd tegen.

Bij voorbeeld: de directie van
Luchthaven Maastricht schreeuwt
moord en brand over de bepaling in
de nieuwe nachtvluchtbeschikking
voor 'Beek' dat als vliegtuigen van
een bepaald type vier keer boven de
nachtgeluidnorm uitkomen, dit
type voortaan uit 'Limburg' weg
moet blijven.

En verder besloot het kabinet dit
voorjaar voor nachtvluchten vanaf
'Beek' na aanleg van de Oost-west-
baan juist een scherper 'geluidni-
veau' toe te passen. De isolatiekos-
ten van woningen rond 'Beek' ne-
men daardoor met 195 miljoen gul-
den toe en velen vrezen dat dat nog
veel meer zal worden. De gebrui-
kers van de luchthaven moeten van
de geraamde 195 miljoen gulden
aan extra isolatiekosten er 85 mil-
joen voor hun rekening nemen, het
rijk 95 miljoen en de provincie 15
miljoen.

De regio zou zich eens moeten vra-
genof al dat geld niet beter kan wor-
den besteed, merkte Wöltgens op.
En die vraag hebben de Statenfrac-
ties inderdaad opgepakt. Zijn
nachtvluchten wel nodig voor een
rendabele luchthaven, vragen de
staten zichaf. In afwachting van een
nader onderzoek daarnaar werd
voor de provinciale bijdrage van 15
miljoen gulden voorlopig niet het
groene licht gegeven.

Volgens het kabinet kan 'Beek' ech-
ter niet alleen niet zonder Oost-
westbaan, maar ook niet zonder
nachtvluchten. Dan blijft de lucht-
haven tot in de lengte der dagen in
de rode cijfers. JDe doodsteek voor
de luchthaven' vindt ook de CDA-
fractie in de Tweede Kamer. Wat
zullen provinciale staten doen als
ook het nadere onderzoek dat nog
eens uitwijst?

Zullen zij dan toch bereid zijn aan
de hoge isolatiekosten bij te dra-
gen? En zal de Tweede Kamer be-
reid zijn de rijksbijdrage van 95 mil-
joen gulden goed te keuren? De
PvdA-fractie twijfelt hardop, D66
en Groen Links zijn al tegen. En wat
als de geluidnorm voor nachtvluch-
ten tussentijds nog eens wordt ver-
scherpt, wat niet is uitgesloten? De
bijdrage van de provincie aan de
dan sterk stijgende isolatiekosten
blijft gelijk, maar wie komt er voor
de eventuele meerkosten op? Het
rijk voelt daarniets voor. De gebrui-
kers van de luchthaven? Die zullen
vermoedelijk naar elders uitwijken
omdat 'Beek' te duur wordt.

Donkere wolken pakken zich sa-
men boven vliegveld Beek, gezien
als een van de grote motoren van de
Limburgse economie. De rijksover-
heid lijkt geen haast te maken met
de Oost-westbaan. De aanleg van de
3,5 kilometer lange asfaltstreep is al
weer met enige maanden vertraagd,
waarschijnlijk niet in de laatste
plaats omdat de ministeries van
Verkeer en Waterstaat en VROM
bakkeleien over de milieu-eisen die
daaraan moeten worden gesteld.

In de Tweede Kamer brokkelt de
steun voor 'Beek' af. Van de grotere
fracties stellen alleen CDA en WD
zich nog ronduit achter de Oost-
westbaan op, de liberalen zolang de
'regio' er tenminste zelfachter staat.

En die 'regio' is nu gaan twijfelen,
zoals met name afgelopen vrijdag
bleek. Nachtvluchten zijn vanwege
de geluidsoverlast omstreden en de
angst voor uit dehand lopende iso-
latiekosten groot. Nog is een grote
meerderheid in de Limburgse poli-
tiek niet toe aan een discussie over
de door Wöltgens opgeworpen
vraag of de Oost-westbaan wel moet
worden aangelegd. Het ter discussie
stellen van nachtvluchten zou ech-
ter weleens heel goed kunnen uitlo-
pen op een discussie over de Oost-
westbaan zelf. En dan heeft Wölt-
gens toch zijn zin.

Theo sniekers en
eric van dorst

#JBHEZb2SbS3S^M^

Duitser dood
na overdosis

HEERLEN - Een 27-jarige inwoner
van het Duitse Duren is zaterdag-
middag dood aangetroffen in het
centrum van Heerlen. De man bleek
overleden aan een overdosis hero-
ihe. Het is de tiende drugsdode in
Heerlen dit jaar.

provincie

Pvda-Kamerlid
Quint oneens
met Wöltgens

Van onze verslaggever
BEEK - Monique Quint, Tweede-Kamerlid
voor de PvdA, vindt dat haar fractievoorzit-
ter Thijs Wöltgens voor zijn beurt heeft ge-
Praat toen hij vorige week in het Limburgs
Dagblad hardop twijfelde aan de noodzaak
van de aanleg van de Oost-westbaan bij
luchthaven Maastricht.

Volgens de fractievoorzitter moet de regio
zich bezinnen op de vraag of de investeringvan zon Oost-westbaan welzinvol is, gelet opde economische opbrengst aan de ene kant
*■*!"het milieu aan de andere kant.
Quint kwalificeert deze uitspraak als 'onver-
standig' en zij zal Wöltgens deze week in het
fractieberaad duidelijk maken dat de Lim-burgse politiek in deze kwestie het eerste
recht van spreken heeft.

GPA Expressair dreigt met vertrek

Niki Lauda laat
vliegtuigen in

Beek schilderen

Week

BEEK - Voormalig autocoureur
Niki Lauda was gisteren op
Maastricht Airport om een pas
geschilderde Boeing 737 van zijn
eigen luchtvaartmaatschappij
Lauda Air op te halen. De verf-
beurt voor de Lauda-Boeing be-
tekende meteen een mijlpaal
voor GPA Expressair, een be-
drijf dat sinds anderhalf jaar in
Beek is gevestigd om vliegtuigen
uit de hele wereld een nieuw
verfje te geven. De Boeing van
Lauda Air was het honderdste
toestel dat een nieuw kleurtje
kreeg.

Niki Lauda richtte elf jaar gele-
den in Wenen zijn eigen lucht-
vaartmaatschappij op, met de
miljoenen die hij in de autorace-
rij had verdiend. Na een zeer
wankele start, waarbij hij flink
werd tegengewerkt door de ge-
vestigde Oostenrijkse vliegtuig-
maatschappij Austrian Airlines,
staat Lauda nu aan het hoofd van
een miljardenbedrijf met 556
werknemers en lijndiensten naar
het Midden-Oosten, Europa en
het Verre Oosten.

Volgende week begint Lauda
een dagelijkse dienst tussen We-
nen en Londen Gatwick en bin-
nenkort wil hij een lijn op Parijs
openen. Zijn succes verklaart hij
door flexibiliteit, het vinden van
gaten in de markt die grotere
maatschappijen laten liggen en
doormet minder mensen een be-
tere service te verlenen. Hij
schuwthet daarbij niet om de ge-

vestigde orde tegen de haren in
te strijken. Lauda heeft het bij-
voorbeeld met de vakbonden
aan de stok omdat hij zijn piloten
matig betaalt en de stewardesses
die ouder dan 33 zijn, de laan uit-
stuurt.

Lauda beloofde directeur John
Reidy gisteren dat GPA Expres-
feair vaker op klandizie van Lau-
da Air kan rekenen. Zijn Boeing
was in slechts zeven dagen tijd
Van de oude verflagen ontdaan
[en voorzien van een nieuwe, mi-
lieuvriendelijkersoort verf. GPA
Expressair heeft behalve in Beek
ook een spuithangar in het lerse
Shannon en het is het grootste in
opspuiten en inrichten gespecia-
liseerde bedrijf in Europa.

Manager Reidy zou in Beek
graag nog een nieuwe - extra
grote - spuithanger erbij bou-
wen, die ook geschikt is voor de
groteBoeings 747-400. Die nieu-
we hangar past echter niet in het
bestemmingsplan van de ge-
meente Beek. Bovendien wacht
Reidy op een beslissing over de
aanleg van de Oost-westbaan
waarbij zijn bedrijf ook veel baat
zou hebben. "Als ik niet snel toe-
stemming krijg om in Beek uit te
breiden, moet ik beslissen om
naar een ander vliegveld te ver-
huizen. Dat zal een flinke tegen-
valler betekenen voor de regio-
nale economie", dreigde Reidy
gisteren.

" Ex-autocoureur Niki Lauda belooft directeur Reidy dat
hij meer klandizie van Lauda Air zal krijgen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Directeur van
faculteit legt
functie neer

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De directeur van
de faculteit der Gezondheidsweten-
schappen van de Rijksuniversiteit
Limburg, M. Bassie, zal met ingang
van vandaag zijn functie neerleg-
gen. College van bestuur van de uni-'
versiteit en Bassie zelf zijn dit over-
eengekomen.

Er was een conflict ontstaan over
persoonlijke relaties van Bassie met
medewerkers in en rond het facul-
teitsbureau, zo meldt de Observant
het weekblad van de RL.

Die relaties zouden de werkverhou-
dingen zodanig verstoord hebben,,
dat het faculteitsbestuur de zaak
heeft voorgelegd aan het College
van Bestuur. Bassie zal totdat een
andere functie buiten de universi-
teit voor hem gevonden is, speciale
opdrachten uitvoeren.

Douane houdt
smokkelaars

vuurwerk aan
Van onze verslaggeefster

ROERMOND - Beambten van de
douanepost in Roermond hebben
het afgelopen weekeinde weer een
grotehoeveelheid illegaal uit België
geïmporteerd vuurwerk in beslag
genomen. In totaal werden zeven
smokkelaars aangehouden en op de
bon geslingerd.

Op vrijdagavond probeerde een 27-
-jarige Rotterdammer tien Chinese
rollen (met een stuksgewichtvan 10
kilo) en . 2300 strijkers Nederland
binnen te smokkelen. Zaterdag wer-
den maar liefst vijf personen gever-
baliseerd wegens het invoeren van
verboden vuurwerk. Het ging om
inwoners van Veldhoven, Den
Bosch, Zandvoort, Eindhoven en
Hoogvliet. Ze hadden in totaal 520
kilo verboden vuurwerk bij zich.
Zondagochtend werd tenslotte een
43-jarige inwoner van Nuenen aan-
gehouden, met 1250 strijkers.
De totale in beslag genomen hoe-
veelheid vuurwerk is daarmee dit
jaar gestegen tot vier ton, aldus
woordvoerder Pieter Vermey van
de douane in Roermond.

Mastenbroek
steunt actie
voedselhulp

HILVERSUM - De naam van com-
missaris van de koningin Emile
Mastenbroek prijkt op de lijst van
34 prominenten, die het comité van
aanbeveling vormen voor de stich-
ting Voedselhulp aan Russen. Het
comité is breed samengesteld,
meldt de VARA die met een grote
hulpactie op de televisie de Russen
de winter door wil helpen.
Behalve de Limburgse gouverneur
hebben nog vier commissarissen
van de koningin zitting genomen in
het comité. Ze worden gezelschap
gehouden door onder andere enkele
burgemeesters, verschillende be-
stuursleden van grote bedrijven,
een minister, een oud-minister, een
ambassadeur en de aartsbisschop
van Utrecht, Simonis.

Laatste poging
om academie
te behouden

MAASTRICHT - De Rijkshoge-
school Maastricht ontwerpt een bro-
chure waarin wordt gepleit voor het
behoud van de Academie van
Bouwkunst in Maastricht. De bro-
chure wordt medio januari gestuurd
naar minister Ritzen van onderwijs,
naar de gemeenteraden in Limburg
en andere belanghebbenden.

De brochure wordt gezien als het
laatste redmiddel voor de Academie
van Bouwkunst. In het enigetijd ge-
leden uitgebrachterapport 'Dekwa-
liteit geconcentreert' is geadviseerd
deMaastrichtse academie te sluiten.
De Rijkshogeschool Maastricht ver-
zet zich hier fel tegen.
De school vreest dat potentiële ar-
chitecten voor Limburg verloren
zullen gaan als in Limburg geen
bouwkunde-opleiding meer is.

Voorzitters
voor RBA's

MAASTRICHT - De twee voorzit-
ters van deRegionale Besturen voor
de Arbeidsvoorziening (RBA's) in'
Limburg zijn na lang touwtrekken:
bekend geworden.
Drs K.H. Dekhuijzen wordt voorzit-
ter van het RBA voor Midden- enNoord-Limburg. Dekhuijzen is nu;
nog medisch-directeur in het St.
Maartengasthuis in Venlo, maar.
voor hem was na een reorganisatie'
geen plaats meer in de directie.
Het RBA in Noord-Limburg bc-,
raadt zich nog op het aanstellen van "een directeur.
In Zuid-Limburg is dr L. Frederix*
voorgedragen als voorzitter van het
RBA. Frederix is directeur opleidin-;
gen bij Intercai in Geleen en was
voor die tijd directeur van het ar-
beidsbureau in Venlo. Directeur
van het RBA Zuid-Limburg wordt
drs W. Jansen, oud hoofdinspec-
teur-directeur voor de arbeidsvoor-,
ziening in Limburg.

(ADVERTENTIE)

Uitnodiging voor
j van Hulst informatie/showavond.

de belangrijkste dagen van 1

1 groot aantalP^T*!* VOor u e^ee^e^J%.^n van het gratis 1

f l maar bovena. een fijn vakantie,aar 1991.

\ 1 nu reeds prettige feestdagen, maar bo .J
J I Wij wensen unu reeas p „„„

t -3^ reisburo van hulst Éf /^^AKoMplePe reisburo ! C~®~\
A BEEK GELEEN HEERLEN MAASTRICHT VALKENBURG I^iataJB Winkelcenter Makado Markt 114 O. Nassaustraat 4 Kesselkade 63 Th. Dorrenplem 10 A
V 046-378585 046-749755 045-715555 043-212741 04406-16161 *4f
■ BRUNSSUM GULPEN KERKRADE SITTARD aW A
V Kerkstraat 240 Rijksweg 25 Theaterpassage 17 Markt 37 aW AW
A 045-259292 04450-1275 045-464800 046-512960 Ar Ar A

(ADVERTENTIE)
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Enige en algemene kennisgeving
t

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 78 jaar,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, tante en nicht

Maria Johanna
Antonia van Esch

weduwe van

Martinus Cornelis Van lersel
In dankbare herinnering:

Landgraaf: Jan en Armelies
Van lersel-Rozensweig

Heerlen: Adrie en Truus
Van lersel-Sonnenschein

Heerlen: Piet en Christine
Van lersel-Grinsven
haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Van Esch
Familie Van lersel

8 december 1990
Corr.adres: Limburgiastraat 217
6415 VP Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 12 december as. om 14.30 uur in het cre-
matorium aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Bijeenkomst in de aula van het crematorium.

t
Groot is de leegte en het verdriet
Mooi zijn de herinneringen die je achterliet

Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede hij
ons gedurendezijn leven heeft omringd, geven wij
u met droefheid kennis dat heden, in zijn eigen,
vertrouwde omgeving,van ons is heengegaan,mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
schoonbroer, oom en neef

Frans Koch
echtgenoot van

Gertruda Geelen
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
hij op 74-jarige leeftijd.

Geleen: Gertruda Koch-Geelen
Stem: Hans en Miet

Frans en Dorien
Sabine

Geleen: Jahn
Raymund en Monique

Geleen: Sjaak en Anja
Rolf en Elly en Jilly
Fernanda

Kerkrade: Math en Adri
Almere-Haven: Annemie en Bart

Geleen: Marlies en Wil
Annemie

Geleen: Jeu Limpens
Familie Koch
Familie Geelen

6163 BS Geleen, 7 december 1990
Veermanstraat 30
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 11 december as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H.H. Engelbewaarders te Linden-
heuvel-Geleen, waarna de begrafenis op de algeme-
ne begraafplaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen maandag 10 decem-
ber om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen. alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

'tAllerbestevoor ;nvriendelijkeprijs
■ ■ - -j l f «■TTTB S'_
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Kantoormeubelen
Emly Handelsondememing heeft in haar pakket

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

Jan Des Bouvrie
Ahrend

Voortman
Van Blerk
Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wij hoogwaardigemeubelen, balies en

complete projecten. Wij kunnen ook uw oude
meubelen voorzien van een nieuwe spuitlaag (eigen

werkplaats en spurterij aanwezig).
Kom, kijk en vergelijk!

Op alle produkten 1 jaar volledige GARANTIE!

Emly Handelsonderneming
Havikstraat 7a, 6135 EO Sittard, tel. 046-523738

Baicns
Houtversnipperaars

te^^? De TOMAHAWK
/ versnippert niet

=~t3cs§3 " J*^ alleen hout tot 08 cm
f^^SSSr/ry^'t^^ maar °°^ bladeren

ffl 3/^ y \m waardevolle compost
voor een namur'))'ce

Keuze uit 3
'AA modellen

\>-^ ’ 1599,-
-(excl. BTW)

/ Uiflnnn WK Vraag vrijbüjvende
demonstratie!
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fTïïT^Tfl J j 11MW
★ Motoren ★ Autobus
★ Personenauto (ook automaat) * Trekker-oplegger
★ Vrachtwagen (*f aanhangwagen) ★ Alle chauffeursopleidingen

045-312558
Reeweg 139 - Landgraaf M
★ 8- en 10-daagse B

rijopleidingen mogelijk V
Wenst zijn clientèle %

een gelukkig nieuwjaar

l GROTE FABRIEKSPARTIJ
m Pt tekentafels

Ikantoorkasten «^.LkastenEruin/beige of geheel grijs I E^BSPMPi*Ji^#*ö ■
met4 verstelbare legborden Stalen ladenkast 6 laden met slot
2-deurs, afsluitbaar AO-formaat Al-formaat
180x83x40cm + 140x95x57.5cm 113x83x58 cm

Ss^s 250,- p.st. 695,- 675,-
-_ Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, Kasten enz.

B SIKantoormeubelen
VU Van Dooren bv vaar

Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard.
Tel. 046-514867, lax 046-523600.

's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.

Maandag 24 en

2000 m2SHOWROOM
———^TW 1.i.1.U IJ.IU B——^B—HM

bedrag 72 x 60x 54x 48x^
5.000 103- 117,- 126- 137r,

10.000 199- 226- 244- 267,^
15.000 299- 339- 367,- 401,^
22.000 439- 498- 538- 588,^
30.000 599- 679- 734- 802,-
-enz.

Elf. jaarrentevanaf 13.4%
Elk bedrag lot 100.000- en andere looplijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
Eff. rente p. jaar vanaf 13.4%

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gratis advies bij uw intermediair

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

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen j
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem jI de proef op de som. Één telefoontje en u weet het Wij garanderen u dat

'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 ,
8888888888888888888888888888888888l

aÉ^aT~ Ravenstein, 19 december 1990 N^|

f Zeer belangrijke liquidatie-
faillisements verkoping

te houden in opdrachtvan Mr. A.Th.L. van Zandvoort advocaat en procureur
te Oss, alsmede Mr.J. Scheepers advocaaat te Tongeren, België, in
hoedanigheid van curator, en defiduciair eigenaresse, betreffende
Groen-Loon en grondverzetbedrijf

Loeffen B.V. II
te Ravenstein

La Rochehof 8.V.8.A.
te Kinrooi, België

Loeffen privé
te Ravenstein

in opdracht van de fiduciair eigenaresse
Landbouw-Mechanisatiebedrijf

Merkenstein B.V.
in liquidatie

Tijdelijk opgeslagen De Blauwe Kei 3, te Ravenstein
Gelegen aan de A5O, tussen 's-Hertogenbosch en Nijmegen

CEES LUBBERS VEILINGEN TAXATIES B.V. zal op woensdag 19 december 199°
's middags vanaf 13.00 uur precies in de grote zaal van Zalenaccomodati'
"Sports", Roggestraat 30, 5373 AV Herpen, ten overstaan van de Weledel'
gestrenge heer Mr.J.W. Dericks notasris te Ravenstein, publiek verkopen o.a.
17 TRACTOREN o.a. "Ford" 7710, 4 WD 2500 uur; 5x "john Deere" o.a. 2130.
cab. 5000 uur, 3120, 2030; 3x "Zetor" 8011 en 5748; 7045, 4 WD 2763 uur; o*
"Fendt" o.a. 3x "Farmer" 102S, 2x "Favorit" 610 S; "O&K" SLEEPTREKKER 'WD, 200 Pk; 1x "Ford" County 1254, 4 WD; "MF" KNIKTRAKTOR 1200, 4 WD
LANDBOUWMACHINES „
1 MESSENFREES "Howard" type rotavator; 7 TRILTANDEN en VASTETAIMD'
CULTIVATORS; 1 WOELPOOT "Lempken"; 1 3-scharige WENTELPLOEG "LemP,
ken"; 1 SPITMACHINE "Imants"; 1 ZWADHARK "Fella" type TS 335 DN, NW, JBALENPERSEN "Deutz-Fahr" HD 460 en "Claas" Markant 65E; 1 WEIDESLEE r
NW; 1 ROTORKOPEG "Lely"; 1 SCHOFFELMACHINE "Vibrohera", 1 KUILVOEP'
SNIJDER "Mullos"; 2 KUNSTMESTSTROOIERS "Lely"; 2 MAISZAAIMACHIN|»
"Monosem" en "Gaspardo"; 1 ZAAIMACHINE "Amazone" type D7/30E; 1 SPROE'
MACHINE "Douven" 1600 cm.; 1 2-rijige AARDAPPELROOIER "Wühlmaus" tyPf
2411; 1 CIRKELMAAIER "Perfect" type CR 180, NW; 1 SNOEIHOUTVERSNIPP6'
RAAR "Perfect" type KV 180, NW; 1 DRAINSPUIT "Douven"; etc.

5 OPRAAPWAGENS " Miedema" LT32, "Claas" R 44, z.g.a.n.; 1 VACUUMGIEr 1'
TANK tandem-as 10.000 Itr.; 1 MESTVERSPREIDER "Fortschritt" type HTS taf 1
dem-as; 1 mobiele GRAAFMACHINE "Ceasar" type 3500; 3 MAAIDORSERS o>
"John Deere" 730, "New HOLLAND, GLAYSON" MlO3 en M133;

WERKPLAATSINVENTARIS EN DIVERS -1 DRAAIBANK "Matra" 1500 mm tdc; 1 BEUGELZAAGMACHINE; 1 TAFELBOOIJMACHINE "Bimah"; hydraulische KOLOMPERS; 1 tweesteens SLIJPMACHIN*
mobiele GARAGEKRIK; div. LASTRAFO'S o.a. "Smit"; LASBRANDERSET,
pneumatische MOERSLEUTEL; POSTKRIKKEN; etc.

1 MERCEDES 190D, bj. 1985, zonder motor; 1 FORD SIERRA 2.3 GL, b.j. 1983.'
"Magirus Deutz" KIEPER 6x4 type 256D26 v.v. hydraulische kraan; 1 "DAF" *,
assige AANHANGWAGEN laadvermogen 11.830 kg v.v. hydraulische "HiaD
kraan; grote partij TRAKTORBANDEN en -WIELEN.
INBOEDEL GOEDEREN fü

z.g.a.n. eiken met lederen BANKSTEL 3,2,1,1 zits; 1 masssief eiken EETHOt
met 4 stoelen; 2 eiken Mechelse KASTEN; 1 eiken SALONTAFEL; 2 staanO
KLOKKEN; DIV. FAUTEUILLES; DEKENKISTEN; ca 25 GEPREPAREERDE DIERE1*
1 STEREO-INSTALLATIE "Pioneer"; 2 KTVs "Blaupunkt"; etc.

IBezichtiginq: 18 december 1990 van 09.00 - 16.00 uur en op de dag v?"
de verkoop vano9.oo uur - 12.00 uur, aan het adres Blauwe Kei 3 te Ravenstei^

Foto-Katalogus op aanvraag en tijdens de kijkdag verkrijgbaar.
GROTE VOORT 107 - 8041 BD ZWOLLE

TELEFOON 038 - 228848 FAX 038 - 228851

_f^Bf»TffMJf-f|
MAKELAARDIJ-VEILINGEN-TAXATIES-EXPERTISE J



Koninklijk goud
voor H. Zeelen

KERKRADE - De heer

**" Zeelen (Eygelsho-
Ven) ontving afgelopen
Waterdag uit handen vanburgemeester Mans de
eremedaille in goud,
verbonden aan de Ordeyan Oranje Nassau.Zeelen (65) kreeg deko-
ninklijke onderschei-
ding bij zijn afscheid als
voorzitter van de Stich-
ting Katholiek Onder-
wijs Eygelsheven.

Ruim 30 jaar geleden
trad de heer Zeelen toe
tot de oudervereniging
van de toenmalige St.-
Janschool. Als voorzit-
ter daarvan heeft hij ge-
zorgd voor de samen-

voeging van de ouder-
verenigingen van de
Anselschool en de Veld-
hofschool. De 'nieuwe'
oudervereniging van de
460 leerlingen tellende
Veldhofschool heeft in

de loop der jaren mid-
delsallerlei acties ge-
zorgd voor veel materië-
le steun voor de school.
Daarnaast is hij al 28
jaar de man achter het
parochieblaadje. Hij
verzamelt advertenties
en verzorgt de layout.
De heer Zeelen is ook
collectant in de paro-
chiekerk en actief als
vrijwilliger in het be-
jaardenwerk.

" De koninklijke onderscheiding in goud is voor de H. Zeelen, geflankeerd door zijn echt-
Qenote en burgemeester Mans, reden genoeg om het glas te heffen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Landbouwloods
en werktuigen

invlammen op
- Een landbouwloods,

k.eBen in het veld nabij de Vlees-s 'n Spaubeek, brandde vrijdag-
laat geheel uit. Oak de in dej.^ staande landbouwwerktuigen

ifJ>en in vlammen op. Omdat de
"drnelding erg laat kwam, kon

l brandweer weinig anders doenJJ? nablussen. Van de brandstich-
>a "ontbreekt ieder spoor. De loodss eigendom van een fruitteler uit[j£Ubeek. De le schade bedraagtP l*» 40.000 gulden.

Passant pakt
autodief

J^DGRAAF- Een 41-jarige man
% andgraaf heeft zaterdagavond
feh

negen uur een 25-jarige plaats-
4j)e°?t °P heterdaad betrapt bij het
fer k- en van een auto- De hur-
de D ,eld de autokraker vast totdat

arriveerde. De agenten na-
He

n de Landgravenaar vervolgensnaar het politiebureau.

Schaap
uitwei gestolen

jËRLEN - Onbekenden hebben
1 âg een drachtig schaap over

Hej Se hek van een wei aan de
t r̂indelweg in Heerlen getild en
|jg. Senornen. De eigenaresse van
Soq Scnaap heeft een beloning van

fiulden uitgeloofd.

Dronken
gepakt

&aafDpRAAF - De poliüe in Land-
Ve({ bekeurde in het afgelopen

3'^6 vi Jf automobilisten die
«6ge lr»vloed waren van alcohol.
L**l o a^e verdachten is procesver-

Var,Pgemaakt- Er was geen spra-n een gerichte alcoholcontrole.

Drughandelaar inKerkrade gepakt
J* va^ADE - °e afdeling nareoti-
?cle l de gemeentepolitie in Kerk-»e 36 u met de aanhouding van
t °i-Ea lge Kerkradenaar A.T. deNiet I?eerde drugscène een ge-
'■> de slaS toegediend.
Nd d(f uto van de Kerkradenaar
We ue.Pohtie anderhalve kilo her-
Koooo , een straatwaarde van
k 6 verH

den vertegenwoordigde,
tejjj aachte is in verzekering ge-

Koninklijk zilver
voor Jef Kicken

LANDGRAAF- De heer JefKicken (69) ontving vrijdagavond de zil-
veren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De ver-
sierselen die bij deze koninklijke onderscheiding horen, werden hem
door burgemeester Coenders van Landgraaf opgespeld.

De onderscheiding werd aan JefKicken verleend wegens zijn 40-jarig
lidmaatschap van de voetbalvereniging Kakertse Boys. Sinds 1970
maakt hij deel uit van het bestuur en is belast met het materiaal- en
accommodatiebeheer bij de club.Bovendien fungeert hij al 30 jaarals
terreinverzorger. Burgemeester Coendersroemde deverdiensten van
de onderscheidene voor de hele Kakertse gemeenschap, waar zelden
iemand vergeefs beroep op hem doet.

" JefKicken, met de eremedaille in zilver, wordt gefelici-
teerd door zijn kleindochter. Foto: CHRISTA HALBESMA

Uitbreidingkostte ruim 2 miljoen gulden

Opening nieuwbouw
raadhuis Voerendaal

VOERENDAAL - De nieuwbouw
van het gemeentehuis in Voeren-
daal wordt vrijdag 14 december na
de buitengewone raadsvergadering
van 16.15 uur officieel geopend door
Emile Mastenbroek, commissaris
van de koningin in Limburg.
Na de gemeentelijke herindeling in
1982 ontstonden er al snel ruimte-
problemen in het Voerendaalse ge-
meentehuis. In 1985 werd weliswaar
een uitbreiding van het aantal kan-
toorruimten doorgevoerd, maar
achteraf bleek dit niet meer dan een
noodoplossing. Het college onder-
zocht vervolgens diverse mogelijk-
heden om het gemeentehuis verder
uit te breiden. Uiteindelijk werd ge-
kozen voor het aanbouwen van een
nieuwe bestuurs-/vergaderruimte
aan de voorzijde van het gebouw.

Hierdoor is de toegankelijkheid tot
het gemeentehuis in Voerendaal op-
timaal gebleven en de dienstverle-
ning naar de burgers toe kon wor-
den geoptimaliseerd. Bovendien
paste de gekozen vorm het best bij
de bestaande architectuur. De kos-
ten van deze nieuwbouw die door
de gemeente geheel uit eigen mid-
delen is gefinancierd, bedroegen 2
miljoen gulden.
Na de openingsceremonie, die
wordt opgeluisterd door sopraan
Maria van Dongen met pianobege-
leiding van mevrouw Meurders-
Tukkers, is er 'open huis' van 18 tot20 uur. Tijdens het 'open huis' spe-
len de Voerendaalse muziekvereni-gingen harmonie St.-David, harmo-
nie St.-Joseph en de fanfare LesAmis Reunis.

oostelijke mijnstreek

Werkgroep wil betrokkenheid gemeenten vergroten

Gewestelijk denken
nog op laag pitje

Van onze verslaggever
HEERLEN - De leden van
het algemeen bestuur van
het Streekgewest functio-
neren in meerderheid van-
uit hun lokale optiek. Bo-
vendien hebben de deelne-
mende gemeenten niet echt
de intentie om zaken naar
het Streekgewest over te
hevelen. Dat staat in de eva-
luatienotitie 'Nieuwe per-
spectieven', die is opgespeld
door een werkgroep onder
voorzitterschap van Jan
Mans.

Toch moet er de komende jarenmet
een versterkt Oostelijk Zuid-Lim-
burg toegewerkt worden naar één
Zuid-Limburg, vinden Mans c.s.
Maar bij de totstandkoming van dat
district moet ervoor gewaakt wor-
den dat niet de huidige, gewestelij-
ke tekortkomingen overgenomen
worden.

De notitie stelt dat er momenteel op
een aantal terreinen een sfeer van
wantrouwe*» heerst, in plaats van
een gevoel van 'samen staan we
sterker. Van het gewest vraagt dit
geen betweterige of bedreigende,
maar juist een behulpzame opstel-
ling. De werkgroep vindt het daar-
om opmerkelijk dat de post veer-
lichting in het verletten is ge-
schrapt.

Controle
De politieke controle op het doen en
laten van het gewest verloopt van-
wege de deels besloten structuur in
hoofdzaak via de colleges van b en
w.
Ook wordt geconstateerd dat de in-
tegratie van het voorheen zelfstan-
dige Recreatieschap moeizaam ver-
loopt. „De betrokken bestuurders
en gewestelijke ambtenares erva-
ren de integratieparaplu aog steeds
als knellend, waardoor bijvoorbeeld
de communicatie met het hoofd-
kantoor nog niet optimaal is."

„De huidige Streekgewestelijke be-
grotingsperikelen zijn in niet gerin-
ge mate het gevolg van het niet met
elkaar sporen van het takenpakket
en het gebrekkige financieel beheer
bij het Recreatieschap", luidt het
verder kritisch (Heerlen keurde de
begroting om deze reden zelfs af).
De werkgroep stelt voor om op een
aantal punten verder te studeren.
Zo moeten dehuidige taakopdrach-
ten kritisch bekeken worden, moe-
ten er vierjarige beleidsplannen ke-
rnen, waaraan gekoppeld een meer-
jarenbegrpting.

Openbaar
Ook de openbaarheid moet vergroot
worden. Dat kan door commissie-
vergaderingen openbaar te maken
of door het benoemen van gewest-
raadsleden daarin. De in- en externe
voorlichting moet verbeterd wor-
den. De notitie is inmiddels naar de
acht deelnemende gemeenten ge-
stuurd voor een reactie. In de Ge-
westraad van februari wordt ze dan
behandeld.

Jeugdbende
in Kerkrade

aangehouden
KERKRADE - De politie van Kerk-
rade heeft vier jongens, in leeftijd
variërend van 17 tot 20 jaar, aange-
houden op verdenking van het ple-
gen van meerdere auto-inbraken en
tenminste één autodiefstal. Drie van
de vier jongens werden begin deze
week in .Brunssum gearresteerd,
waar ze met een auto rondreden, die
ze eerderin Kerkrade hadden gesto-
len. De vierde werd aangehouden,
nadat hij zich op hetkorpsbureau in
Kerkrade had gemeld. De politie
neemt aan dat het viertal in de afge-
lopen maanden nog meer strafbare
feiten heeft gepleegd. Het onder-
zoek naar hun handel en wandel
wordt voortgezet.

Gemeentegids
in Simpelveld

SIMPELVELD - Het college van
Simpelveld vraagt de raad een kre-
diet van 11.400 gulden beschikbaar
te stellen voor het samenstellen en
uitgeven van een gemeentegids.
In het honderd pagina's tellende na-
slagwerk worden algemene infor-
matie en voorlichting over de ge-
meente gegeven. De gids moet vol-
gens b en w van Simpelveld zeker
tot 1994 dienen. De gegevens wor-
den geheel 'in eigen huis' verzameld
en gerubriceerd. In de gemeente-
gids, die in 1991 verschijnt in een
oplage van 5000 exemplaren, kamt
ook een plattegrond als las&e bijla-

'Eekehoes' nieuwe
ontmoetingsruimte
jeugd Eikenderveld

Van onze verslaggever
HEERLEN - Na een aantal om-
zwervingen in de wijk heeft de
jeugd van Eikenderveld einde-
lijk de beschikking gekregen
ever «en 'eigen' ontmoetings-
ruimte. Wethouder Dorien Vis-
ser verrichtte afgelopen zaterdag
4e officiële opening van de Cen-
trale Accommodatie Eikender-
veld (CAE) 't Eekehoes aan de
Pijperstraat.
In haar openingsspeech ging
wethouder Visser uitvoerig in op
het langdurig ontbreken van
speel- en recreatiemogelijkhe-
den voor de jeugd in Eikender-
veld. „Tien jaar geleden werden
daar reeds gesprekken over ge-

voerd. Noodgedwongen koos de
jeugd het plein voor het Markies-
huis om elkaar te treffen. Onge-
wild ontstond daar echter over-
last voor omwonenden. Daarna
volgden er allerlei noodoplossin-
gen zoals een gebouw van het
Antoniusgilde, een ruimte in het
trefcentrum, een zolder van het
HKB-gebouw en een voormalig
garagepand."
In 1988 na een gesprek tussen de
gemeente Heerlen en het onder-
wijsinstituut A&S, dat haar ves-
tiging aan de Diepenbrockstraat-
/Pijperstraat graag wilde uitbrei-
den, raakte de huisvesting van
de jeugd in Eikenderveld in een
stroomversnelling.

„Voorwaarde was echter dat
A&S éen gemeenschapsruimte "zou creëren", zegt John van
Dick, voorzitter van het CAE-
stichtingsbestuur. „Omdat A&S 1
geen huur in rekening mocht
brengen, droeg de gemeente een 9
bepaald bedrag bij in de stich-
tingskosten,"
De gemeente kon zo op een rela- |
tief goedkope manier voor het
Eikenderveld een speel- en re-
creatiemogelijkheid voor de
jeugd realiseren. In het Eeke- :
hoes is een aparteruimte voor de
jongeren, een kantoor, een lokaal
voor het kinderwerk, een verga-
der- en een ontmoetingslokaal.
Van Dick: „Bewust is gekozen
voor een kleinschalige voorzie-
ning, omdat wij leegstand willen
voorkomen en streven naar een
haalbare exploitatie met het ver-
huur van de ruimte als basis en
niet de baropbrengst. Wij heb-
ben dan ook geen tapvergun-
ning" De eerste huurders van het
Eekehoes zijn de Stichting Zy-
mose, de peuterspeelzaal Het
Kuikennest, de jongeren van
JCL en de wijkraad Eikender-
veld.

" Wethouder Visser tijdens haar openingsspeech in 't Eekehoes in de Heerlense wijk
Eikenderveld. Foto: christaHALBESMA

Planeet Mars
in kijker bij
Sterrewacht

Van onze correspondent
HEERLEN - De buitenplaneet
Mars staat in oppositie tot deaar-
de zoals dat in astronomiekrin-
gen genoemd wordt. Dat bete-
kent dat de afstand naar deze
planeet zon slordige 78 miljoen
kilometer bedraagt. „Dus relatief
dichtbij", vertelde de directeur
van de Sterrewacht Hercules op
Schrieversheide bij de opening
van de expositie over de rode
planeet.

Het feit dat Mars vrij dicht bij
onze planeet staat en het gege-
ven dat de mens altijd zeer
nieuwsgierig geweest is naar dit
specifieke hemellichaam vorm-
de voor de Heerlense sterre-

wacht aanleiding om er een ex-
positie over te houden. Met me-
dewerking van de Gronsvelde-
naar Harry Wetzels, die zo vrien-
delijk was om een door hem ge-
bouwd model van het Ameri-
kaanse ruimtevaartuig Viking
tijdelijk af te staan.

De onbemande Viking I werd in
1976 gelanceerd en landde onge-

veer negen maanden later op
Mars. Wetzels bouwde ongeveer
eenzelfde periode aan het minu-
tieus uitgevoerde model, schaal
1:4.

„Ik heb er vijftig uur per week
aan gewerkt", zei de oud-KNP
medewerker die zich goede
naam heeft opgebouwd op het
gebied van ruimtevaartmodel-
len. Inmiddels heeft hij het ze-
ventiende model op zijn naam
staan. De Viking I vormt het
pronkstukje van de tentoonstel-
ling.
Verder zijn er lezingen, diashows
en zelfs kinderprogramma's in
de kerstvakantie. De expositie
loopt tot zondag 20 januari.

" Het 'marsmannetje' Constantijn wordt begroet door Harry Wetzels, de maker van het
fraaie Viking I-ruimtevaartmodel. Foto: CHRISTA HALBESMA

Simpelveld wil
taxibedrijf

verplaatsen
SIMPELVELD - Het college in
Simpelveld wil zich sterk maken
voor de verplaatsingvan taxibedrijf
Van Meurs naar een terrein aan de
Baneheiderweg in Bocholtz. Van
Meurs is thans gevestigd op het
adres Koolhoverweg 28 en hij wilde
aanvankelijk gaan uitbreiden op

een stuk grond naast het huidige be-
drijf. Omwonenden maakten daar
echter bezwaar tegen in het kader
van de hinderwetvergunning. Om
de Bocholtzse ondernemer toch te-
gemoet te komen - het bedrijf heeft
ruim twintig mensen in dienst -
moet de raad het bestemmingsplan
'Buitengebied' wijzigen. De gron-
den waarop de nieuwe vestiging
van Van Meurs is gepland hebben
de bestemming 'agrarisch gebied
met landschappelijke waarden. Het
vestigen van een taxibedrijf is op
dat terrein vooralnog niet toege-
staan. De raad neemt op donderdag
20 december een beslissing.

Welfareleidsters van Rode Kruis
Van onze verslaggever

VALKENBURG -Twaalfdames uit
Zuid-Limburg hebben met succes
de introductie tot welfareleidster
van het Rode Kruis gevolgd. Met
een feestelijke bijeenkomst in het
Rode-Kruisgebouw te Valkenburg
werd dat gevierd.
Mevrouw Laudy uit Schaesberg,
consulente welfare van het Rode
Kruis Centrum in Limbricht, ver-
zorgde de lessen gedurende negen
weken. Zij overhandigde de ge-
slaagden een speld en een legimita-
tiekaart.
De welfare vrijwilligers bezoeken
mensen die behoefte hebben aan
contact en helpen hen met knutse-
len ef houden hen op andere manie-
ren bezig. Dat gebeurt bij de men-
san thuis, dan wel in dienstencentra
of sociëteiten. Wekelijks zijn in
Lknburg ongeveer 900 vrijwilligers
in touw voor 3.500 mensen. Wie
geïnteresseerd is in dit werk kan
zich voor wat het Mergelland betreft

aanmelden bij mevrouw Claessens
in Wijlre (S 04450-1504) of bij het
centrum in Limbricht (S 04490-
-26611).
De nieuwe welfareleidsters zijn
Margriet Drinckzwaard (Eijsden),
Ria Hermans (Geleen), José de

Vries en Corrie Pothuizen (Sittard),
Betty Niessen, Mien Conotte en
Margriet Schuivens (Brunssum),
Mia Hamers en Tinie Nievelstein
(Bocholtz), Truus Reinders en Finy
Hermens (Hoensbroek) en Lien Da-
moiseaux uit Heerlen.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 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 met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag lm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Mededelingen

Emmaus WELVAARTS- Met een PICCOLO in he
RESTEN haalt uw overtolli- Limburgs Dagblad raakt i
ge meubelen, kleding enz. uw oude spulletjes 't snels
op. Tel. 045-210570 13.00 kwijt. Piccolo's doen vaal
tot 17.00 u. Heulstr. 29 en wonderen... Probeer maar
Eikenderweg 41 Heerlen. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd

Bijverdienste
Wij vragen voor GELEEN, OIRSBEEK, AMSTENRADE,

URMOND en PUTH
Agent-bezorgers m/v

Leeftijd vanaf 15 jaar.
Bezorgwerkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur.
Inlichtingen: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.

Tel. 04490-46868.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt:

Isolatie-Medewerkers (m/v)
voor een bedrijf in Roermond. Leeftijd: 18-65 jaar. U kun
zelf bepalen hoeveel uur u per week werkt. Denkt u aan I
uur? Voelt U meer voor 40 uur? Of wilt v alleen in he
weekeinde aan de slag? Alles kan
Wij bieden een zeer afwisselende baan in dag- en o
ploegendienst. Een goed salaris en vervoer is geregeld.

Voor informatie:
045 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens.

GELEEN, RIJKSWEG ZUID la.
Nu MILITAIR (dienstplichtig Voor onze MEUBELZAAK te
TS'er of KVVer)? Straks fij- Hoensbroek vragen wij eer
ne baan of ondernemer me t net persoon voor halve da-
perspectief? Wel een ge- gen. Liefst i.b.v. rijbewijs
dacht aan rijinstructeur/rij- Aanvaarding direkt. Kleba
schoolhouder (m/v)? Gemo- Meubelhuis, Akerstr. 230-
-tiveerde mensen iets leren, 232, Hoensbroek. Tel. 045-
-omgaan met jonge enthou- 212854.
siastelingen Van hobby au- MEISJES zoeken julliewerhï*beroel> make^ Snel in 'n 9ezelll9e Ba '' bel dar
werkXïÊd veSen^fs Ht|Jgg na 21°° UU'militair zeer aantrekkelijke
studiefinanciering, van 50- Meisje zoekt MODELLEN
100% van totale kosten, voor dinsdag-morgen Kap-
Binnenkort in Utrecht en persopleiding! K.M.8.0.-
Best nieuwe dag- avond en Sittard, 046-720325.
zaterdagopleidingen voor Bouw en metaalbedrijl
erkend Kaderschooldiplo- ROADSTAR vraagt v. dired
ma. Vraag nu de gratis stu- metselaars, betontimmerlie-
diegids Kaderschool: den en grondwerkers. Tel.
04998-99425. 045-231145 na 18 uui
Taxi Centrale Bor-Tax. 045-226346
Parttime TAXICHAUF- Ervaren CONTAINER-
FEURS gevr. Pers. aanmel- WAGENCHAUFFEUR (niel
den Putstr. 103, Bom. internationaal) dient in bezil
Gevraagd SERVEERSTER te zijn van chauffeurs-
voor Pizzeria en ervaren fri- diploma. Tel. 043-212743.
turehulp voor dagzaak in

452817
8' na 17'°° ""' °45" Te huur gevraagd

CHAUFFEURS gezocht Gevraagd 2-pers. apparte-
voor intern werk. (meer- ment in HEERLEN, max.
daagse ntten). 045-451331. ’ 600,-. Tel. 045-729607.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur

Nuth, Parklaan 8
flatwoning met woonk., keuken, 3 slpk., douche, toilet er
berging in het souterrain. Voorzien v. centrale verwarming
Huurpr. ’ 540,55p/mnd mcl. voorschot bijkomende kosten

Heerlen, Gringelstraat 5 D
2-kamerflatwoning met woonk., kitchenette, 1 slpk., badk
met ligbad, berging.
Huurprijs ’ 606,50 mcl. voorschot servicekosten p/maand

Heerlen, v. W. Poelmanstr. 185
halfvrijst. woonhuis met woonk., keuken, toilet, 3 slpk.
badk. m. ligb., zolder en garage. Huurpr. ’ 1.170,- p/mnd.

Geleen, Henri Hermanslaan
flatwoningen met woonk., keuken, 2/3 slpk., douchecel
toilet en berging. Huurprijzen ’ 645,- resp. ’ 695,- mcl
voorschot servicekosten per maand.

Inlichtingen en bezichtingen
B.V. Makelaardij O.G. PETER van BRUGGEN

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor: 045-417085.

Weg. omst. hed. ter overna- —me aangeboden een op Te h. p. 1 jan. wn. un. 1 a 2
gunstige lokatie gelegen pers. (1 slpk.) Geh. beg.gr.
Byouterie in het centrum van nab. centr. GELEEN. Ge-
HEERLEN. Zonder contan- meub. en stoff. all-in mcl.
ten onnodig te reflecteren, energ. v.a.’ 790,- p.m. geen
Br.o. nr. B-6493 L.D., Post- huursubs. 046-747218.
bus 2610, 6401 DC, Heerlen

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
■ ■ - "Hypotheeknieuws

Met behulp van onze hypotheekcomputers kunnen binner
enkele minuten Uw gegevens verwerkt worden in een uit-
gebreide kosteloze en vrijblijvende hypotheekberekening.

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

Stipnstra Hvnnthekenservice

Maandag 10 december 1990 "8
Hobby;D.h.z.

3 mt7 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.
Wat VERKOPEN? Adver,
teer via: 045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. gevr. vette VARKENS,
zeugen, stieren en runderen
Veehandel Jan Heunen,
Puth. Tel. 04493-1843.
Jonge HENNEN tegen de
leg. Vaesrade 43, Nuth. Tel.
045-241284
Kalkslib, DSM en champig-
non- drijfmest. P. PUST-
JENS, Tel. 04759-3565/
auto-tel. 06-52107893.

Auto's

Jos Bogman Specials Tegen zeer
speciale prijzen.

Opel Kadett PB-40-GD, 5-drs. diesel, 1986, ’ 11.500,-.
Ford Escort 1.3 CL PR-04-FN, 3-drs. 1986, ’ 13.500,-.
Ford Escort 1.4 C SL-21-FP, 3-drs. 1987, ’ 15.500,-.

Ford Escort 1.4 CL, RJ-47-DV, 5-drs. 1987, ’ 16.000,-.
Ford Escort 1.4 CL, RK-59-PP, 3-drs. 1987, ’ 16.000,-.

Ford Siërra 2.0L, KN-04-DY, 3-drs. 1984, ’ 11.000,-. .
Ford Siërra 2.0 cl, TF-72-NG, 4-drs. 1988, ’ 23.000,-.

Laat deze kans niet zomaar aan u voorbij gaan.
Op elke auto geldt 3 mnd. 100% garantie, APK gekeurd en

mnd. aanvullend GRATIS JOS BOGMAN GARANTIE
t.w.v. ’ 350,-.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e o

Mazda Auto Leymborgh b.v.
Limbricht.

Mazda 626 2.0 12-v. GLX coupé uitbouw '88; Mazda 626
2.0 12-v. GLX Sedan '88; Mazda 626 2.0 LX met en zonder
LPG '88-'B9; Mazda 626 2.0 GLX HB 8-v. '88; Mazda 626
2.0 GLX coupé '85; Mazda 626 1.6GLX en LX coupé '85-
-'B3; Mazda 323 1.5 GLX en Limited 2x '86-'B7; Mazda 323
1.3 LX LPG 2x '86; Mazda 323 1.3 VDX Skyline '85-81;
Mazda 323 1.3 LX Sedan automaat '88; Mazda 323 1.3LX
HB 2x'B6-'B7; Mazda 323 1.6i GTX alle ace. '86; Toy.
Corolla 1.6 HB part. verkoop '87; Toy. Corolla 1.3 DX oud
model '87; Ford Escort 1.3 CL HB 27.000 km. nw.st. '87;
Ford Scorpio 2.0 ABS 1e eig. 86; Ford Escort 1600 Sport
’2.500,-; Daihatsu Charade TX-5 S 6nw.st. '87; Ford
Taunus Combi LPG onderb. ’ 2.900,- '81; Nissan Sunny
1.6 HB SLX automaat '87; Mits. Lancer Sedan Royal uitv.
'86; Opel Ascona 4-drs. NB I.BS LPG 88. Occasions met
Mazda-Kroon Garantie. Bornerweg 2-8. Tel. 046-515838.

Kerp auto electro:
* Erkend inbouwstation voor BOSCH en GEMINI

alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat!
* Erkend inbouwstation voor BLAUPUNKT AUTO

HIFI systemen!
* BOSCH reparatiedienst van startmotoren en

dynamo's onder vakkundige leiding!

|CigP..v..
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.

Wij gaan verder!!!
Nu 10% korting!!!

op alle occasions
Citroen, Daihatsu, Ford, Honda, Mitsubishi, Fiat,

Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki
Fiat Creusen Heerlen.

Parallelweg 34. 045-742121.

.OVEN Heerlen BV bi*
jan zeer interessante oo
sions; Mazda 626 Sedan: I
3LX Diesel '87; Mazda (I
Sedan GLX 1.8 2x'BB; Ml
ja 626 Sedan 1.6 LX I
vlazda 626 1.6 HB LX ' |Vlazda 626 Coupé 1.6G,'
85; Mazda 626 Coupé f
3LX 2x '87; Mazda É»
Coupé 1.6 LX '83; Mal,
323 Sedan 1.3 '83; Mar
323 Sedan 1.3 LX '86; MJia 323 Sedan 1.5 GLX'fVlazda 323 Sedan 1.3 G ■2x '87; Mazda 323 HB h
LX '85; Mazda 323 HB *LX 2x '86; Mazda 323 n
1.3 LX '88; Mazda 323fc
1.5GLX'B6; Opel Kadett I.
S 2x '85; Opel Kadett I.le
85; Opel Kadett 1.3 S' I.
Opel Kadett 1.2 S '86; o|,
Kadett 1.3 N '87; Opel Of B
ga 1.8 S '87; BMW 315 1|
Citroen BX 1.6iTRi '88 <|j
div. optics; Ford Escort j
Laser 5-drs. '86; l*ord i
cort 1.3 CL '86; Ford Sië"
2.0 GL Laser '86 met UP[*
onderbouw; Ford Siërra "Laser '85; Ford Siërra '"dan 2.0 C '88; Lancia W
Touring '86; Subaru 1.6 «Coupe '87 met stuurbe!.
Peugeot 405 SRi 1.9 9-<'87; Toyota Corolla HB
special 25-10-'B5; VW PI,
C'B6;VWJetta'B7;VW<u
Diesel '86. Diverse goeds
pc inruilauto's: Ford d%
1.6 79 ’3.500,-; Fiat Pal |
45 '81 ’2.500,-; Mazda!,
HB 1.3 '80 ’2.500,-; Mitj
bishi Galant Diesel 24-1!
81 ’3.950,-; Mitsuö'
Colt '81 ’ 2.950,-; Opel
cona 1.6 78 ’ 2.750,-;
nault 18 GTL 79 ’ 1.50
Renault 4 L '82 ’ 750,-; *vo 343 DL '80 ’2.99)
Volvo 343 DL automaat

’ 650,-; VW Golf Diesel

’ 3.950,-. Palemigerbo
401, Heerlen. Tel. 0y
722451. _-'S
F. v. OPHUIZEN autohanfbiedt aan: Mercedes 19>
2.5 div. extr. '86; BMW 5
div. extr. '86; VW Polo
87; Mercedes 230 E ABS
bak schuifd. '83; VW Scaj Ico 1.6 autom. nw.m. J|
Audi 80 cc '85; BMW 321
schuifd., 5-bak, 11-is
BMW 520 i autom schf)
82; Datsun Cherry 1.5 '|'
5-bak '83; Opel Kadett ('SR div. extr. '82; Renault.
GTX '84; Citroen Visa 11
'84; Hyundai Pony 1200
12-'B3; Mitsubishi Sapc'
GLX '83; Peugeot 104 '8
'82; Datsun Sunny co^
'81; Opel Kadett 13S 3-j
'81; Datsun Cherry t.
Opel Manta 1.9 SR79; A(
100 CD diesel '82; Opel'!
dett 12 S 11-82; VW II
rocco GT voor liefheb. ]|
Ford Taunus 1.6 L 4-<M
autom. '80; BMW 1502 i-M
st. 76; Inkoop, verkoop' |.
nanciering. Div. inruil6 j
Akerstraat Nrd. 52C Hoe'r
brock 045-224425. J;
opend van 10.00-19.00 U>
Zaterdag 10.00-17.00 uujjl
Wij geven het MEESTE «jj
uw auto! U belt, wij kort"
045-422610, ook 's avor»*
I

Voor Piccolo's j
zie verder pagina 1"|

Toyota Celia ST '89 1e eig.
15.000 km ’27.500,-; Celi-
ca Liftback '87 1e eig.
30.000 km ’ 23.500,-; Cari-
na II '85 ’8.750,-; Camry
GL aut. '84 ’ 6.500,-; Cres-
sida Combi D '84 ’ 5.500,-;
Landcruiser Custom '83

’ 14.750,-; Honda Ciciv se-
dan aut. '88 1e eig.

’ 18.000,-; Civic Shuttle '85
’10.750,-; Civic '84

’ 8.750,-; Prelude '83-'B4
v.a. ’11.000,-; Nissan
Bluebird 5-dr. '88 1e eig.

’ 14.250,-; Mits. Lancer D
'85 ’8.750,-; BMW 324 D
'88 1e eig. ’24.500,-; 316
'87 ’15.500,-; 528 i '85
’17.000,-; 735 i '81
’6.750,-; VW Passat 1.8
CL '88 1e eig. ’15.750,-;
Passat 1.8 aut. '87 1e eig.

’ 15.750,-; Passat Combi D
'83 ’ 6.250,-; Golf GLD '88
’17.500,-; Golf GLi cabrio-
let '81-'B4 v.a. ’16.500,-;
Golf D '80-'B2 ’3.000,-;
Golf GTi '81 ’ 7.750,-; Opel
Omega 2.0iGL '87 1e eig.
’19.250,-; Rekord Combi
'84 ’7.750,-; Kadett 16 GT
'86 ’ 13.750,-; Kadett '85-
-'B7 va., ’9.500,-; Kadett D
'85 ’9.750,-; Kadett D
Combi '86 v.a. ’ 10.500,-;
Kadett 1.3 Club 5-drs. '88
1e eig. ’16.500,-; Ascona
5-drs. '83 ’5.500,-; Merce-
des 200 '86 1e eig.
’32.500,-; 190 E '84
’23.500,-; 230 E dcc. '84
’19.750,-; 240 D '81
’5.750,-; 280 S '81
’13.750,-; Volvo 740 turbo
combi m. '88 1e eig.
’36.500,-; 440 GL '88 1e
eig. ’21.500,-; 340 '82-'BB
v.a. ’3.250,-; 240 GL '85
’9.500,-; Ford Scorpio 2.4
CL '87-'B9 1e eig. v.a.
’19.000,-; Scorpio 2.0 2.8i
ghia '85-'BB v.a. ’12.000,-;
Siërra sedan spec. '89 1e
eig. ’22.500,-; Siërra se-
dan 2.0 '87-'B9 v.a.
’15.750,-; Siërra Combi
'84-'BB v.a. ’ 7.750,-; Siërra
'83-'BB v.a. ’6.000,-; Mus-
tang Ghia '86 1e eig.
’12.000,-; Escort Combi
GLD '87 1e eig. ’15.000,-;
Escort 1.3; 1.6; 1.4 '83-'B7
v.a. ’ 6.500,-; Citroen BK 19
GTi '87 1e eig. ’15.750,-;
BK 14; 16 TRS; TRD '84-'B7
v.a. ’6.000,-; Renault 25
GTX '87 1e eig. ’18.750,-;
25 V6, '85, ’11.500,-; 5 D
Combi '87, 1e ieg.,

’ 10.500,-; 5 GT Turbo '87,
’15.000,-; Peugeot 205
GLD, '87, ’12.000,-; 505
GR, '85, ’8.500,-; Audi 80
1.8 S, '87-'BB v.a.
’22.500,-; 80 GTE coupé
'85, ’17.500,-; 100 CC, '84
v.a. ’ 9.500,-; Saab 900 GL
'85, 1e eig. ’ 10.000,-; Fiat
Croma '87, 1e eig.,
’15.500,-; Uno7oS, '87, 1e
eig. v.a. ’ 9.500,-; Lada
Niva '83, ’4.750,-; 2105
GL, '89, 1e eig., ’8.250,-;
Peugeot 305 D Break '83,
’3.250,-; Mazda 929 LTD
'85, ’8.750,-; Opel Kadett
GSi '85, ’15.750,-. Tal van
goedkope inruilauto's. Fin.
mog. van ST.MAARTENS-
DIJK, Trichterweg 109,
Brunssum. 045-229080.
Ford SIERRA 1.6 CL LPG
'87 i.z.g.st., vr.pr. ’ 13.950,-
Tel. 046-510363.

Diversen
BMW 316 4-drs. LPG '87 H

Fiat Regatta 85S '87 H
Volvo 740 GL autom. '87 H

Citroen BK 1.6i'87 H
Ford Siërra 1.6 C '87 M
Ford Scorpio 2.0i'86 M

Saab
9000iCD Turbo '89 H

9000i5-drs. Turbo '87 H
9000i5-drs. '86 M

9000i5-drs. Turbo '85 H
900 3/4 drs. '86 H
900i4/5 drs. '86 M

90 2-drs. '86 H
900 4-drs. '85 M
900 5-drs. '84 H

900i2-drs. LPG '84 H
900i2-drs. '84 M

900 4-drs. GLi '83 M
900 4-drs. Turbo '82 M

900 4-drs. autom. 2X '81 H
900 3-drs. EMS '80 H

Lancia
Thema IE 3X '87 M

Thema IE Turbo '87 M
Thema IE '87 H

Thema IE 3X '86 H
Thema IE '86 M
Prisma TD '88 M

Lancia Demo's
Thema TD '90 M

Dedra 1.8 IE '90 H
Dedra 1.6 IE '90 M
Ypsilon 1.1 IE '90 H

Auto v/d Week
Volvo 740 GL automaat
1987 Blauwmetallic van

1e eigenaar
H is Kompier Heerlen BV

045-717755
M is Kompier Maastricht BV

043-632547.
Te koop Ford SCORPIO 2.0
CL 1986 met garantie, tel.
045-324677.
Te k. gevr. voor export alle
type's LADA'S. 045-414372
ook 's avonds.
Te k. CRYSLER La Baron
cabrio, aut. met veel ace.
bwj. '88, als nieuw, mr. mog.
vrpr ’ 47.500,-. 045-414372
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

Autobedrijf E. CUSTERS,
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5261. Wij bieden
te koop aan: Mercedes 190
D '85 div. ace; VW Golf Tur-
bo diesel '85; Golf 1.6 GLi
Cabrio 80; Seat Ibiza '89;
BMW 316 '86 Porsche 928
autom. '80; Porsche 924 au-
tom. '80; Mitsubishi Galant
HB '89; Mitsubishi Galant
84; Golf 1.6 CL '87; Opel
Sorsa 1200 TR '84; Datsun
Sylvia t'Bo i.z.g.st.; Opel Re-
<ord 2.0 S autom. '79/ '81;
i/olvo 345 2.0 L '81; Toyota
Corolla HB diesel '84; Fiat
Ritmo 60 L 5-drs. '86; Ford
Faunus 1.6 L 4-drs. '81;
Deugeot 305 diesel '82;
Honda Civic '82; Peugeot
305 '82; Mitsubishi Galant
xirbo-diesel '82 BMW 316
81; Honda Civic 1.3 Sport
i/ele extra's '83; Alfa Sud
80; Renault 9 GTS '84;
Peugeot 305 GL '84; Suzuki
GX 1000 coupé '83; Volvo
244 GL '80; Opel Ascona 16
S LPG '83; Mitsubishi Colt
turbo '83; Renault 4 Bestel
83; Mazda 121 coupé '77;
Ford Taunus 2.0 L '81; Hy-
unda 1.4 GL '83. Div. goed-
kope inruilers. Alle auto's
met recente APK. Geopend
ma. t/m vrijd. 09.00 tot 19.00
uur. Zat 9-17 u. Inruil, fi-
nanc. en garantie mogelijk.
Ford ESCORT 1.1, 5-speed
100%, 79.000 km. 1e eig.
'84 ’ 7.250,-. 045-725763.
Honda ACCORD automa-
tiek, 4-drs. M'Bl i.z.g.st.

’ 2.500,-. Tel. 045-725984.
LADA 2105 GL, '89, 1e eig.,
beige, ’ 7.950,-. 045-
-420650
Te k. MERCEDES 190 E,
aut. bwj. '86, verl., sportwie-
len, alle extra's, aanrijding-
vrij, i.nw.st. Inr. mog. vr.pr.
’31.500,- mcl. BTW.
Broekstr. 8, Obbicht. 04498-
-55824.
Opel Kadett 1.3 S-GL AU-
TOM ATIC bwj. '83, 64.000
km, goudmet. in optimale
cond. Koningsweg 37, Kerk-
rade, tel. 045-455432.
Opel ASCONA 1600 LS tou-
ring, bwj. '84, 4-drs., i.st.v.
nw. ’ 7.750,-, 046-751234.
Tek. Opel CORSA 12 S bwj.
okt. '86, wit, 66.000 km, zeer
mooi. Tel. 045-228469.
VW GOLF C 1.6diesel, bwj.
'83. Roest en schadevrij.

’ 5.550,-. Tel. 045-463671
Te k. GOLF diesel, bwj. '85,
i.perf.st. ’ 10.750,-, tel.
046-753518.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,8%.
Spaarhyp. v.a. 9,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Gevraagd ouder woonhuis
in Zuid-Limburg. Opknap-
pen geen bezwaar. Tel.
045-727173
BRUNSSUM halfvrijstaand
woonhuis (c.v.-gas) met tuin
en garage, perc. 220 m2,
prijs ’ 85.000,-k.k. Bopa o/g
Tel. 045-324133.

Bedrijfsruimte

Centrum Sittard
Rijksweg / Voorstad KANTOORRUIMTE Ca. 160 m2en

opslagruimte ’ 2.250,- per maand.
Centrum Sittard

Brandstraat / Parklaan KANTOORRUIMTE

’ 1.000,- per maand.
Centrum Sittard

Steenweg 62 WINKELRUIMTE ca. 170 m2, voorz. v. airco-
alarminst.-st.rolh.-eigen parkeerterrein en achteruitgang

naar grote parkeerplaats.
Centrum Sittard

Voorstad 4/6 WINKELRUIMTE met veel mogelijkhedenv.a.
100 m2tot 500 m2begane grond. Groot parkeerterrein aan

achterzijde.
Centrum Sittard

Brandstraat / Parklaan kleine WINKELRUIMTE met veel
etalage ’ 1.950,- per maand. Inl. 04492-3920.

Kamers aangeboden/gevraagd

Kamers te huur
Heerlen, Weltertuynstraat 67

Studentenappartementen met woon/slaapk., kitchenette,
douche en toilet. Huurpr. / 308,95 excl. voorschot stook-
en servicekosten. Huursub. mogelijk. Vrouwelijke studen-
tes genieten de voorkeur. Direct te aanvaarden.

Vaals, Koperstraat 6
zolderkamer met medegebruik van de douches, toiletten
en keuken. Voorzien van centrale verwarming. Huurprijs

’ 295,- p/mnd. mcl. ’ 80,- voorschot bijkomende kosten.
Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtingen
B.V. Makelaardij O.G. PETER van BRUGGEN

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen_____ Tel. kantoor: 045-417085.

Bouwmaterialen

OP is OP - WEG is WEG
Magazijnopruiming

Uitverkoop kanteldeuren
Vanaf ’ 295,- tot ’ 800,- mcl. BTW. <
Elektrische kanteldeur aandrijving.
Vanaf ’ 450,- tot ’ 650,- mcl. BTW.

Kompleet met afst.besturing excl. montage.
Nieuw!!! Spec. aanbieding. Comandor 410, mcl. afst. be-

sturing ’ 585,-, excl. BTW, excl. montage (PTT/RCD
goedgekeurd).

Boels deuren EDCO B.V.
Nusterweg 80, 6136 KV Sittard. Tel. 046-515252.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.

WASMACHINE-REPARA-
TIE binnen 24 uur, verkoop
onderdelen, Miele speciali-
satie. Toenbreker wasauto-
maten, tel. 045-325819.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.

Limburgs Dagblad

OOK NIET OP HET WERK -----. ... .... 11^ " Fc" ■ ■ ■ ■■" ■ m w ■"" ■ ■ ▼ niet roken tijdens vergaderingen.
collegas nog in je kleren zit. Niet
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 ukunt 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 nogmeer

en hoofdpijn maar te zwijgen. blik in een Postbus 51 spot kunnen zien). weten over passief roken op het werk, neem dan y^Jlk
Soms zou je wel willen dat ze die eeuwige sigaret inslikten. Overigens zijn er meer manieren om het meeroken te be- contact op met de Stichting Volksgezondheid en

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.

PERSOONLIJKEBESCHERMING
Werkhandschoenen -schoenen - laarzen
veiligheidshelmen -brillen - valbeveiliging

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

VEILIGHEID VERZEKERD
Nu al 25 jaareenbegrip ~, , voor kwaliteit en service!



Nederland 2
' ,
'00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.VRO'"30 Santa Barbara. Amerikaanse
serie. Afl. 31.
'"14 ««Ontdek je plekje. Vandaag:Antwerpen.
'■30 Studio Trappelzak. Kinderma-

gazine met: Victor & Maria, animatie-
serie. Afl. 11: De hond; Kinderen van
waterland, serie. Afl. 11: Krullen;
Naar Timboektoe, kleuterprogram-
ma. Vandaag: Opstaan, van Penny
Dale.

15.55 (TT)Service Salon. Middagma-
gazine.

17.20 Goed gezond. Voorlichtings-
programmaover deze nieuwecursus.

17.30 ""Journaal.

17.40 Ko de boswachtershow. Na-
tuurmagazine voor de jeugd.

18.30 Tussen kunst en kitsch extra.
Basiscursus over antiek en oude
kunst.

18.55 AVRO Sportpanorama.
19.20 (TT)Vinger aan de pols. Me-

disch magazine.
20.00 (TT+**)Journaal.
20.27 De uitdaging. Angela Groothui-

zen neemt een sociaal-culturele uit-
daging aan.

21.36 You must be the husband. Afl.
6: Doctors - what do they know? Mi-
randa wil Alice meenemen naar Ame-
rika, en legt het voor aan Torn. Torn
denkt echter dat hij ook uitgenodigd
is.

22.12 AVRO Televizier. Actualiteiten.
22.48 Capital City. Engelse serie. Afl.

11. Michelle Hauptman, junior dealer,
krijgt de verantwoordelijkheid om
haar eerste grote deal af te sluiten. Zij
roept echter de hulp in van Max en
een astroloog.

23.39 "«Ontdek je plekje. Vandaag:
Antwerpen, (herh.).

23.53-23.58 ""Journaal.

" Minister May Weggen op de
stoel in 'Op de groei.

(Nederland 1 - 17.40 uur)

Duitsland 1
"OO Heute.
03 ML - Mona Lisa.
45 ««Let's move. Fitness. Afl. 12.
00 Heute.
■03 Weltspiegel.
M5Rückblende. Vor 100 Jahren
"Gooren: Fritz Lang, documentaire

'.°ver deze fimregisseur.
IO0Heute."■O3 ""Die Rudi Carrell Show.JHerh.).
;('so Friedensnobelpreis 1990. Für; Gorbatschow, verslag van dejNsuiteiking in Oslo.j'-00 Tagesschau.

"02 oobie Sendung mit der Maus.!.^derprogramma.
i:30 Nussknacker - Ein Fall für
:Prei. Kinderserie. Afl.: Pokalskandal.
li'Oo Tagesschau.
|03 Talk taglich. Talkshow.
,■3O Blauer Montag. Middagmaga-
j?ne vanuit Frankfurt.
j.OO Tagesschau.
T'o3 Medisch Centrum West, Am-
L,erdam. Nederlandse serie. Afl. 13.Mo Die Trickfilmschau. Teken-'lrns.
£5 Caruso & Co. Poppenspel mete Augsburger Puppenkiste. Van-
jaag: Die Mumie.J5Tagesschau.

Trickparade.
j'^s Wir sind Sieben.

I«'j0 Hier und Heute. Actualiteiten.
l's 2 Der Fahnder. Serie. Afl.: Caro-
lj| Vermachtnis.

Programma-overzicht.
|j'oo ooTagesschau.
:'5 Pfarrerin Lenau. Serie. Afl. 3:Ijkten Tag eine gute Rat.'°4 Tagesthemen-Telegramm.

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
Belglë/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België/Telë 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

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
Jabel-en CAI-abonnees:, °or kanalen zie schema exploitant

k' = zwart/wit programma

*" = stereo geluidsweergave
®0 = tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
1: 5, 26 29, 46. 51, 53 en 57
2: 31. 33. 35, 49, 54, 56 en 60

K^erland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
'L 4: satelliet

21.05 Total normal. Amusementspro-
gramma met Hape Kerkeling en
Achim Hagemann.

21.30 Koningsberg. Reportage over
het bezoek van de Öliitse bankier
Christians aan Koningsberg, nog
steeds steunpunt van het Sovjet-le-
ger.

22.00 Jonas. Cabaret, satire en paro-
die van en met Bruno Jonas, Maren
Kroymann en Ottfried Fischer.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Das Nacht-Studio. Andrej

Rubljow. Russische speelfilm uit
1968 van Andrej Tarkowskij.

01.55 Tagesschau.
02.00-02.05 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

België/TV 1
l?.3urL 0 Het Capitool. Amerikaanse se-t)TAfl. 115.V^l Nieuws.
l8 0s TikTa- Animatieserie. Afl. 194.
'£l0Plons- A"-: Pons en de klomp.
((j|. Rondomons. De snoepjesdief.
Svr[a9e van de Zweedse televisie -
"3s
Fr

a Operatie Mozart. 12-delige
'8,03nse jeugdserie.Afl. 1.
$j Buren. Australische serie. Afl.
SUe °P haar eerste werkdag krijgt
Cv af te reken met Mrs. Mangel.

e stort z'ch in een n'euw,n ntuur: ze richt haar eigen optrekje

'8-25g6tl paardekoersen. Mededelin-
gen' fn Programma-overzicht.
'"■OO Nieuws.
tieri Ze9 'ns AAA. Nederlandse co-
*ls T?rie- Afl- 15: Het eindexamen.
V| a T'en voor taal. Quizmasters uit
de . nderen en Nederland strijden om
'"OO r» Voor taai-trofee.
s6rj °e octopus. 6-delige Italiaanse
% _ Afl- 4. Silvia laat met de hulp
tale Orrado de burgemeester en en-
flen 9erneenteraadsleden aanhou-

Uansi Wraak wordt er een nieuwe
$"45 *9 0p haar gepleegd.

"'0 kaH daa9-Lpromnll)k ut! Verkeerstip. Vandaag:
"15 rl e Probleem! waterglijden.
i.^ith- . VroliJke dokters van St.
|||||Hi llll ln s- Afl. 15: Het systeem. Dun-

ean, Paul, Dick en Bingham liggen
overhoop met professor Loftus, nadat
ze voor de nodige herrie hebben ge-
zorgd in een ziekenzaal.

23.40-23.45 Coda. In memoriam, van
Jos de Haas.

" Alexis Derion, Anna
Prucnal en Edouard Bin-
chet in 'Operatie Mozart'.

(België/TV 1 - 18.35 uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

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

Oper in Frankfurt. Gespreksleiding:
Elke Heidenreicht en Rudolf Radke.
(herh.).

15.10 Unter der Sonne Californiens.
Amerikaanse serie. Afl.: Unklare Ver-
haltnisse.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Wir Kinder haben mitge-

macht! Reportage over Sebastian en
de revolutie in Roemenië.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Der Traurn vom Tanz. 1.

Preiss: Lucinda Dunn. Afl. uit de serie
Kleine Helden.

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

17.15 ""Tele-lllustrierte. Gevarieerd

magazine.
17.45 SOKO 5113. Duitse politieserie.

Afl.: Einen Zug voraus.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Alles im Griff. Tv-film van Joa-

chim Roering. De chauffeur Bolkows-
ki werkt bij een chemisch concern. Op
een dag wordt hij ingezet bij een
transport van gevaarlijke stoffen.
Aansl.: Ratschlag für Kinoganger,
filmtips.

21.15 WISO. Sociaal-wetenschappe-
lijk magazine.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Meine Bildergeschichte. De

auteur en essayist Walter Jens vertelt
wat het schilderij Melancholiavan Al-
brecht Dürer voor hem betekent.

22.15 Unterhaltung, Kritik, Polemik.
Das literatische Quartett met Marcel
Reich-Ranicki, Hellmuth Karasek, Si-
grid Löffler en een gast.

23.30 Das kleine Fernsehspiel.
Schatten im Zenit, tv-spel van Rainer
Kirberg.

01.00 Heute.

België/TV 2
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-

rikaanse serie. Afl. 71.
19.00 Programma van de Protes-

tantse Omroep.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Op het terras. Seniorenmagazi-

ne. Vandaag: Reportage over Roger
en Georgette Musschoot die 17 jaar

lang aan hun boot Coocoo werken;
Uitstap naar Brussel met mevrouw
Laurence Thomas; Portret over Mau-
rice van Geysel die zich zijn hele le-
ven lang inzette voor film en fotogra-
fie.

20.35 Ecologisch tuinieren. Cursus
over de ecologische tuin. Afl. 1.

21.05 Van Gogh, een museum voor
Vincent. Nederlandse documentaire
over hetRijksmuseum in Amsterdam.

21.35-22.25 Programma van de Ka-
tholieke Televisie- en Radio-Om-
roep.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Huisje boompje beestje.
Afl.11.

11.00-11.30 (TT)Egypte. Afl. 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden. ,

14.30 English spoken. Groep 8, afl.
4.

15.00 Ca va. Cursus Frans voor begin-
ners. Les 12.

15.30 Pronto. Cursus Italiaans voor
beginners. Les 12.

16.00-16.30 Klassieke mechanica.
Beweging, zwaartekracht en energie.
Les 12.

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 4.
19.40 Het Griekse vuur.Voorlich-

tingsprogramma.
19.50 Kalligraferen.Voorlichtingspro-

gramma.
20.00 ""Journaal.
20.20 Milieubericht. Wekelijks milieu-

nieuws.
20.25 De Hollandse waterlinie.Docu-

mentaire.
21.15 Eigenaardig. Column.
21.20 Educatief extra.
21.25 Personeelsmanagement. Les

1.
22.00 ""Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Met om 23.00 Den

Haag vandaag.
23.15 Indonesië. Taal en cultuur, les

6.
00.00-00.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 6.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

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

12.
18.00 Sesamstrasse. Kleuterpro-

gramma.
18.29 DerAbend in West 3. Program-

ma-overzicht.
18.33 Sinha Moca, die Tochter des

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 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

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne
Pacheco Fernandes. Afl. 45.

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

20.00 Landesspiegel. Einmal auf al-
les, reportage over het rocktheater
Nachtschicht in Dortmund.

20.30 Deutsche Paare. Kameraden
auf Zeit, portret van Minister van De-
fensie Rainer Eppelmann en zijn ad-
viseur Egon Bahr.

21.00 Pssst ... Quiz.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Medizin-Magazin. Medische

magazine. Vandaag: 1. De overgang.
2. Lasers in de chirurgie.

22.30 DDR - ohne Titel. Reis door de
DDR in maart 1990.

23.30 WK Schaken '90.
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur

nacht.

" Irene Clarin en Manfred Rommel in 'Pfarrerin Lenau'.
(Duitsland 1 -20.15 uur)

RTL 4
05.45 Ochtendprogramma's. Met

o.a. Atoukado, Classique en Rete
Mia.

07.00 Ontbijtnieuws.
09.00 Ochtend- en middagprogram-

ma's. 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.

Serie.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show.
18.00 Journaal. Met Jeroen Pauw.
18.15 Prijzenslag. Met Hans Kazan.
18.45 Scrabble. Spelletje met Manon

Thomas.
18.55 Goede tijden, slechte tijden.

Serie.
19.30 Avondnieuws en weer.
19.55 Rad van Fortuin. Met Hans van

der Togt.

20.25 Spijkerhoek. Nederlandse se-
rie.

21.05 Remo - unarmed and dange-
rous. Amerikaanse speelfilm uit
1986, geregisseerd door Guy Hamil-
ton. De New Yorkse politie-agent
Remo, wordt zonder het te weten, bij
een geheime opdracht betrokken
door de regeringsfunctionaris Mac-
Cleary. Er wordt een moord op hem in
scène gezet, waarna hij door plasti-
sche chirurgie een andere identiteit
krijgt.

23.15 Laatste nieuws. Met Loretta
Schrijver.

23.25 Equalizer. Amerikaanse serie,
00.15 Eurocops.
01.15 Nachtprogramma's. Met Rete

Mia en Classique.

België/RTBF 1
14.45 Vacaturebank. 15.00 BCycle
Fernandel. 16.35 Clip a La Une. 16.40
Nouba nouba, gevarieerd kinderpro-
gramma met Les Tifou, Le livre de la
jungleen Manu. 17.25 Jeu des étoiles,
spelprogramma. 17.35Riek Hunter, in-
specteur Choc, Amerikaanse serie.
Afl.: Crime passionnel. 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: Signes exté-
rieurs de richesse, Franse speelfilm uit
1983 van Jacques Monnet. Aansl. dis-
cussie met als thema: Belgen en belas-
ting. 23.05 Weerbericht en laatste
nieuws. 23.25-23.30 Bourse, beursbe-
richten.

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept. sur Sept.
17.15 Regards de femmes. 17.45
Quand c'est bon. 18.00 Noctua. 18.30
Des Chiffres et des Lettres. 18.50 Bons
Baisers des Francofolies. 19.00 Flash
infos TVS. 19.15 Clin d'oeil. 19.25 Bon-
jour la france, bonjour l'Europe. 19.30
Le 19/20. 20.00 Le Canada de L'an
2000. 21.00 Journal Télévisé et Météo.
21.35 Sacrée soiree. 23.00 Flash infos
TVS. 23.10 Dessein et destin de Char-
les de Gaulle. 00.10-01.00 Du cöté de
chez Fred.

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

12.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Nervensystem. Afl. 12 uit de

serie Biologie.
17.00 Tele-Ski '90. Cursus skiën. Afl.

11.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Afl.

12. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Die Curiosity-Show. Kinder-

programma.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.:
Nachtliche Gespenster.

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

teuer. Antropologische serie. Afl.: Ein
Winterfest im Hindukusch, reportage
over de Kalash, een bergvolk in het
Pakistaans-Afghaanse grensgebied.

20.15 Gespalten im Kern. Atomkraft
für Deutschland, 3-delige documen-
taire over de veranderde meningen
over kernenergie. Afl. 3: Umbruch.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Nach Ladenschluss. Consu-
mentenmagazine.

22.45 Laatste nieuws.

België/Télé 21
14.00-15.00 Schooltelevisie, (herh.).
17.30 II était une fois a la guerre, docu-
mentaire over de oosterse kijk op de
oorlogen in Indo-China en Vietnam,
(herh.). 18.30 Spreek met ons, cursus
Nederlands. Les 9 en 10. 19.00 Ciao
Italia, cursus Italiaans. Les 21. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 La
merveilleuse histoire de l'automobile,
6-delige serie over de auto. Afl. 4:
1940-1960. 21.00 Laatste nieuws,
weerbericht en beursberichten. 21.30
Coup de force a Berlin, Frans/Italiaan-
se speelfilm uit 1967 van Terence Ha-
thaway. 23.00-00.00 Art 21, cultureel
magazine. Vandaag: 1. Palettes: Les
Théatres du Soleil. 2. Portrait d'auteur:
Stig Dagerman (herh.).

Radio 1 radio(Elk 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 M.M. Magazine met om.
M.M.-pastoraal. 9.07 Maandag-
morgen magazine. 12.07 Hier en
nu(l2.3oNws). 12.32Boer en tuin-
der. 12.55 Med. I.b.v. Land- en
tuinbouw. 13.10 Hier en nu. 14 06
Veronica nieuwsradio (17.30 Nws).
19.03 Club Veronica trend. 20.03
Peper en zout. 21.03 KRO's jazz
connection. 22.03 Op de eerste
rang. 22.50 Boekenwijsheid. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02 Easy
listening. 2.02 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. 1504 Non-
stop music. 16.04 Open huis. 16.57
Metterdaad hulpverlening. 17.04
Ronduit-Radiokrant. 18.04 Tijd-
sein. 18.25 Kom er es uit. 18.50
Grabbelton. 19.04 Licht op jonge-
renkoren. 19.35 Hemelsbreed.
20 04 De besten van orkesten.
20.18 Felix en Fanny. 20.40 Rond-
uit radiaal. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws). 6.02 Een
goed begin 9.04 Arbeidsvitaminen.
11.04Roulette. 12.04 Een broodje
met.... 14.04 Toppop radio. 16.04
Discovery. 18.04 De avondspits.
19.04 Het steenen tijdperk. 20 04
Muziek met Meta. 22.04 Candle-
light. 23.04-24.00 Rock City

televisie en radio maandag

Nederland 1
■ 1

1.00-13.05 Nieuws voor doven en
Slechthorenden.
'■30 ""Journaal
CRV
'40 Op de groei. Over gewetens-
Wagen. Vandaag: Annemieke Albach
(9) en minister May-Weggen.
'"51 Beestig. Voor de jeugd.
'"05 NCRV Sport op 1. Sportmaga-
üne met o.a. Schaatsen: internatio-
nale marathonwedstrijden uit Mos-
kou.
'■30 De zijden draad. Afl. 3: Met lijf
sn leden (1) - Over lichamelijkheid.
'.00 ""Journaal.
'"20 Ted. Spelshow met Ted de
Braak.
'"40 Cosbyshow. Afl.: Bird in the
''and. Cliff's plan om op een zeld-zaam jazz-albumeen bod te doen valt
*ï duigen wanneer hij Olivia moet hei-
Pen in het dagverblijf.
'■11 Hier en nu. Actualiteiten.
t-03 Zo vader zo zoon. Spelpro-
-Bramma. Panelleden: Gerda Haver-tong, Willem 80l en Dick Passchier.
'■28 Grensgesprek. Met Legien

"00 ""Journaal.'"05 Cheers. Afl.: Sisterly love. Re-
fecca krijgt bezoek van haar zus Su-san, met wie zij al heel lang een
Rechte verstandhouding heeft.
'"30 Concept. Ontwikkelingen in de
Wetenschap.
"55-23.57 Huizen van Oranje. Pa-

tois op de Dam.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma's.
14.00 II mondo di quark.
14.45 Sette giorni al parlamento.
15.15 Lunedi sport.
15.45 L'albero azzurro.
16.15 Aspettando Big!
17.30 (TT)Parola e vita.
18.05 Fantastico bis.
18.45 Una anno nella vita.
19.50 Nieuws en weerbericht.
20.30 Tribuna politica.
20.45 II Giovane Toscanini. Laatste

aflevering van de tweedelige tv-film.
23.00 Nieuws.
23.10 Appuntamento al cinema.
23.20 Premio Basilicata.
24.00 Nieuws en weerbericht.
00.25 Mezzanotte e dintorni.

Radio 4
700 Nws. 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van
10.00 Klassiek op maandagmor-
gen. 12.00 Radio vierklank. (13.00
Nws). 14.00Klassiek op maandag-
middag: La petite bande 0.1.v. Gus-
tav Leonhardt. Balletmuz. 15.45 In
antwoord op uw schrijven - klas-
siek. 16.45 Zin in muziek. 17.00
Darius Milhaud. 18.00 Nws. 18.02
De Klassieken: Emilio de Cavalieri.
19.30 De klassieken: Bedrich Sme-
tana. 20.00 Nws. 20.02 Muziek
voor cello en piano 22 00 Jazz-op-
vier - Aad Bos. 23.00-24 00 Het
zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerber.
9 00 Nws. 9.02 Sportiel. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De Sovjet-tijdbom.
10.00 Faktor 5, met om 11.00 Het
oude liedje. 12.00 Nws. 12.05 Het
voordeel van de twijfel. 13.00 Nws
13 10 Faktor 5. met om 14.30 Ge-
sproken portret; 15.00 Bericht uit
het Koninkrijk; 16.00 Over de
Rooie. 16.30 Trits, met om 16.30
Gewoonten en gebruiken: 17 00
Taal; 17.30 Jeugdtheateren jeugd-
boeken. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
bven muziek. 18.20 Uitzending van
de R.P.F. 18.30 Programma voor
blinden en slechtzienden. 18.40 De
Vrije Gedachte. 1855 Nieuws en

actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 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

Deutschland. Ontbijttelevisie met elk
half uur RTL aktuell.

08.35 Tele-Boutique.
09.10 Die Springfield Story. Serie.
10.00 Eine grosse Liebesgeschich-

te. Serie. Afl.1.
11.00 Tele-Boutique.
11.25 Sterntaler. Spelshow.
11.35 Riskant! (Herh).
12.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
12.35 Polizeibericht. Misdaadserie.

Afl.: Vertreter auf Abwegen.
13.00 Reich und Schön. Serie.
13.25 Santa Barbara. Amerikaanse

serie.
14.10 Die Springfield Story. Serie.
14.55 Die wilde Rosé. Mexicaanse

serie. Afl. 13.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Ihr Wirtschaft Heute.
15.55 Battlestar Galactica. Sf-serie.

Afl.: Riskanter Handel.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Sterntaler. Spelshow.
17.58 RTL aktuell.
18.00 Santa Barbara. Serie. (herh).
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Afl.: Arger auf Ra-

dern.
20.15 Airwolf. Afl.: Alte Freunde.
21.10 Mir hat es immer Spass ge-

macht. Wie kommt ein reizendes
Madehen zu diesem Gewerbe, Duitse
speelfilm uit 1969.

22.45 10 vor 11. Cultureel magazine.
23.10 RTL aktuell.
23.20 Eine Chance für dieLiebe. Met

Erika Berger.
23.50 Mannermagazin 'M.
00.25 Catch up. Amerikaans worste-

len.
01.00 Airwolf. Afl.: Entführt und über-

gelaufen.
01.45-01.50 Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn, serie.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat,
serie. 09.50 Teletip Reise, Horoskop.
10.00 SAT.I Bliek. 10.05 Teleshop.
10.30 Der gebrochene Pfeil, Western
mit James Stewart. 12.15 Glücksrad.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programmvor-
schau. 14.05 Casimir & Co. 14.30Tele-
tip Haushalt, Horoskop. 14.40 Love
Boat. 15.30 Mork vom Ork. 15.55 Tele-
shop. 16.05 Daniel Boone, Westernse-
rie. 17.00SAT.I Bliek. 17.10' Nachbarn.
17.35 Teletip Natur. 17.45 Programm-
vorschau. 17.50 Hotel, serie. 18.45
SAT.I Bliek. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Wetter. 20.00 Tennis Grand
Slam Cup. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00
Via Mala, heimatfilm uit 1961. Een
dronkeman tiraniseert zijn familie.
22.45 SAT.I Bliek. 22.55 News and
Stories. 23.40 ■Thérèse Raquin - du
solist nicht ehebrechen. Liefdesfilm.
01.20 So gesehen. 01.25 Programm-
vorschau.

CNN
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Headline
News Update. 09.00 Moneyline. 11.00,
11.30, 12.00 Headline News Update.
12.30 CNN Market Watch. 13.00 Head-
line News Update. 13.30 Business Day^
14.00, 14.30 Headline News Update.
15.00Larry 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 Updatet
05.00 Showbiz Today. 05.30, 06.00
Headline News Update.

SSVC
13.00 Allsorts. 13.15 Playdays. 13.35
Neighbours. 14.00 News and weather.
14.30Knots landing. 15.20 Countdown.
15.45Children's SSVC. 16.00 Clockwi-
se. 16.20 Fantastic Max. 16.30Record
Breakers. 17.00 Byker Grove. 17.25
Wish you were here? 17.50 Home and
away. 18.15 The crypton factor. 18.40
News and weather. 18.55 Scène there.
19.20 French Fields. 19.45 Coronation
Street. 20.10 The Bill. 20.35 Keeping
Up Appearances. 21.05 Boon. 22.00

News and Weather. 22.30 World in ac-
tion. 22.55 Film '90. 23.25-00.25 Sport-.
scène.

Omroep Limburg
07 07 Ochtendmagazine. 09 02,
10 02, 11.02 Kort nieuws 12 05
Middagmagazine: Limburg aktueel,
Limburg en de wereld, agenda en
muziek. 14.02, 15.02, 16.02 Kort
Nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05 Limburg Aktueel. (editie
Noord en Zuid). 17.25-18.00Maan-
dagavondmagazine

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De gouden
geeuw. (Nieuws 6.30 - 7.00 en
7.30). 8.00 Nieuws. 8.10 Het vlie-
gend tapijt: rond taal en verhaal
10.00 Nieuws. 10 03 Kwistig met
muziek. 11.50 Het Koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal 13.00
Nieuws. 13.10 Pluche en plastiek.
14.00De eerste dag. 16 00 Vooruit
achteruit 17.00 Radio 2regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 Hitrevue.
20.00 Slowtime. 2100 Kriebels.
22.00 Nieuws 22.05 Maneuvers in
het donker. 23.30 Nachtradio
(Nieuws 24.00, 05.00 en 05.30
uur).

België/BRF
6.35 Radio Frühstück (+ Spi^li
Glückstretler). 7.15 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-chans.>
17.05 Oldiekiste. 18 10 BRF Ak-
tuell. 18.40-20.05 Jazz.

RTL Radio
04.00 Frühschicht 600 Guten
Morgen. 9 00 Ein Tag wie kein an-
deren 12.00 üfe-Style 15 00 Feie-
rabend. 18.00 Hit-Mix. 21.00 Je
faime. 00 00-04.00 Nachtradio

BBC Europe
07.25 Today's viewing. 07.30 BBC!
Breakfast News. 09.50 Daytime UK.;
10.00 News and Weather. 10.05 Bram-w-
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 We'ather. 12.05
Kilroy. 13.00 News and Weather. 13.05
Afternoon. 13.20 Scène Today. 13.551
News and Weather. 14.00One O'clock;
News. 14.30 Nippon. 15.30 Scrutiny.i
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 behmd. 18.00 Newsround. 18.10i
Blue Peter. 18.35 Going for Gold. 19.00!
Six O'clock News. 19.30 Newsroonv
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. 23.10i
Money Programme. 23.50 Nature: Si-'
beria. 00.25 Newsnight. 01.10-01.15
Tuesday's viewing.

Eurosport
08.30 Wereld spelen niet-Olympische
sporten. 09.30 Eurobics. 10.00Wereld-
beker muurklimmen. 11.00 Wielren-
nen: Zesdaagse van München. 12.00
Wereldbeker indoor speedway vanuit
Parijs. 13.00 Eurobics. 13.30 Snooker:
Open Aziatische kampioenschappen
vanuit Guangzhou, China. 15.30 Skiën:
World Cup voor dames en heren, sa-^menvatting. 16.30 Europacup basket-
ball voor heren. 17.30 Voetbal: Gouden
wedstrijd WK '90: Kameroen - EngeJ
land. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00
Big wheels! 21.00 NHL ijshockey, wed-j
strijd van de week. 22.00 American!
College football. 23.00 Biljarten: 3-ban-!
den vanuit Norderpring, Duitsland.
00.00 Eurosportnieuws. 00.30-02.30
Snooker: Open Aziatische kampioen-
schappen 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 Weather Re-
port. 19.45 Time Warp. 20.00 Thai Pa-
norama. 20.30 The Unesco file. 21.00
Perspectives. 21.30 Focus. 22.00
World News and Weather Forecast.
22.15 Supersports File. 22.20 The
Unesco file. 22.50 Perspectives. 23.20
Touristic magazine. 23.50 Focus. 00.20
World News and 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. 16.00 Yo! 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.

Duitsland WDR 4
4 05 Radiowecker. 6 00 Nachnctu
ten und Wetter. 6.05 Morgenmelo-
die 9.05 Musikpavillon. 12 05 Ziü
Sache. 12.07 Gut Aufgelegt. 14 05
Wirtschaft. Aansl. Aut 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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ledereen krijgt
een kans op de

smalle loopplank
„Ook boeren en boerinnen moeten kleren kunnen sho-
wen", merkt jurylidSjef Hochstenbach op. Hij kan het we-
ten. Hij loopt al twintig jaarmodeshows. Hij is immers Mis-
ter Dressman van 1989. Sjefs opmerking is bedoeld voor
dikke, lange en kleine mensen die ook best leuke kleren
kunnen dragen. En die figuren huppelen er ook op zondag-
avond rond in het MFC 'Gebrook' in Hoensbroek tijdens
de verkiezing van de Miss Mannequin en de Mister Dress-
man Benelux 1991. De toevoegingBenelux is kennelijk om
het beestje een mooiere naam te geven, want deelnemers
uit Luxemburg ontbreken op het appèl.

Voor de man met het bierbuik-
je en de dame met het gepro-
nonceerde kontje zijn geen fi-
naleplaatsen weggelegd. „Toch
hebben er mensen de eindron-
de gehaald, die helemaal niet
op de planken mogen lopen",
meent Steindenaar Sjef Hoch-
stenbach. Maar dat ligt aan het
reglement. ledereen die een
puntentotaal behaalt dat 80
procent van de hoogst geklas-
seerde dame of heer is, bereikt
al de finale. Voor 36 van 38 kan-
didaten geen probleem, omdat
het laagste jurycijfer een 'zes'
is.

Hochstenbach vat zijn taak
uiterst serieus op. En dan is
een handvol kritische noten ze-
ker op zijn plaats. Als de 8-jari-
ge Manuela Roozen uit Hasselt
zich presenteert, fronst hij zijn
wenkbrauwen. „Leuk inter-
mezzo, maar dat meisje hoort
thuis op een kindershow."
Toch wint de Belgische de eer-
ste prijs in de categorie 'run-
ner-up'.

Geleend
Gelijke monniken, gelijke kap-
pen gaat niet op bij het door de
Stichting Culturele Evenemen-
ten Limburg Internaionaal
(CELI) georganiseerde manne-

quin- en dressmanfestijn. De
deelnemers, die gesponsord
worden door een modezaak of
kledingboetiek, haal je er zo
uit. Een avondkleed van 1500
gulden maakt immers veel
meer indruk bij de jury dan een
geleendebroek of trui dieal en-
kele maanden in de kleerkast
van je zus hangt.

Terug naar het deelnemers-
veld. Op drie dames na komen
alle Nederlands-Limburgse
meisjes uit de regio Heerlen-
Kerkrade-Sittard. „In Midden-
en Noord-Limburg wonen toch
zeker ook leuke, spontane
mannequins", merkt een Land-
graafse op. Zij volgt de verrich-
tingen van haar 21-jarige
schoonzus uit Heerlen, die in
de aspirant-categorie meedoet.
Twee maanden geleden is zij
met de cursus mannequin ge-
start. De zenuwen zijn blijk-
baar haar grootste tegenstan-
der. Bij een poging om haar
mantel dicht te maken, vindt
zij het knoopsgat niet en met
vuurrode konen verlaat ze de
loopplank. Knap dat zij de uit-
daging aandurft, maar tijdens
de finale - het showen van
avondkleding - maakt zij een
paar mispassen en stapt bijna
naast het podium. De wat on-

handige bewegingen worden
ook door de jury gezien en zij
moet dan ook genoegen nemen
met de laatste prijs. De organi-
satie bekijkt het allemaal wat
vriendelijker en spreekt op het
eind van de avond van een
'vierde' prijs. „Want iedereen
die heeft meegedaan, is eigen-
lijk een winnaar", merkt pre-
sentatrice Shirley Kneepkens
op.

" Fabieënne Kessels showt onder het toeziend oog van de juryleden een mantel tijdens de Miss Mannequin Benelux-
verkiezing in Hoensbroek. De 18-jarigeHeerlensewerd overtuigendwinnares. Foto: christa halbesma

Uilschieters
Ondanks de wanklankenbij de
jury en het 200-koppige pu-
bliek, dat voor het gros bestaat
uit familieleden en kennissen
van de deelnemers, zijn er uit-
schieters. Bij de dressman is er
een goede toekomst weggelegd
voor Genkenaar Kennith Kon-
vens. Hij weet de aandacht van
het publiek te trekken en
schenkt veel aandacht aan zijn

kleding. De goedlachse 23-jari-
ge Heerlense verkoopster
Christianne Smeets pakt ver-
diend de eerste prijs in de aspi-
rant-klasse voor mannequins.
Haar hobby's kleermaken, uit
eten en lachen helpen Christi-
nanne ongetwijfeld in haar
streven de top te bereiken.

In de hoogste dames-categorie
steekt de 18-jarige Fabiënne
Kessels met kop en schouders
boven haar concurrenten uit.
Met overmacht wint de Heer-
lense studente de titel Miss
Mannequin Benelux 1991. Een
waardige opvolgster van Ellen
Quaedflieg uit Landgraaf, die
in veertien maanden tijd drie
titels in de wacht heeft ge-
sleept: Miss Fotomodel, Miss
Limburg Internationaal en
Miss Mannequin Benelux 1990.

hans rooiiakkers

mens

'Weemoed jaren50'
per container uit Amerika

Laatst. Kwam er een mevrouw met een duimstok de win-
kel binnen. Of ze even zon typisch Amerikaanse brieven-
bus op kon meten. Ze wilde er namelijk graag een hebben
om dagelijks een gesneden wit in te parkeren. Zó pragma-
tisch zijn gelukkig niet alle klanten. Want, toegegeven: wat
moetje meteen benzinepomp in jehuiskamer? Ofeen vlie-
gende schotel uit een kindercarrousel? Nee, bij Collecti-
bles moet jede dingen maar nemen voor wat ze zijn. Stijl-
vol.

Collectibles. Sommige mensen
denken dat het een verdwaald
museum is, anderen vallen er ter-
stond aan weemoed ten prooi.
Want wie zijn neus ook maar te-
gen de winkelruit drukt, waant
zich acuut in de Amerikaanse ja-
ren vijftig. Hartje Amsterdam,
nota bene.

„We hebben hier artikelen die
ook in andere winkels staan,"
vertelt Frank Krol, „maar het
gaat om de combinatie van die
dingen, de ambiance. Die is
uniek. Het maakt ook een heel
verschil of jehier iets ziet ofin de
regen op het Waterlooplein."
Tweedehands, derdehands: de

getuigen zijn talrijk. Opgepoet-
ste broodroosters, ouwe radio's,
roestige uithangborden, deur-
matten (Go Away!) en ronde vuil-
nisbakken (zoals ze in iedere
fïlmachtervolging omver wor-
den gereden) appelleren om het
hardst aan de sentimenten. De
vuilnisbakken zijn toevallig
spiksplinternieuw, maar het gaat
perslotvan rekening om deklas-
sieke vormgeving, weet Krol.
„Als het maar stijl heeft... En die
stijl van de jaren vijftig was in
Amerika nu eenmaal fantastisch.
Het heeft karakter. Als je de
auto's van toen met die van nu
vergelijkt, zul jede oudste van de
twee al snel de mooiste vinden.
Die lijnen, dat chroom... Zelfs
koelkastontwerpen zijn erop ge-
baseerd. En zeg nou zelf: hoe
vaak zie jetegenwoordig nog een
mooie auto rijden? Zelden,
toch?"
Voor zijn partner Hans Perukel,
de tv-producent, is Collectibles
pure ontspanning. Maar voor
Frank Krol, die de afgelopen ja-
ren in Atlanta, Georgia, woonde,
is de winkel in de Utrechtse-
straat inmiddels een full-time job
geworden. Zozeer zelfs, dat hij
zijn tijd meer en meer over de
twee continenten zal moeten
gaan verdelen.

„In januari ga ik weer inkopen,"
verklaart hij. „Dan is het ook
echt wérken. Zeven dagen met
een piek up-truck er op uit. Alles
loop ik af: beurzen, veilingen,
vlooienmarkten, yard-sales...
Yard-sales? Die maak je in het
voorjaar mee, wanneer de men-
sen hun huizen opruimen. Dan
gaan ze lekker met de buren in
de voortuin zitten, stallen alles
uit langs de weg, om allerlei
overbodige troep van zolder te
verkopen. Loven en bieden. Heel
leuk is dat."

Krol snuffelt en koopt tot hij een
container vol heeft. Dan ver-
scheept hij de bonte bups naar
Holland, in welke twee weken hij
steevast wakker pleegt te liggen
in de hoop dat de grillige Neptu-
nus zijn nering een behouden
vaart gunt. Eenmaal in veilige
haven laten Krol en Perukel ju-
keboxen, koelkasten, tankstel-
len en ijskisten opknappen. Wie
daar geen duizenden guldens
voor over heeft, kan zijn melan-
cholie ook afkopen met een
Amerikaanse hotelsleutelhanger
of een originelepopcornbeker.

„Kijk, zon opgeknapte benzine-
pomp is leuk en mooi, maar het
is en blijft in deze hoedanigheid
een object. Terwijl een suikerpot
als deze, die in Amerika nog
steeds in omloop is, gewoon als
gebruiksvoorwerp dienst kan
doen. Ze lopenhier echt niet elke
dag met een benzinepomp weg.
Of met een ijskist van Coca-Cola.
Maar vandaag of morgen stapt er
bijvoorbeeld zo maar iemand
binnen die zon ding op kantoor
neer wil zetten. Weet jij veel?"

Veel pronkstukken in de collec-
tie zijn even onweerstaanbaar als
uniek.Klanten raken op slagver-
liefd, slapen een nachtje over de
aanschaf, komen dan twee dagen
later voorrijden en laden vervol-
gens zonder blikken of blozen
bijvoorbeeld een mint-groen ge-
spoten ijskast van vier-, vijfdui-
zend gulden in (met bijpassende
barkrukjes, wellicht). Kitsch
kom jeer niet gauwtegen, behal-
ve erkende superkitsch. „Als iets
flink kitscherig is, willen we er
graag aan. De kerstballen die we
hier nu hebben hangen zijn wer-
kelijk zó ontzettend lelijk! Maar

ja, ze zijn tegelijkertijd ook weer
zó ontzettend Amerikaans..."

Pijnlijk onderwerp. Yankees die
Utrechtsestraat 52 binnenstap-
pen belanden rechtstreeks in een
sentimental journey met onge-
wisse afloop. Ze stuiten er op een
exemplaar van de metalen
lunchbox, waarmee ze als kind
dagelijks naar school gingen, of
raken anderszins wel vertederd.
Een klant uit Washington liet een
verkoopbak van zijn Washington
Post demonteren en naar huis
vliegen.

Frank Krol: „Het is bij die Ame-
rikanen een kwestie van: Wow!
De herkenning. Als zon kerel
vroeger dagelijks met zon Flint-
stone-lunchboxje naar school
heeft gelopen, en hij ziet dat ding
hier terug, kan ik me heel goed
voorstellen dat hij daar wee van
wordt."

Gelieve, overigens, dit laatste
voorbeeld niet als kenmerkende
schets der klantenkring op te
vatten. Dat zou met name geen
recht doen aan dat joch, datKrol

even te snel af was toen hij hem
beleefd (doch dringend) wilde
verzoeken die jukebox van tien
mille verder met rust te laten.
Hij draaidezich om, trok zijn cre-
ditcard en zei: „Tien ruggen?
Koop ik."
Zeg er maar eens watvan. De en-
trepreneur: „Er zit een hoop hu-
mor in deze winkel."

ton de jong

"Ze lopen echt niet elke dag met een benzinepomp weg...
KLAAS.JAN VAN DER MEIJ

Europese waardering
voor DES-actiegroep

De oprichtsters van de Neder-
landse DES-actiegroep, Anita
Direcks en Ellen 't Hoen, heb-
ben zaterdag in Brussel de
tweede prijs gekregen bij de
uitreiking van de 'Vrouwen
van Europa'-prijs. Ze kregen
de onderscheidinguit handen
van de Belgische minister J.
Chabert. De eerste prijs ging
naar de Griekse milieu-acti-
viste Niki Goulandris.

De prijs is bedoeld voor vrou-

wen die op een speciale ma-
nier hebben meegewerkt aan
de integratie van Europa. Cri-
teria die de jury hanteert zijn
een duidelijke inzet voor de
Europese integratie op vrij-
willige basis en actualiteit.

Het pleidooi van Direcks en 't
Hoen voor een goede Europe-
se regelgeving voor de ge-
neesmiddelenindustrie maak-
te een diepe indruk op de
jury, aldus het juryrapport.

Viezerik
Waar bleven de gilletjes vaM
weleer? Laatst hoorde ik eem

vriendin er eentje slaken, zo'm
echt ouderwem

ongeëmancipeeri
damesgilletje. Het leek eem
geluid uit lang vervlogef
tijden, waarin het klein*

verschil tussen de seksen heil
daglicht nog kon velen'

Even stond ik mezelf toe, weg t|
drijven naar diewereld vai

vóór de grote gelijkschakeling,
waarin zekere handelingen dij
tot dit soort gilletjes aanleiding
gaven nog als ondeugendhedei

te boek stonden en niet all
ongewenste intimiteiten

Natuurlijk ben ik al)
oppassend burger van meninij

dat men niet zonderttoestemming in dames hoort tL
knijpen. Terecht zijn ook op dir

gebied tussen droom en daaij
wetten en praktische bezwaref-

verschenen. Opmerkelijk fc
echter dat hiermee de droom

nog niet is weggenomen. Oven
dit soort 'mannenfantasieë^

zijn wetenschappelijke studie\\geschreven, waarin fysieke civ
dieptepsychologiscm,

verklaringen worden gebodeA
In mijn geval speelt echter ooft

een andere reden mee: cci
vorm van nostalgie naar dv^
voorbije wereld en een zeketfobstinaat verzet tegen /idL

loodzware verbod dat is komeLj
te rusten op iedere vorm vaÊ

fysieke ondeugendheid
Heimwee naar het kneepje, /i«L

kleine kneepje maale

Zou een dergelijk heimwee ocm.
bestaan aan de andere fcaflfevan de geslachtsbarrière? Hei,

wat keren stond ik op het pul*L
om dat eens metterdaad uit vr.

proberen, maar steeds schrok»L
op het laatste moment teruQk

vooral vanwege die praktisch,
bezwarefo

Het ideaaltypische /cneepjjk
waarover ik het hier heb, is h*y
kneepje in de derrière van ee*ï

onbekende voorbijgangste^
Het is geen vette kneep met Oys

volle hand: eerder effcsymbolischkneepje met duiJfi
en wijsvinger

'6f
Éénmaal ben ik in de buM*f'gekomen van dit kneepje uflynijn dromen, maar anders do' J

ifc dacht. Als student verdiend**
ik wat bij als enquêteur. 2j*

kwam ik op ee\\novemberochtend terecht of
een bovenkamer in de Pijft

waar ik de heer X moej*
interviewen. Hij was ccL

ongeschoren oude man d^
sterk naar alcohol rook en i'

bed lag. De lakens waren evo^
grauw als het licht in W

verwaarloosde vertrek
■JlEen kwartier lang trachtte >' irQmijn zegsman te verleiden to

het formuleren van mening^ if{
over wasmiddelen & ti(

stofzuigers, maar ik oogsfi tii
slechts grauwen & 4

ongearticuleerd gebrom. T# £
slotte gaf ik het op, vouivd <h

mijn paperassen dicht en stort l
op om het vertrek te verlate1,\

Op dat moment schoot de hee^
X met een verbazende lenigheli '■

,
uit zijn bed overeind en gaf'"1 ikj
met de vlakke hand een steviS fy

tik tegen mijn achterste. til t
was een tik annex kneep,e! 'fmijn bekken maakte °>
vertrouwde schokbewegi^'U

voorwaarts die bij dames*■vergelijkbare omstandighed^Êzon kittig effect geeft. Of ik '■een gilletje bij slaakte weet 'niet meer. Was ik geschrokken Hf,
Ja, maar tegelijk keek ik f" 1\

een bepaalde voldoening op^'i{
tafereel terug. Het was-^if-
mooi afgerond vignet vö] isc

onbevreesd handelen, waarf) fe.
X in één klap een hele sefi

kleine normen aan zijn laö1 1^
iapte. En zo erg was het nu o°~ \

weer niet. Vrolijk liep ik <* %
Tweede Jan van dl X j

Heijdenstraat i*1 \ifherman vuijsJ'^

(ADVERTENTIE)
Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante
corsetterie en '^^^^ -^JJaSJbadgoed.
Via alle
ziekenfondsen.
Op afspraak ma.
-di.-do.-vr. 9 tot '12 uur -^(045) 257848

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM

(ADVERTENTIE)

K uren 930%r\ Aktift #&%
40% %/j jjf 40%

Esprit kinderkleding Totale uitverkoop wegens verbouwing.
30% 611 50% kortino Damesmodeschoenen en laarzen van

Restanten: jeans, truien, kostuums. dlv' 8 vaTlfrokkenj^s_herenpan.a,ons MEpH(STO „„ CUR|(S >„;~mim
ALLES met 50% KORTING avahg en van bommel

KOOPAVONDEN: 10%KORTING
di. 18, wo. 19, do. 20 en vrij. 21 dcc. Topmerken kinderschoenen va. f 49,-

I V ZONDAG 23 PEC. wan 11.OO u. tot 1 7.00 u. GEOPEND.

JLORERZO f&0£»m&
Kerkstraat 12 Kerkstraat 14
tel. 045-322409 tel. 045-316461

Winkelcentrum Übach o. Worms

(ADVERTENTIE) JIHiimHHlHi^i^l
Modehuis

I Boosten
Grote sortering

kerstaanbiedingen
tot 50% korting
Niet afgeprijsde artikelen

10% korting
(1 merk uitgezonderd)
Akerstraat Nrd. 156 W

HOENSBROEK L
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hprofessioneel
bosman en Scheepers de score

was zout in de won-<%n Han Berger. „Onprofessio-
efi" klonk het meest serieuze ver-f Uit de mond van de Fortuna-
7yi aan het adres van zijn spelers.
'Ser doelde op de tegentreffers

;fl en 3-1 die binnen een minuut
if voor rust werden gescoord.
jt ritueel dat zich vlak voor tijd

herhaalde. „Op dit niveau mag dat
niet. Zon uitslag staat slordig. In
nog geen vijf minuten kregen we
vier doelpunten tegen."
Fortuna Sittard begon met de beste
voornemens. De ploeg wilde er een
open strijd van maken en weigerde
stelling in het eigen strafschopge-
bied te betrekken. Het loffelijk stre-
ven kreeg echter gaandeweg de ont-
moeting meer het karakter van een
zelfmoordpoging.

Strijd
Wie tegenPSV de open strijd zoekt
en dat op grond van kwaliteiten
eigenlijk niet kan, zal moeten com-
penseren met inzet en werklust. Die
laatste ingrediënten waren echter in
Sittard achtergebleven, genoemde
uitzonderingen daargelaten.

„Drie kwart van de ploeg is topfit,"
foeterde Berger. „En uitgerekend
iemand, die enkele weken geleden
vanuit zijn pub is weggehaald en 'n
ander, die vanwege zijn gebroken
teen niet kan trainen, moeten de kar
trekken. De anderen konden het
niet opbrengen en dat is bijzonder
onbevredigend."

PSV - Fortuna Sittard 5-1 (3-1). 14.
Bosman 1-0, 37. Linford 1-1, 39. Van-
enburg 2-1, 41. Koeman 3-1, 85. Bos-
man 4-1, 87. Scheepers 5-1. Scheids-
rechter: Van Vliet. Toeschouwers:
25.200. Gele kaart: Frjjns (Fortuna Sit-
tard).
PSV: Van Breukelen, Gerets, Valckx,
De Jong (75. Koot), Heintze, Vanen-
burg, Linskens, Koeman (75. Chova-
nec), Scheepers, Bosman, Kalusha.
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Sa-
muel, Mordang, Frijns, Van Helmond,
Sneekes (68. Kicken), Doufikar, Reij-
ners, Brusselers (63. Meijer), Linford.

Foto: DRIESLINSSEN" JohnLinford belaagt bewakerStan Valckx.

hofdrol voor Nederlanders in strijd om wereldbeker

Supertrio AC Milan
ib° ~~ Frank Rijkaard, Marco

sten en Ruud Gullit hebben
Japan

staaltjes van het spel
gedaan. AC Milan behaalde in
■j 0 door de zege van 3-0 op de

kampioen Olim-
de tweede trilogie op

jf^ropa Cup, Super Cup en We-
kker voor clubs in één seizoen.
;6t land van derijzende zon blon-

drie Nederlandse sterren. Hun
in de wereldbeker-zege was

"^eldigend. Gullit gaf de voor-op het openingsdoelpunt van
s*ard, Van Basten stond met
rBaloze acties aan de basis vanttyee tre ffers na rust, gemaakt

Stroppa en weer Rykaard. De

afvallige van Oranje, onlangs al suc-
cesvol tegen Sampdoria en Lecce,
toonde zijn blijdschap: „Ik ben moe,
maar het is een prettig gevoel. Ik
ben erg gelukkig de wereldbeker
weer gewonnen te hebben."

Dansjes
Het was toch opvallend hoe blij de
Milanezen reageerden op de zege.
Ze vermaakten de enthousiaste Ja-
panners met vrolijke dansjes en in-
nige omhelzingen. Vooral Gullit
was opgelucht. Hü bulkte al in de
slotfase van het lachen, toen hij en
Van Basten zich meldden voor een
kansrijke vrije trap. De laatste
schoot hoog over.

Milan, de grootverdiener van het
clubvoetbal, is nog altijd gretig. Op
de vraag ofde club de jacht op prij-'
zen in alle soorten en maten open
houdt, antwoordde trainer Sacchi:
„Dat is ons werk, daar krijgen we
voor betaald. We zullen ons werk
blijven doen."

Ongeveer 62.000 mensen in het
Olympisch stadion werden ver-
maakt met een snelle, technisch
verzorgde wedstrijd. Voor de rust
hielden de Paraguayanen Milan re-
delijk bij en waren ze soms gevaar-
lijk door schoten van de aanvallers
Samaniego en Amarilla. Bovendien
kreeg Milan na 25 minuten een te-
genslag te verwerken. Linkerverde-
diger Maldini werd in het straf-

schopgebied neergelegd en moest
geblesseerd afhaken. Galli was de
vervanger, maar Milan bleef verde-
digend vrijwel perfect spelen, met
Baresi als animator.

Van Basten, die afgelopen week
klaagde over een pijnlijke knie,
eiste zijn aandeel van de show voor-
al op in de tweede helft. In de eerste
twintig minuten speelde Milan in
zeer hoog tempo. Van Basten pas-
seerde, hakte subtiel, deed met de
Paraguayanen wat hij wilde. Hoge-
school-voetbal. Beide treffers na
rust waren van zeldzame schoon-
heid, mede dank zij het technisch
vermogen van de spits.

Conclusie is, dat Milan de dubbele
trilogie vooral aan de Nederlanders
dankt. Een simpel sommetje leert
dat het supertrio alom aanwezig is
bij Milan. De club scoorde in deacht
finaleduels (twee ECI, twee Wereld-
beker, vier Super Cup) van de afge-
lopen twee seizoenen veertien keer.
Rijkaard nam vier treffers voor zijn
rekening, Gullit en Van Basten bei-
den drie. Zowaar een aardige score.

Kort maar krachtig
'ai, een

n.tsexpjosje jn
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Q<Lu Wart
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sport
inforden Maessen voeren hopeloze strijd tegen PSV

Fortuna lusteloos
door fred sochacki

- Met een 'kroegbaas' en een 'gebroken teen' als
,fttrekkers bleek Fortuna Sittard zaterdagavond over te wei-
Jinhoud te beschikken om het PSV echt moeilijk te maken,
dn Linford, doorcoach Han Berger in de persconferentie als
itegbaas opgevoerd en René Maessen, de aanvoerder die al
7&en met een gebroken teen speelt, vochten voor wat ze
eird waren. Goed voorbeeld deed echter niet goed volgen.
'Vord-en Maessen stonden vaak moederziel alleen en moes-
\ toezien hoe alle moeite tevergeefs bleek. Fortuna Sittard
$kte niet en was dientengevolge volslagen kansloos tegen
y, dat niet eens zn sterkste wedstrijd hoefde te spelen om
jpecideerd (5-1) te winnen.

jjpina Sittard hoeft de punten.Éiper se bij PSV te vergaren,
'Jf zorgde in het verleden wel al-
door een attractieve en gelijkop-
Jde strijd aan de Frederiklaan.
3/ctief was het zaterdagavond
'izij het alleen voor het Eindho-
lé*e publiek. De 10l voor Fortuna
ir:er na de schitterende gelijkma-

van John Linford snel af.
o*hts in die beginfase wist Fortu-
nie nodige moed bijeen te rapen.
'jde openingstreffer van John
jfoan kwam de ploeg van Berger- terug om vervolgens binnen
tiinuut alle illusies en de wed-

lH te verliezen. Gerald Vanen-

" l en Erwin Koeman lietenRuud
**D kansloos.

Recordomzet Schockemöhle
ANKUM- Paul Schockemöhle boert weer goed in Duitsland. De
oud-Europees kampioen bij de springruiters boekte zondag in
zijn tiende veiling in Ankurn een record omzet van 11,87 miljoen
mark (circa 14 miljoengulden). Er werden in totaal 59 paarden ge-
veild. De 6-jarige Oldenburgse merrie Rafina bracht met onge-
veer een miljoen gulden het meeste op. Het paard ging over in
Amerikaanse handen.

Rode kaart in
tien seconden

PARMA - Giuseppe Lorenzo's
invalbeurt in een Italiaanse
competitiewedstrijd duurde
korter dan de tijd, die Carl Le-
wis nodig heeft om de honderd
meter te lopen. In de 72ste mi-
nuut van de wedstrijd Parma -Bologna werd hij het veld inge-
stuurd om bij de gasten de
Duitser Herbert Waas te ver-
vangen. Bologna zou een hoek-
schop nemen. Voordat het
zover was, bracht de lijnrechter
zijn vlag omhoog. Hij had ge-
zien dat Lorenzo bij het bin-
nenkomen tegenstander Luigi
Appolloni een elleboogstoot
had toegediend. Scheidsrech-
ter Werther Cornieti trok de
rode kaart. Waardoor Lorenzo
nog geen tien seconden na zijn
aantreden alweer op weg naar
de kleedkamer was, zonder de
bal te hebben aangeraakt.

'Ik ben het gezever spuugzat'

Scheidsrechter
Groenveld stopt

SITTARD - Ben Groenveld
heeft besloten met onmiddellijke
ingang te stoppen als scheids-
rechter. De onpartijdige kwam
tot zijn besluit nadat hij gisteren
het duel Almania-Vaesrade had
gestaakt. Aanleiding tot die be-
slissing vormde de opmerkingen
opzijn leiding. Opmerkingen o.a.
van Vaesrade-trainer Frans Ke-
rens.

„Het is genoeg geweest, ik stop
ermee", deelde hij de spelers
mede. Ben Groenveld gister-
avond: „Ik ben gestopt met flui-

ten. Voor mij hoeft het niet meer.
Ik ben al dat gezever spuugzat.
Het doet me pijn in het hart want
ik heb 18 jaar lang mijn hobby
met plezier uitgeoefend. Ik pas
er echter voor om nog langer als
pispaal of als uitlaatklep ge-
bruikt te worden. Het komt
steeds weervan een kant; van de
trainers. Zij zetten, uitzonderin-
gen daargelaten, druk op het
randgebeuren waardoor het es-
caleert. Ook gisteren weer. Een
trainer die tachtig meter van de
plaats van handelingzit, reageert

"en wil gezien hebben dat er spra-

ke was van buitenspel en dat de
voorzet waaruit de treffer viel de
achterlijn was gepasseerd. De
trainer bleef tieren waarna ik
hem naar de tribune heb verwe-
zen. Ik heb niet gestaakt omdat
ik me bedreigd voelde. Ik heb
wel een voorbeeld willen stel-
len."
Vaesrade-trainer Frans Kerens
had geen goed woord over voor
het optreden van Groenveld. Bij
alle treffers was de scheidsrech-
ter in zijn ogen niet correct om-
gegegaan met het hanteren van
de regels. „Ik ben geenzes dagen
per week bezig met mijn hobby
om me 's zondags te laten be-
donderen. Deze scheidsrechter
was absoluut niet consequent.
Geen doelpunt kwam correct tot
stand. Daarnaast negeerde hij de
vlagsignalen van de grensrech-
ter."

Zie verder pagirta 22

" Het weekeindevan...

Vanderlijde
op zoek naar
nieuwe coach
ARNHEM - Arnold Vanderlijde
en zijn trainer Michel van Halde-
ren gaan uiteen. Een verschil van
inzicht in technische zaken heeft
een einde gemaakt aan de sa-
menwerking, die twee jaar ge-
duurd heeft. Van Halderen: „On-
ze inzichten op technisch gebied
gingen uiteen lopen. Dan moetje
de samenwerking beëindigen."

Na het vertrek van de Hongaarse
trainer Gyula Bodis verzocht
Vanderlijde Van Halderen hem
te begeleiden. Van Halderen, die
bekend staat als een specialist op
het gebied van krachttraining,
was bezig met de omvorming
van de Limburgse bokser tot su-
per-zwaargewicht. Onder leiding
van Van Halderen werd Vander-
lijde vorig jaar mei in Athene
voor de tweede maal Europees
kampioen.

In de twee jaar samenwerking
bokste Vanderlijde 37 partijen,
waarvan hij er 34 won. De drie
nederlagen leed Vanderlijde vo-
rig najaar bij de strijd om de we-
reldtitels in Moskou tegen de Cu-
baan Felix Savon, in augustus
tijdens het TSC-toernooi in Ber-
lijn tegen wereldkampioen su-
per-zwaargewicht Gilberto Bala-
do (Cub) en enkele weken gele-
den in het toernooi om de we-
reldbeker in Bombay tegen de
Bulgaar Svilen Russinov. „Wij
zijn als goede vrienden uit elkaar
gegaan", aldus Van Halderen.

(ADVERTENTIE)

De zakelijke goedkoopste

LEASE-AUTO
va. ’ 600,-
Voor Concerto
en Civic sedan

Bel voor meer informatie:
045-416900 tst 19

Maandag 10 december 1990 <11LimburgsDagblad,

(ADVERTENTIE)

Geef met Kerstmis 'ns wat héél anders: geef 't
Limburgs Dagblad cadeau! Is dat geen goed idee?
U doet er de ontvanger een reuze plezier mee!
Vul meteen de bon in! Dan ontvangt U tijdig
(uiterlijk 22 december a.s.) een feestelijke kranten-
cadeaubon die U danaan iemandkunt schenken.

■"1
j KERSTGESCHENK-BON

■ G Ik wil met Kerstmis sen krantencadeaubon geven.
Bezorg hetLimburgs Dagblad van 22 december
1990 tot 26 januari 1991. Voor maar’ 1S.-

Naam ontvanger: j
Bezorgadres: ;
Postcode: ]

; Woonplaats:
Telefoon: j

Naam gever: j
Betaaladres: j
Postcode: j
Woonplaats: |

Bon opsturen in open envelop ZONDER POSTZEGEL
naar Limburgs Dagblad, Antwoordnummer 46,
6400 VB Heerlen of bel GRATIS 06-0229911



eerste divisie

VW - Dordrecht'9o (3.150) 2-1
Telstar - Helmond Sport ( 500) 0-4
Veendam - Eindhoven (2.000) 2-3
Heracles - CambuurL. (1.000) 0-0
Go Ahead Eagles - Haarlem (1.920) 1-1
Wageningen - Zwolle (1.500)2-1
De Graafschap - Emmen (5.100) 2-1
NAC-AZ (5.325) 4-3
Vlissingen - Excelsior (1.500) 0-3
De Graafschap 20 15 5 0 35 45-20
VW 20 13 4 3 30 40-20
NAC 20 11 7 229 49-28
AZ 20 11 4 5 26 34-21
Eindhoven 20 11 4 5 26 34-23
Helmond Sport 19 9 6 4 24 30-22
Heracles 19 7 8 4 22 27-16
Go Ahead Eagles 20 7 8 5 22 37-26
Haarlem 20 8 6 6 22 33-33
Dordrecht'9o 20 6 8 6 20 37-33
Emmen 20 4 10 6 18 27-33
RBC 19 4 8 7 16 22-28
Cambuur L. 19* 5 6 8 16 19-33
BW DenBosch 19 6 3 10 15 29-26
Excelsior 20 5 4 11 14 32-49
Telstar 19 3 7 9 13 19-32
Vlissingen 20 5 3 12 13 23-45
Wageningen 19 4 3 12 11 32-44
Veendam 20 3 5 12 11 29-46
Zwolle 19 1 7 11 9 15-35

De Graafschap, Eindhoven en VW perio-
dekampioen.

VIERDE PERIODE
De Graafschap 2 2 0 0 4 3-1
Excelsior 2 110 3 5-2
BW Den Bosch 2 110 3 5-2
NAC 2 110 3 6-5
Haarlem 2 110 3 5-4
VW 2 110 3 2-1
CambuurL. 2 110 3 1-0
AZ 2 1* 1 2 9-5
Helmond Sport 2 10 12 6-3
Dordrecht '90 2 10 12 3-2
Veendam 2 10 12 5-5
Wageningen 2 10 12 5-5
Emmen 2 0 1113-4
GoAhead Eagles 2 0 1111-2
Heracles 2 0 1 1 1 1-2
RBC 2 0 1110-3
Zwolle 2 0 0 2 0 1-3
Telstar 2 0 0 2 0 0-6
Vlissingen 2 0 0 2 0 1-9

knvb-beker

TWEEDE RONDE

Vrijdag, 20.00 uur
Roda JC - Emmen
Heracles - Feyenoord

Zaterdag, 19.30 uur
PSV - Zwolle
Dordrecht '90 - Twente
NAC-RKC
NEC - Wageningen
Vlissingen - Groningen

Zondag, 14.30 uur
SVV - Fortuna Sittard
Excelsior - Ajax (De Meer)
Geldrop - BW Den Bosch
Den Haag - Haarlem
VW - Utrecht
Meerssen - De Graafschap
Sparta - Volendam
Elinkwijk - Willem II
Go Ahead Eagles - Vitesse

scoreverloop

EREDIVISIE
Heerenveen - Willem II 2-1(2-1). 8. Van Dijk
1-0; 23. Stewart 1-1; 26. Van Dijk 2-1.
Scheidsrechter: Lammers.
Heerenveen: Swager; Groen en MacDo-
nald; Goulooze, M. de Jong, Hofstede, De-
cheiveren Verbeek; Schaap, Van Dijken A.
de Jong.
Willem II: Roland Jansen; Meeuwsen (53.
Latupeirissa). Mallien, Veldman en Bart
Jansen; Feskens (69. Sylla), Wolffs, Van
Geel en Godee; Stewart en Van der Borgt.
NEC - Groningen 0-3 (0-2). 7. Huizingh 0-1;
22. Meijer 0-2; 64. Meijer 0-3. Scheidsrech-
ter: Van der Niet.
NEC: Brookhuis; Hoeks, Van der Linden,
Lok en Wijnhoven; Aalbers, Faber en Van
Wanrooy (46. Grim); D'Avray, Arts en Jans-
sen.
Groningen: Lodewijks; Veenhof, Van Dijk,
Boekweg en Wilson; Van Duren, Roossien
en Ten Caat; Meijer, Van Buuren (66. Hol-
band) en Huizingh.
Utrecht - Volendam 1-0 (1-0). 33. Smolarek
1-0. Scheidsrechter: Van den Ende.
Utrecht: Van Ede; Verrips. Liedek, De
Koek en Van der Meer; Alflen,Roest, Bijl en
Plugboer; De Kruijff en Smolarek.
Volendam: Schilder: Stuyt, Binken, Van
Loon enKromheer; Steur, Pastoor, Sier (46.
Kooistra) en Peters; Clayton en Berghuis
(62. De Freitas).
RKC - Vitesse 1-1 (0-0). 50. Boogers 1-0; 63.
Loeffen 1-1. Scheidsrechter: Bakker.
RKC: Teeuwen; Hutten, Brands, Maas en
Joore; Jalink. De Wijs. Van Hintum en
Brard; Purperhart en Boogers.
Vitesse: Van der Gouw; Straal, Thijssen,
Bos en Vermeulen; Laamers, Van den
Brom en Eijer; Latuheru, Loeffen en Visser
(79. Hilgers).
Feyenoord - Ajax 0-4 (0-3). 18. Fraser (eigen
doel) 0-1; 32. Bergkamp 0-2; 45. Wouters 0-3;
53. Bergkamp (strafschop) 0-4. Scheidsrech-
ter: Blankenstein.
Feyenoord: De Goey; Lokhoff, De Wolf(46.
Van der Laan), Fraser (81. Troost) en Heus;
Scholten, Sabau en Nortan; Kipnch, Met-
god en Keur.
Ajax: Menzo; Blind, Larsson, Wouters en
Frank de Boer; Winter, Bergkamp en
Witschge; Van 't Schip, Pettersson en Roy.
Den Haag - Sparta 3-0 (0-0). 62. Van Eijke-
ren 1-0; 75. Schellevis 2-0; 90. Van Eijkeren
3-0. Scheidsrechter: Van Swieten.
Den Haag: Stam; Purvis, Vnesde, Adam en
Gentile; Valk, Lems en Van Eijkeren;
Schellevis (76. Abbenhuis) en Danen; Otto.
Sparta: Metgod; Sas, Spork, Bubberman en
Gerard de Nooijer; Vurens, Sandel, Dennis
de Nooijer en Valke (20. Roembiak); Hout-
man en Ze Rodriques.

topscorers

EREDIVISIE
1. Pettersson en Bergkamp (Ajax) 11; 3. El-
lerman (PSV) 10; 4. Houtman (Sparta) en
Stewart (Willem II) 7; 6. Danen (Den Haag),

Van der Laan (Feyenoord), Roossien en
Meijer (Groningen), Romario, Vanenburg
en Bosman (PSV) en Berghuis (Volendam)
6.

EERSTE DIVISIE
1. Cornelissen (NAC) 24; 2. De Gier (BW
Den Bosch) 16; 3. Hofstede (De Graafschap)
15; 4. Van Oostrum (Emmen) 13;5. Leeuwe-
rik (De Graafschap), Custers (Eindhoven)
en Van Roon (Haarlem) 11; 8. Velten (Hera-
cles) en Boere (VVV) 10; 10. Koolhof (De
Graafschap), Van Hooijdonk (RBC), Lam-
mers (NAC) en Burleson (Excelsior) 9; 14.
Wasiman (Eindhoven), Driessen (VVV), Van
Delden (Telstar), Langerak (Dordrecht '90),
Tammer (Excelsior), Rontberg (AZ) en De
Jonge (Emmen) 8.

kaarten

Rood: Van Zwieten (Telstar, onderuithalen
tegenstander).
Geel: Postma (Twente), Frijns (Fortuna
Sittard), Liesdek en De Kruyff (Utrecht),
Van Loon en Schilder (Volendam), Lanc-
kohr (MW), Lems (Den Haag), G. de Nooij-
er (Sparta), Keur en De Goey (Feyenoord),
De Boer en Wouters (Ajax), Van Hintum en
Boogers (RKC); Van der Laan en Liefden
(Dordrecht '90), Heijster (Helmond Sport),
Bertolini en Oostrom (Telstar), Treffers
(Eindhoven), Dantuma (Cambuur L.), Coo-
len (Heracles), Piqule (Go Ahead Eagles),
Oosterlee (Haarlem), Leeuwerik (De Graaf-
schap), Stroes, Schouten, Vork en Den Turk
(AZ).

buitenland
BELGIË
Sint Truiden -Club Luik 1-1
Lokeren - Anderlecht 0-1
Mechelen- Ekeren 2-1
Standard Luik - Genk 3-1
Beerschot - Charleroi 0-2
Antwerp-Gent 4-1
Cercle Brugge-Kortrijk 2-0
RWDM - Lierse 0-0
Waregem -Club Brugge 2-2
Stand: Gent 17-28; Anderlecht 17-26; Club
Brugge 17-24; Mechelen 17-23; Standard
Luik 17-23; Antwerp 17-20; Lokeren 17-18;
Ekeren 17-17; Charleroi 17-17; Cercle Brug-
ge 17-16; Club Luik 17-15; Waregem 17-13;
Lierse 17-13; Genk 17-12; Beerschot 17-11;
Kortrijk 17-10; RWDM 17-10; Sint Truiden
17-10.

ITALIË
Atalanta - Napoli 0-0
Cesena - InterMilan 1-5
Fiorentina - Bari 1-1
Lazio Roma -Genova 1-1
Lecce - Cagliari 2-0
Parma - Bologna 1-1
AC Milan - Pisa uitg.
Sampdoria - AS Roma afg.
Torino - Juventus afg.
Stand: Inter Milan 12-18; Sampdoria 11-16;
Juventus 11-16; AC Milan 11-15; Parma 12-
-14; Lazio Roma 12-13; Genua 12-13; Torino
11-12; Atalanta 12-12; AS Roma 11-11; Bari
12-11; Napoli 12-11;Lecce 12-10; Fiorentina
12-9; Pisa 11-9; Cesena 12-8; Bologna 12-7;
Cagliari 12-5.
SPANJE
Sevilla - Burgos 1-2
Mallorca - Castellon 0-0
Zaragoza - Barcelona 0-2
Cadiz - Atletico Madrid 0-1
Sociedad - Gijon 1-0
Logrones - Osasuna uitg.
Oviedo - Athletic Bilbao uitg.
Real Madrid - Tenerife 3-0
Espanol - Valladolid 2-0
Valencia - Betis 3-1
Stand: Barcelona 14-24; Real Madrid 14-19;
Logrones 13-18;Atletico Madrid 14-18; Osa-
suna 13-17; Sevilla 14-16; Burgos 14-16; Es-
panol 14-15; Athletic Bilbao 13-14; Oviedo
13-14; Castellon 14-13; Valencia 14-13; Gijon
14-12; Mallorca 14-12; Sociedad 14-12; Zara-
goza 14-11; Tenerife 14-10; Valladolid 14-9;
Cadiz 14-7; Betis 14-6.

FRANKRIJK
Montpellier- Toulouse 2-0
Nancy-Lille 1-1
Caen-Metz 4-1
Toulon- Cannes 0-0
Sochaux - St. Etienne 2-0
Rennes - Monaco 1-1
Auxerre - Marseille 4-0
Nice - Bordeaux 0-0
Lyon -Nantes afg.
Brest - Paris SG afg.
Stand: Marseille 19-28; Auxerre 19-26; Mo-
naco 19-25; Montpellier 19-21;Nantes 18-20;
Caen 19-20;Metz 19-20;Lille 19-19; Lyon 18-
-19; Brest 18-17; Bordeaux 19-17; Paris SG
18-17; Sochaux 19-17; Toulon 19-17; Nancy
19-17; St. Etienne 19-16; Cannes 19-16; Tou-
louse 19-16; Nice 19-14; Rennes 19-14.

ENGELAND
Chelsea - CrystalPalace 2-1
Everton - Coventry 1-0
Luton - Arsenal 1-1
ManchesterUnited - Leeds 1-1
Norwich-Southampton 3-1
Tottenham - Sunderland 3-3
Wimbledon - Queen's Park Rangers 3-0
Stand: Liverpool 15-38; Arsenal 16-36; Tot-
tenham 16-30; Crystal Palace 16-30; Leeds
16-27; Wimbledon 16-24; Manchester Uni-
ted 16-24; Manchester City 15-23; Chelsea
16-23; Norwich 16-20;Luton 16-20; Notting-
hamForest 15-18; Aston Villa 15-17; Derby
County 15-16; Everton 16-15; Sunderland
16-15; Southampton 16-15; Coventry 16-13;
Queen's Park Rangers 16-12; Sheffield Uni-
ted 15- 4.

FA-beker, tweede ronde
Aldershot - Maidstone 2-1
Barnet - Northampton 0-0
Bournemouth - Haves 1-0
Scunthorpe - Tranmere 3-2
Swansea - Walsall 2-1
Wigan - Hartlepool 2-0
Woking - Merthyr Tydfil 5-1

DUITSLAND
München - Nürnberg 1-0
Bremen - Düsseldorf 3-1
Berlin - Uerdingen 0-0
Frankfurt - St. Pauli 1-1
Hamburg - Stuttgart 2-0
Wattenscheid - Bochum 0-4
Dortmund - Leverkusen 1-1
Köln - Karlsruhe 0-0
Mönchengladbach - Kaiserslautern 2-2
Stand: München 16-22; Kaiserslautern 16-
-22; Bremen 16-22; Frankfurt 16-20;Köln 16-
-18; Hamburg 16-18;Leverkusen 16-18;Dort-
mund 16-18; Bochum 16-16; Wattenscheid
16-16; Düsseldorf 16-15; Mönchengladbach
16-14; Karlsruhe 16-13; St. Pauli 16-13;
Stuttgart 16-12; Uerdingen 16-12; Nürnberg
16-10; Hertha BSC 16-9.

" Houben wordt fi
belaagd door Geesi
terwijl Van Steen i
puck in het Utrechi
doel deponeert.

Foto: PETER ROOij

toto/lotto
Lotto 49
Winnende getallen: 6-10-12-29-32-40. Reser-
vegetal: 20. Deelnemers: 530.263; prijzen-
geld: 1.171.499,00.
Toto 49
Juiste kolom: 2-1-3-1-1-1-2-1-1-2-3-1. Deelne-
mers: 25.055; prijzengeld: 61.344,00.
Toto-gelijk 49
Winnende wedstrijden: 5-13-16-17-23. Toe-
gevoegd: 12. Deelnemers: 2.491; prijzen-
geld: 8.894.00.
Cijferspel 49
99 91 53. Deelnemers: 264.017; prijzengeld:
158.410,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 6-13-18-34-42-49. Reser-
vegetal: 15.
Spiel 77
8319912
Belgische lotto
Winnende getallen: 14-17-25-26-28-30. Re-
servegetal: 18.
Joker
6312059
(Onder voorbehoud).

Obstakels
Sportief gezien gaat het Intercai/Ea-
ters voor de wind, financieel gezien
moeten nog enkele obstakels uit de
weg worden geruimd, wil Geleen
verzekerd blijven van top-ijshoc-
key. Het Eatersbestuur heeft daar-
om het voortouw genomen om tot
een principiële salarisregeling voor
spelers te komen. Het is een van de
voornaamste agendapunten tijdens
de voorzittersvergadering van deze
week. IJshockey moet betaalbaar
blijven. Eaters-voorzitter Govert
van de Vaard: „Tachtig procent van
ons budget wordt opgeslokt door
spelerssalarissen. Als er bezuinigd
moet worden, dan kan dat alleen op
die onkostenpost. Om te voorko-
men dat één, financieel zeer draag-
krachtige club, alle topspelers op-
koopt, moeten er afspraken worden
gemaakt".

Afspraken
Overigens ziet Eaters om die reden
ook af van het aantrekken van spe-
lers uit Tilburg. „We willen niet in-
gaan tegen reeds gemaakte afspra-
ken". Verder bevestigde de Eater-
spraeses dat Intercai het volgend
jaar ook in de race is voor een even-
tuele sponsoring. Intercai direkteur
Henk Kivits zal hierover nog over-
leg plegen met de raad van commis-
sarissen.

Utrecht begon overigens zeer fana-
tiek in Geleen. De bezoekers provo-
ceerden en wendden alle middelen
aan om een snelle voorsprong te be-
werkstelligen. Keeper Jeff Vijf-
schaft voorkwam echter onheil. De
Geleendenaren ontliepen het inti-
midatie-ijshockey, maar konden in
de dertiende minuut niet de vecht-
partij tussen Eater Riek Boh en
Utrechtenaar Geesink voorkomen.
Geesink kreeg een tijdstraf en
Eaters profiteerde via Boh: 1-0.

Dubieus
De tweede en derde periode waren
voor dethuisclub, Utrecht werd van
het ijs gespeeld en kwam er niet
meer aan te pas ondanks de gelijk-
maker van Geesink (1-1) en de 1-2
van Noble. Mollen slalomde door de
verdediging en scoorde 2-2. Toen
was de Eatersaanval niet meer te
houden. Brant en Mollen verhoogde
naar 4-2. Een dubieus penaltyshot
leek Utrecht weer dichterbij te
brengen, maar doelman Vijfschaft
stopte het schot. Houben tekende
voor 5-2, Versteeg voor 5-3 en Harri-
son tenslotte voor 6-3.

Tijdens het duel kwam het in de
laatste periode even tot ongeregeld-
heden met Utrecht supporters, die
bier naar Geleense toeschouwers
gooiden. De suppoosten waren de
situatie echter snel meester.

sport

scorebord
eredivisie J

PSV - Fortuna Sittard (25.200) 5-1
Heerenveen - Willem II ( 5.400) 2-1
MW-Twente ( 3.100) 2-1
NEC - Groningen ( 2.200) 0-3
Utrecht - Volendam ( 4.500) 1-0
RKC-Vitesse ( 3.000) 1-1
Feyenoord - Ajax (47.500,uitv.) 0-4
Den Haag - Sparta ■ ( 6.000) 3-0

PSV 14 10 3 1 23 39-10
Ajax 13 9 4 0 22 37- 8
Groningen 14 6 7 1 19 28-15
Den Haag 14 8 2 4 18 25-19
Vitesse 14 5 6 3 16 18-11
Fortuna Sittard 14 5 5 4 15 17-18
Utrecht 14 6 2 6 14 13-19
Feyenoord 14 3 7 4 13 21-19
RKC 14 4 5 5 13 17-19
RodaJC 13 5 2 6 12 17-21
Twente 14 4 4 6 12 15-17
Volendam 14 4 4 6 12 18-22
Sparta 14 3 6 5 12 19-31
Willem II 14 4 3 7 11 21-24
SW 14 3 5 6 11 6-12
MW " 14 4 3 7 11 17-29
NEC 14 2 6 6 10 11-28
Heerenveen 14 2 2 1 6 14-31

Jury blameert zich
in boksinterland

ARNHEM - Zonder de gebles-
seerde nationale kampioenen
Arnold Vanderlijde (superzwaar)
en Peter Zwezerijnen (half-
zwaar), bereikte de Nederlandse
amateur boksploeg in Arnhem
een onbeslist (10-10) tegen
Frankrijk. Het ontbreken van de
twee nationale titelhouders werd
echter „gecompenseerd" door de
Nederlandse juryleden, die twee
duidelijk verliezende landgeno-
ten onbeschaamd winnaar
maakten.
Het zag er naar uit dat het eerste
treffen in dertig jaar tussen de
Nederlandse en Franse amateurs
in de zeer matig bezette Rijnhal
al na twee partijen afgelopen zou
zijn. Na het duel tussen de twee

nationale kampioenen in het
lichtgewicht, Arthur Santana en
Bruno Wart^lle, dat door de
Fransman zeer duidelijk op pun-
ten was gewonnen, werd Santa-
na volkomen ten onrechte tot
winnaar verklaard. Wartelle
wierp zijn medaille, na het horen
van de uitslag, woedend door de
ring en de Franse coach riep zijn
boksers op dezaal te verlaten. Na

een kwartier van haastig overleg
besloten de Fransen terug te ke-
ren en werd de wedstrijd toch
nog uitgebokst.

Santana had tegen de 19-jarige
Franse titelhouder in de eerste
twee ronden door zijn afwach-
tende houding nauwelijks iets in
te brengen. De Rotterdammer
mocht dan in de laatste drie mi-

nuten wat agressiever zijn, maar
voor iedereen was duidelijk dat
hij de partij nooit kon hebben ge-
wonnen. Toch werd hij met 3-2
tot winnaar uitgeroepen. Het had
allemaal nog goed kunnen ko-
men wanneer jurylid Franken,
die het duel onbeslist gaf (59-59),
zijn voorkeurstem niet aan San-
tana had gegeven met de argu-
mentatie: „Je kunt een Neder-
lander toch niet laten verliezen."

Ook in de partij van de zwaarwel-
ters Patrick Baart - Aldo Grasso
gingen de drie Nederlandse jury-
leden in defout, al was in dit tref-
fen het verschil niet zo groot
maar toch duidelijk in het voor-
deel van de Fransman. Ook in

deze partij besliste de voorkeu!
stem van een Nederlandse ~ov
partijdige". J

Slechts drie van de tien partija
waren van goed niveau. De wel-
ters Ronald Vos en Stephan Cl
zeaux leverden een snel en tecli
nisch goed gevecht, waarin dl
zilveren medaille-winnaar bij ó
Franse titelstrijd door voortdi-
rend zijn dekkingte laten zakke
Vos probeerde te verleiden to
onvoorzichtig aanvallen. De Nj
derlandse kampioen miste Q
snelle Fransman nog wel een
maar vergaarde met gevarieer
boksen toch zoveel punten di /
hij terecht winnaar op punte |C
werd. u

Koploper Utrecht in zijn hemd gezet: 6-3

Eaters sluipt naar top
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - De Intercai/Ea-
ters hebben via een specta-
culaire 6-3 (1-0; 3-2, 2-1)-
-overwinning op koploper
Utrecht de derde plaats in
de ijshockeycompetitie ste-
vig in handen genomen. De
Eaters verkeren momenteel
in bloedvorm en demon-
streerden dat vrijdag reeds
door concurrent Nijmegen
met 8-0 te slachtofferen.
Ook Utrecht had weinig in
te brengen in het Geleènse
spel.

'Gunners'
LONDEN - Arsenal heeft de kans
laten liggen in punten gelijk te ko-
men met lijstaanvoerder Liverpool.
De Gunners kwamen bij Luton
Town niet verder dan een gelijkspel
(1-1). Bovendien werd aanvoerder
Tony Adams voor het eerst in zijn
loopbaan uit het veld gestuurd.

Arsenal was op de goede weg toen
Alan Smith een minuut voor rust
voor de openingstreffer zorgde. In
de tweede helft kreeg Adams de
rode kaart toen hij eerst lam Dowie

ten val had gebracht en vervolgens
heftig protesteerde bij de scheids-
rechter, die een strafschop toeken-
de. Daaruit zorgde John Drever
voor de gelijkmaker.
Na dit incident dreigde het duel
over te koken van emoties. De
scheidsrechter, die nog drie keer
geel uitdeelde, kon de wedstrijd
nauwelijks in de hand houden.

Maradona
CESENA - Op de zoveelste glorie-
dag van AC Milan, 3-0 in Tokyo te-
gen Olimpia Asuuncion voor de
club-wereldbeker, heersten regen
en sneeuw in de Italiaanse vetbal-
competitie. Bij Sampdoria-Roma
stond het veld onder water, bij Tori-
no-Juventus lag een pak sneeuw op
het speelveld.

Vijf wedstrijden vonden doorgang.
In totaal vielen veertien doelpun-
ten. Vijf kwamen op naam van In-

ter, dat als beloning (tijdelijk
eerste plaats op de ranglijst K
toebedeeld. Klinsmann, Mattl
(2), Serena en Pizzi tracteerdefl
sena op eigen veld op een n'
laag: 1-5. Napoli had voor de
wedstrijd tegen Atalanta dwa*
ger Maradona uit de ploeg gel'
De Argentijnse „tovenaar"
scheen zaterdag wel op de tra!
Zonder hem bevochtAS Napoli
bloedeloze 0-0.

Tyson slaat terug
ATLANTIC CITY - De ijzeren
vuisten van Mike Tyson hebben
hun werk weer afgeraffeld. Tij-
dens een boksgala in Atlantic
City was Tyson vóór afloop van
de eerste ronde klaar met tegen-
stander Alex Stewart. De Ameri-
kaan werkt aan de herovering
van de wereldtitel in het zwaar-
gewicht, diehij tien maanden ge-
leden verloor aan James „Bus-
ter" Douglas.
Tyson had na afloop meteen

praatjes: „Ik ben de beste. Ik ex-
plodeerde vanavond. Ik was hon-
gerig. Ik wist dat Stewart gevaar-
lijk is als hij eenmaal is warm ge-
draaid, zodat ik sterk moest be-
ginnen."

Voor Mike Tyson was het ge-
vecht het tweede sinds hij in fe-
bruari de wereldtitel verloor. Hij
liet Stewart, wiens vijfjarige
dochter met een rosé jurkje vlak
naast de ring zat, geen enkele
kans. Al na tien seconden ging

Stewart voor het eerst neer. Ty-
son, 24 jaar, bejegende zijn oppo-
nent zoals een boze stier een ge-
wonde matador belaagt. Het was
snel duidelijk dat „Iron Mike"
zijn indrukwekkende staat van
dienst als prof op 39 zeges en een
verliespartij zou brengen. Bin-
nen éénronde was het karwei ge-
klaard.
Gevraagd naar een vergelijk tus-
sen nu en februari, zei Tyson:
„Mijn geest is beter in vorm. Ik
ben mentaal beter voorbereid."
Of, zoals zijn flamboyante mana-
ger Don King -de man met het
statische kapsel- uitriep: „Wij
zijn terug."

Fin RistoBuri beheerst Eifelrally

Opsteker voor
Maurice Bergsteyn

NÜRNBURGRING - Maurice
Bergsteyn werd negentiende in het
eindklassement van de Eifelrally en
pakte de hoofdprijs in de klasse
waarin hij reed. De rallyrijder kwali-
ficeerde zich daarmee automatisch
voor de races tijdens het 'rallyfesti-
val' op zondag. Daarin werd hij in de
eerste race uitgeschakeld, omdat hij
met de Opel Kadett GSI 16V, in
standaard-uitvoering, tegen een
Lancia Delta HF Integrale moest
aantreden.

De rijders kregen in zeven uur een
180 kilometer lange rally met een
hoge moeilijkheidsgraad voorge-
schoteld door wedstrijdleider Wal-
ter Röhrl. Naarmate de wedstrijd
vorderde viel een deken van mist
over de Eifel. De vorst veranderde
de klassementsproeven in ijsbanen
wat veel schade opleverde aan de
diverse auto's. Maurice Bergsteyn
weerde zich knap door geen risico's

te nemen. „Jammer van die verkeer-
de banden op de laatste klassement-
sproef, anders hadden we mis-
schien een plaatsje kunnen op-
schuiven, ik had nooit gedroomd
dat ik zondag tijdens het rallyfesti-
val ookzou moeten rijden".

Henk Vossen beschikte tijdens de
Eifelrally over een versnellingsbak
van John Bosch met zes versnellin-
gen. Diverse keren bleef de vierde
versnelling echter hangen, waar-

door veel tijd werd verspeeld. Vos-
sen koos na de tweede klassements-
proef voor de gewone vijf-bak. Die
reparatie leverde echter ook tijd-
straf op. De rally begon al slecht
voor Vossen omdat zijn nieuwe na-
vigator, vanwege een bedrijfsonge-
val, niet kon deelnemen. Zodoende
moest Ron Tuijl ter elfder ure inval-
len.

Vossen is tevreden over zijn BMW
M 3. „Vermogen is genoeg voorhan-

den, ik mis alleen nog mijn zes-bak.
Als we geen problemen met de ver-
snellingsbak in het begin van de
wedstrijd hadden gehad, waren we
zeker tien plaatsen opgeklommen".

De Eifelrally en het aansluitende
rallyfestival werden gewonnen door
de Fin Risto Buri, die spektakulair
met zijn Audi 200 Quattro over de
klassementsproeven gleed. De
Duitser Stefan Schlesack pakte met
zijn Ford Sierra Cosworth 4x4 in
beide wedstrijden de tweede plaats.
Nederlander ChielBos wist met zijn
Ford Sierra een vierde plaats in het
rallyfestival te scoren.
Uitslag: 1. Buri-Greifenstein (Fin/Dvi) Audi
200 Quattro 1.53.42; 2. Schlesack-Ramme
(Dvi) Ford Sierra Cosworth 4x4, op 0.59; 3.
Persson-Samuelsson (Zwe) Mazda 323 T
4WD, op 1.58; 15. Van de Hoorn-Findham-
mer (Ned) Ford Sierra, op 8.53; 19. Berg-
steyn-Smeets (Ned) Opel Kadett GSI 16V,
op 10.37; 25. Vossen-Tuijl (Ned) BMW M 3,
op 13.41.

Antwerp trakteert AA Gent op eerste nederlaag

Bayern herovert koppositie
rIAMBURG - Bayern München is
terug aan kop van de Bundesliga.
De titelverdediger profiteerde van
het puntverlies van concurrent FC
Kaiserslautern tegen Borussia Mön-
chengladbach (2-2). Het laag geklas-
seerde FC Nürnberg werd met 1-0
verslagen.

Bayern kwam evenals Borussia en
Werder Bremen, dat met 3-1 won
van Fortuna Düsseldorf, op een
puntentotaal van 22. Op basis van
een (veel) beter doelsaldo werd de
formatie van trainer Heynckes weer
lijstaanvoerder.

De 152ste derby in Beieren tussen
Bayern en Nürnberg werd gespeeld
bij een temperatuur beneden het
vriespunt. De 30.000 toeschouwers
in het Olympisch stadion konden
zich niet warmen aan het spel.
Bayern domineerde, maar kreeg
weinig kansen tegen de behoudend
ingestelde ploeg van Arie Haan.

Het doelpunt kwam op naam van
Wohlfarth, die in de 34ste minuut
een combinatie tussen Laudrup en
Pflügler doeltreffend afrondde.
Tijdens de zestiende speelronde
vielden twee rode kaarten. Heine-
mann (VfL Bochum) en Sievers (St.
Pauli) werden wegens herhaaldelijk
grofspel uit het veld gestuurd.

Anderlecht
ANTWERPEN - Bijna een f
competitie bleef AA Gent onÉ?
gen in de Belgische competitie
de 17e speeldagkwam de eerst'
derlaag. FC Antwerp versloel
koploper zondag met 4-1. Hier
schoof de stand aan de kop v*
ranglijst in elkaar. Anderlecht'
in een uitwedstrijd Lokeren me
versloeg, halveerde de achter?
tot twee punten.

In het Bosuil-stadion waren
toeschouwers getuige van 6*
eerste afstraffing. Antwerp brf
ste het duel van begin tot eind'
Rooy (ex-PSV) behoorde tot dê
blinkers. Nadat Lashaf en K^paal hadden getroffen, m*
Lehnhoff vier rhinuten voor !
1-0. Nog voor rust werd het 2-0
Van Rooy, die een strafschoP
schoot. Na rust maakte Czerni3

ky 3-0, Hallaert 3-1 en Claesse» 1

slotte 4-1.

Anderlecht had aan een treffer'
minuten voor tijd van Oliveir3'
doende om een zich fel vervi'e
Lokeren op eigen veld te vers"
Spanning-
AUXERRE - Auxerre nee"franse competitie spanning $gegeven door koploper OlvWeen pak slaag te geven. De kop*verloor met 0-4. Auxerre twee<*de ranghjst, kwam daardoor ü1Uespunten gelijk met de miljo«'Ploeg uit het zuiden
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kohr, zonder het hart van zijn defen-
sie te vergeten.

Of de enige treffer van FC Twente
(Youri Mulder veranderde in de
44ste minuut de 1-0 score in 1-1) tot
stand was gekomen door een fout
van keeper Erik de Haan wilde de
MVV-trainer niet ter sprake bren-
gen. Vrijuit ging de doelman bij het
schot niet. Hij liet de bal simpelweg
onder zich doorgaan. Maar vooral
naarmate de tweede helft vorderde
zorgde De Haan toch ook voor me-
nige knappe redding, onder meer in
blessuretijd bij een kopbal van in-
valler Meijenhuis. Eén keer (in het
prille begin van de ontmoeting)
moest De Haan zelfs een stunt uit-
halen om een-... terugspeelbal van

Reginald Thai uit de lucht te pluk
ken.

" MVV'erRoberto
Lanckohr (rechts) is de
defensie 'van FC Twente
de baas. De aanval zal
echter geen doelpunt
opleveren. Dat gebeurde
pas later door Rob
Delahaye en Guy
Francois.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

Stunt
Roberto Lanckohr trachtte even la-
ter een andere „stunt" te verwezen-
lijken. Hij deed alsof hij bij een van
de vele aanvallen kopte, maar in
werkelijkheid scoorde hij met een
handsbal. Arbiter Schuurmans
stond er echter met zijn neus boven-
op. Resultaat? Geen doelpunt, maar
een gele kaart voor de MVV'er.
Blijkbaar was Lanckohr drie minu-
ten hierna nog zó onder de indruk,
dat hij een pass van Thai niet kon
verzilveren. Gelukkig voor de thuis-
club wist Maurice Hofman de bal
alsnog in de doelmond te depone-

ren, waar aanvoerder Rob Delahaye
wél de juisterichting vond: 1-0.

FC Twente schoof Fred Rutten naar
voren en tegelijk hiermee kwam
MVV onder meer druk te staan. Cle-
mens Zwijnenberg verzuimde even-
wel raak te schieten en de razend-
snelle linkerspits Mitar Mrkela kon
vooralsnog ook niet doeltreffend
uithalen. Youri Mulder deed het
wel. „Je zag de gelijkmaker gewoon
aankomen", concludeerde Sef Ver-
goossen. „Tevens bleek toen ook,
dat de angst in onze gelederen weer
groot was. Veel te vaak werd de bal
maar lukraak weggetrapt. Dan
vraag jeom problemen."
Het herstel en de winnende treffer
lieten weliswaar niet op zich wach-

ten, maar de fase die hieraan vooraf-
ging maakte desondanks duidelijk,
dat er bij MVV nog rust in de tent
moet komen.
„Ik heb de jongens", aldus de oefen-
meester van de thuisclub, „al bij
herhalinger op gewezen, dat zij echt
niet hoeven onder te doen voor een
groot deel van de andere eredivisie-
ploegen. Als wij over enkele weken
de winterstop ingaan met een totaal
van dertien punten, moeten wij vol-
doende vertrouwen hebben gevon-
den om zonder vrees aan de tweede
competitiehelft te beginnen, zeker
als je jerealiseert dat wij in de eerste
maanden nauwelijks winst behaal-
den. Ik ga er van uit, dat zevenen-
twintig punten voldoende is voor
handhaving."

offensief van Dordrecht sorteert geen effect

VVV met hakken over de sloot
i Van onze medewerker

HENK HAFMANS

, WL0 -De VVV'ers hebben hun
( % ,he °P Dordrecht voor de 6-2
i d g van vier dagen cel"der te-
li VrJeze^de formatie. Een krappe
I, >se 'hning (2-1) weliswaar, waar-, *eJn feite ook alles is gezegd. Dor-
f l%ig dicteerde driekwart van het
■f h euren en het mag een won-

% „eten dat beide punten in Venlo
Sebleven.

VV<! Am ..goedkoop" aan een 2-0
MciPror»g en dat heeft wellicht de
*&1 g

nS betekend. De eerste, vrij-
Sr^'jkopgaande, helft kende van
fri ,*anten te weinig hoogtepun-

een voorsprong zouden
*U aardigen. VVV was het eerst
Nen toen net een Penalty mocht
kf^P' Jos van Aerts was uit balans

.toen zijn standbeen werd
Ww . J°s Rutten verzilverde
ig. y-.^'t presentje heel koelbloe-

u ,minuten later caramboleer-
?tivai . uteen afgeslagen Venlose
'hg via Harold Derix 'in de rich-
h&ri n Jeroen Boere. De VVV-
% jjle van het DordSe doel van-

a
eP draaide zich om en knalde

°eih n'et m buitenspelpositie)
"ard onder de lat raak: 2-0.

S ir.
aS Dordrecht wat al te gortig.

fhw311! en macht werd na rust de
ku»tin g ingezet- Na de aan"

gstreffer (een 'penalty wegensVan Jos Rutten) hield VVV

VW-Dordrecht'9o 2-1 (2-0). Score: 35.
Rutten 1-0 (strafschop); 40. Boere 2-0;
57. Fok 2-1 (strafschop). Toeschouwers:
3.155. Scheidsrechter Van Riel. Gele
kaarten: Van derLaan en Liefden (Dor-
drecht).
VVV: Roox, Janfada, Polman, Verberne.
Derix, Minten (81. Weerts), Rutten, Van
Aerts (67. Graef), Venetiaan, Boere, Ge-
restein.
Dordrecht'9o: L'Ami, Van Haren, Olde
Riekerink. Wilsterman, Liefden, Fok
(60. Robbemond), Molenaar, Slagboom,
Langerak, Willaarts, Van derLaan.

zich niet zonder fortuin staande on-
der de pressie van Dordrecht. Met
de hakkenover de sloot werden bei-
de puntjes binnengehaald.
VVV-coach Henk Rayer had wel
een verklaring voor het minder
overtuigende spel van zijn formatie:
„Wij misten door blessures het hele
middenveld-trio (Janssen, Driessen
en Verbeek). De automatismen zijn
dan verdwenen en dit manco lag
ons zwaar op de maag. Tegen elke
fysiek sterke ploeg die ook nog met
twee centrum-spitsen speelt heb-
ben we het moeilijk. Vergis jeniet in
de kracht van dit Dordrecht dat ty-
pisch Engels voetbal speelt met veel
spelers van rond de 1.90 meter. Ze
hebben zich specifiek voor dit spel-
type versterkt. Zij moeten zich
schamen dat ze zo laag op de rang-
lijst staan. Als wij echter compleet
zijn hoeven we voor niemand onder
te doen in de eerste divisie. Toch
een pak van mijn hart dat we er nu
zonder kleerscheuren vanaf zijn ge-
komen."

Jlernco Boere (9) van VVV toont zijn springkracht in het duelt-bordrecht'9o. Foto: JANPAUL KUIT

Wurgend
Een wurgende greep, dat wel. Na
een treffer die helemaal op rekening
van Feyenoord kwam. Van Fraser,
want Roy, die voor een vol stadion
graag wilde aantonen dat hij ook ef-
fectiefkan zijn, vuurde uit kansrijke
positie. De bal zou ergens in de
buurt van de hoekvlag terecht zijn

gekomen als de Feyenoorder hem
niet toevallig tegen zijn been had
gekregen. De Goey was volstrekt
kansloos door die carambolage.

Feyenoord moest omschakelen,
Fraser wilde iets goed maken.
Feyenoord echter kon niets anders,
de centrale verdediger vergat dat te-
gen Ajax de organisatie van achter-
uit moet worden opgezet. In alle
rust ving Ajax de golfjes op omdat
er totaal geen dreiging achter zat.
Kiprich, Keur, Metgod en Nortan
hadden niets meer aan te dragen
dan goede wil. Het leidde tot mis-

lukte combinaties, verloren ballen,
kortsluiting tussen aanval en mid-
denveld en vooral tot ruimte voor
Ajax.

„Wij bedanken Ajax voor de les",
constateerde Bengtsson, die in de
rust de zieke De Wolf verving en
kort voor het einde ook Fraser naar
dekant haalde. „Ajax heeft goed ge-
speeld, wij niet. Na het doelpunt
moesten wij er uit, daardoor hebben
wij Ajax ruimte gegeven. Met zijn
voorsprong is Ajax helemaal los ge-
komen. Het beste dat wij kunnen
doen is dezewedstrijd zo snel moge-

lijk vergeten."

Ajax-coach Beenhakker was bereid
zich af te vragen of de uitslagwel in
overeenstemming was met het,beeld van de zeker niet boeiende
wedstrijd. „Logisch was de score in
ieder geval wel. Wij waren zeker na
rust een stukje te groot voor Feyen-
oord en voor de spelers is het na-
tuurlijk een mooie opsteker dik te
winnen in een vol Rotterdams sta-
dion. Want je gaat toch met een leu-
ke uitslag naar huis na een uitwed-
strijd, die toch moeilijk genoemd
wordt."

sport

Sef Vergoossen: 'De wil van de ploeg om te winnen was enorm'

MVVoogst bewondering
door wiel verheesen

A.STRICHT - Ook FC Twente heeft zaterdagavond onder-
den, dat MVV aan een bewonderenswaardige herstelperio-
Jezig is. Nadat de Maastrichtse eredivisionist in de eerste
t duels tot een oogst van twee punten was gekomen, werd in
deropvolgende zes wedstrijden een score van negen punten
aald.Twee hiervan vielen de MVV'èrs ten deel in hettreffen
de ploeg uit Enschede. Het winnende doelpunt van Guy
icois kwam tot stand in de voorlaatste minuut: 2-1. De
isselt stond op zn kop.

[Was in de slotfase geen houden
p aan", zei MVV-trainer Sef Ver-

-jjpsen over zijn ploeg. „De wil om
Finnen was gewoon enorm, ove-
Pts met alle risico's daaraan ver-

(ien. Toen Hans Vincent in het
ite kwartier bij de stand 1-1 te-
de paal kogelde dacht ik nog:
scoren we nooit meer. Trou-

S, het had in dezelfde minuut
het zo goed aan de andere kant
'geweest kunnen zijn. Als ik te-
üjk op het vertoonde spel in de
speeltijd vind ik onze overwin-

> desondanks verdiend."

o Vonk, oefenmeester van FC
frite, hield het liever „op een
'tenverdeling als juiste weer-
'geling van het gebodene", waar-
bij ook nog de rechtsgeldigheid
de winnende treffer ter sprake

cht. „Vanuit mijn positie in de
!-out kon ik niet constateren of
ftcois buitenspel stond, maar an-
-6 personen meenden van wél",
Js Vonk. Opvallend bij deze op-
fkmg was overigens, dat er na de
''üste actie van Guy Francois, die
'f Maurice Hofman de diepte
P ingestuurd, geen protest in de
*hte-gelederen plaatsvond.

MW - FC Twente 2-1 (1-1). Score: 16.
Delahaye 1-0, 44. Mulder 1-1, 88. Fran-
cois 2-1. Scheidsrechter: Schuurmans.
Toeschouwers: 3100. Gele kaart: Lanc-
kohr (MVV) en Postma (FC Twente).
MVV: De Haan. Linders, Driessen, Thai,
Quaden, Libregts, Delahaye, Vincent,
Lanckohr, Francois, Hofman.
FC Twente: De Koning, Elzinga, Rut-
ten, Postma, Karnebeek, Gaasbeek, Van
Halst, Ter Avest. Zwijnenberg (66. Neij-
enhuis), Mulder. Mrkela.

Lijnrecht tegenover de ontgooche-
ling van de ene partij stond de
vreugde in het Maastrichtse kamp.
Daarbij kwam, dat de zege tot stand
was gekomen in een voor het pu-
bliek aantrekkelijke wedstrijd.
Vooral het eerste half uur en de slot-
fase hadden een hoge amusements-
waarde.

Zo was de piepjonge Maurice Hof-
man in de MVV-ploeg vaak ongrijp-
baar voor zijn opponent. „Alleen
jammer, dat het afronden van zijn
acties op links bijna altijd voorspel-
baar was omdat hij de bal voor zijn
rechtervoet wilde hebben", meende
Sef Vergoossen. De oefenmeester
wees voorts op de progressie van
Guy Francois en op het vaak ijzer-
sterke optreden van Roberto Lanc-

Feyenoord voor eigen publiek vernederd door landskampioen

'Wij bedanken Ajax voor de les'
ROTTERDAM - Slapstick is het
voortdurend herhalen van uiterst
domme handelingen, die op de duur
lachwekkend worden. Feyenoord
voetbalde zo tegen Ajax. Het voor-
namelijk Rotterdamse deel van de
volle Kuip kon er niet om lachen.
Zeker niet omdat landskampioen
Ajax met speels gemak gebruik
maakte van de gelegenheid,kort na
rust al de eindstand van 0-4 had be-
reikt en tenslotte zijn overmacht
aan een nog slechts halfvol stadion
kon tonen. Het scoreverloop was:
18de minuut Fraser (eigen doel) 0-1;
32ste minuut Bergkamp 0-2; 45ste
minuutWouters 0-3 en 53ste minuut
Bergkamp (strafschop) 0-4.

Feyenoord-baas Gunder Bengtsson
had voor zijn middenmoters en ver-
rassend plan uitgedacht. Aanvoer-
der John Metgod in het centrum
van de aanval, om naast Keur nog
meer kopkracht te hebbenen de op-
bouw van Ajax vroeg te ontregelen.
In ieder geval een oorspronkelijk
idee, maar het staat of valt met wat
achter de eigen aanval gebeurt. Het
viel dus. Omdat De Wolf en Fraser
het eigen centrum niet konden be-
mannen, Lokhoff op de flank ge-
dold werd door Roy en Heus Van 't
Schip niet 'kort' durfdete bespelen.

Door zijn speelwijze verrasteFeyen-
oordAjax in ieder gevalwel. Zonder
de opbouwende inbreng van Wou-
ters, Blind, die Nortan tegenover
zich had en Larsson lag er aanvan-
kelijk een te zware last op de schou-
ders van Witschge, Bergkamp en
Winter. Ajax zocht naar een ant-
woord op de agressieve benadering
van Feyenoord.
„Wij hadden", stelde trainer-coach
Beenhakker, „verwacht dat Feyen-
oord ons zou proberen aan te pak-
ken, wij wilden op dezelfde manier
antwoorden, maar dat lukte in het
begin niet. Na de gelukkige eerste
goal hebben wij pas greep op de
wedstrijd gekregen." Blattler praat met Sankt Gallen

" KERKRADE - Pierre Bldttler hoopt nog voor Kerstmis definitief uitsluitsel te krijgen
omtrent een transfer naar de Zwitserse eredivisieclub Sankt Gallen. Rond middernacht,
na afloop van de thuiswedstrijd dieRoda JC tegen SVVspeelde, voerde de speler van Roda
JC op Kaalheide met zaakwaarnemer Peter Gerards (ziefoto) een gesprek met een delega-
tie van de Zwitserse club, bestaande uit de manager en trainer Kurt Jara (op de rug ge-
zien). ,Jk zou graag vertrekken naar Sankt Gallen", aldus Pierre Bldttler. „Qua salarisko-
men we er wel uit, maar de clubs moeten natuurlijk ook tot een akkoord komen over de
transfersom. Ik moet dus nog maar even afwachten". Foto: dries linssen

Kieft weer
beschikbaar

BORDEAUX - Wim Kieft is be-
schikbaar voor het Nederlands elf-
tal dat woensdag 19 december op en
tegen Malta de derde EK-wedstrijd
speelt.
In de Nederlandse pers verschenen
afgelopen week berichten als zou
Kieft bedanken voor diewedstrijd,
zoals hij kort voor Nederland-Grie-
kenland bedankte en het trainings-
kamp verliet. Gisteravond meldde
de spits vanuitBordeaux echter wel
degelijk mee te willen naar Malta.
„Als ik word geselecteerd tenmin-
ste. Maar ik ben beschikbaar."
Bondscoach Michels wilde gister-
avond nog niet vooruitlopen op dc
selectievoor Malta. „Ik ga er niet op
in, woensdag maak ik de selectie be-
kend. Nee, ik heb Kieft niet gebeld,
ik heb met geen enkele speler na
Griekenland contact gehad".

Blessures
bij Vitesse
Van onze sportredactie

ARNHEM - Enkele dagen voor
de Ueafcupreturn in en tegen
Sporting Lissabon heeft Vitesse
met enkele blessuregevallen te
maken. Ton van Bremen heeft
last van zijn rug, Frans Thijssen
kampt met een spierkwetsuur en
TheoBos tobt met een ontstoken
teen. De blessure van Ton van
Bremen is dermate ernstig dat
hij vandaag niet mee gaat naar
Lissabon. Hij moet rust houden.
Thijssen en Bos stellen zich on-
der medische behandeling. Vi-
tesse-trainer Bert Jacobs gaat er
vooralsnog vanuit dat het verde-
digingsduo woensdag fit genoeg
is.

De Arnhemse club moet in Lis-
sabon een 2-0 achterstand onge-
daan maken. „Normaal gespro-
ken ben je kansloos", aldus Ja-
cobs, „maar jeweet het nooit. We
gaan er in elk geval niet als toe-
rist naar toe. Ik houd niet zo van
die Olympische gedachte".
Vitesse werkt vanmiddag nog
een lichte training af en vertrekt
om zes uur vanaf Schiphol.

FC Utrecht
in opmars

UTRECHT - De ware kracht van
Feyenoord wordt, één ronde voor
de winterstop, duidelijk weergege-
ven door de ranglijst. De vroegere
topclub uitDe Kuip deelt de achtste
plaats met RKC en is gepasseerd
door FC Utrecht, dat onder leiding
van de in Rotterdam versmade
coach Ab Fafié, tien punten uit de
laatste zeven wedstrijden haalde.
Fafié heeft in ieder geval de verde-
diging van FC Utrecht op orde ge-
kregen. In de voorgaande acht wed-
strijden werden drie doelpunten
geincasseerd, een zeer matig Volen-
dam kon er géén aan toevoegen.
Utrecht heeft ook geen spelers voor
flonkerend aanvalsvoetbal, maar
had de vorige drie thuiswedstrijden
wel (met 1-0) gewonnen. Dank zij
Smolarek kwam die score weer op
het bord.

Farrington
wil terug

BERLIJN - Mark Farrington, de
voormalige speler van Fortuna Sit-
tard, die dit seizoen uitkomt voor
het Berlijnse Hertha BSC, dreigt uit
de boot te vallen bij die club. De
nieuwe trainer, Pal Csernai, trok af-
gelopen week de Joegoslaaf Dragu-
tin Celic aan. Hij moet de club mede
redden voor degradatie. Omdat Her-
tha naast de Engelsman Farrington
ook al de Noor Halvorsen ondei
contract heeft, lijkt Farrington niet
meer in aanmerking te komen voor
een basisplaats. In de Bundesliga
mogen namelijk slechts twee bui-
tenlanders in een eltfal staan. Far-
rington wil nu weg. „Het liefst keer
ik terug naar een Nederlandse
club".

(ADVERTENTIE)
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bulletin

Res. leKlasse
Rapid 2-FC Oda 2 3-1
Venray 2-Almania 2 1-2
EHC 2-SVN 2 0-0
Caesar 2-VW'O3 2 1-0
RKWL 2-Blerick 2 1-0
Parmingen 2-Sittard 2 2-0
Stand:
EHC 2 14-19
Parmingen 2 13-18
SVN 2 13-18
Almania 2 13-17
Rapid 2 14-17
RKWL 2 13-16
Venray 2 13-14
Sittard 2 14-10
Caesar 2 12- 9
Blerick 2 14-9
VW '03 2 13- 7
FC Oda 2 12- 4
Res. 2e Klasse A
Scharn 2-Meerssen 2 1-2
Schimmert 2-Haslou 2 1-0
Leonidas 2-SCG 2 2-1
MXC 2-Standaard 2 0-3
L'heuvel 2-De Ster 2 0-4
Heer 2-Eijsden 2 1-1
Stand:
Heer 2 13-20
Meerssen 2 13-16
L'heuvel 2 14-16
Eijsden 2 13-15
PeSter2 13-15
Schimmert 2 13-14
Haslou 2 13-13
Leonidas 2 13-12
Standaard 2 13-11
Scharn 2 14-11
MXC 2 13- 8
SCG 2 13- 7
Res. 2e Klasse B
Chevrem. 2-Heksenb. 2 5-0
Kolonia 2-VKC 2 4-2
RKONS 2-Heerlen 2 5-1
RKBSV 2-Minor 2 2-1
Stand:
Waubach 2 11-20
RKONS 2 12-19
Chevremont 2 11-17
Kolonia 2 13-16
Minor 2 13-13
Bekkerveld 2 12-12
Gr. Ster 2 12-12
VKC 2 12-10
Heerlen 2 13-10
RKBSV 2 13-9
Simpelveld 2 12-5
Heksenberg 2 12- 3
Res. 2e Klasse C
W'mina 2-Susteren 2 3-0
Megacles 2-Veritas 2 0-0
Helden 2-Moesel 2 4-1
Limburgia 2-Merefeld. 2 2-0
Stand:
W'mina 2 14-22
RKMSV2 13-20
Helden 2 14-18
Veritas 2 14-17
Moesel 2 14-16
Merefeldia 2 14-13
Susteren 2 13-12
Kluis 2 12-10
Eindse B. 2 13-9
Megacles 2 14-8
Limburgia 2 12-7
SVM2 11- 6
Res. 2e Klasse D
Blerick 3-Belfeldia 2 3-1
Venray 3-IVO 2 1-0
Venl. B. 2-Sparta 2 4-3
Stand:
Volharding 2 13-25
Wittenhorst2 13-20
Venray 3 14-17
IVO 2 14-16
Sparta 2 14-14
W'mina 3 12-13
Venl. B. 2 13-13
SC Irene 2 13-10
Meterik2 13-9
Blerick 3 14-9
Ysselsteyn 2 13-7
Belfeldia 2 14-7

le Klasse A
RKUVC-Amelie 3-0
Daalhof-DBSV 0-1
MW '02-Willem 12 1-1
VNB-SVME 2 3-1
Biesland-Maastr. B. 0-2
Oranje 8.-Vinkensl. 2 2-0
Stand:
Oranje B. 12-21
DBSV 13-18
Daalhof 12-16
RKUVC 12-14
Amelie 13-14
Biesland 13-13
Willem 12 13-13
VNB 13-11
.SVME 2 12-10
Maastr. B. 10-8
Vinkenslag 2 11-4
MW'O2 12- 4
leKlasse B
Wijlre-Itteren 2-2
SCKR-Slenaken 1-1
Partij-Huls 2-2
Strucht. 8.-Wahlwiller 3-0
WDZ-Zwart W. 2-2
Hulsberg 2-Geertr. B. 0-0
Stand:
Geertr. B. 11-15
Zwart W. 12-15
Slenaken 11-14
Itteren 12-14
Huls 12-14
SCKR 12-13
WDZ 12-13
Hulsberg 2 11-11
Wijlre 13-11
Wahlwiller 12-9
Partij 12-8
Struchter B. 12- 5
ie Klasse C
Eikveld-Hopel 2 4-1
Wijnandia-Schinveld 1-3
Hrln. Sp. 2-Passart 2-2
Sylvia-Kakertse B. 3-0
RKTSV-Schinnen 0-1
Stand:
Passart 13-21
Schinveld 11-18
Rimburg 12-17
RKTSV 12-14
Sylvia 13-14
Schinnen 12-13
Kakertse B. 12-12
Hrln. Sp. 2 11-10
Wijnandia 12-10
Sweikh. B. 12-10
Eik'veld 12- 4
Hopel 2 12- 1
le klasse D

Ochuttersv. 2-Neerb. 1-0
'«paubeek-RKDFC 2 3-2
BVC-DVO 2-1
Amstenr.-Heidebloem 1-8
Stand:
Heidebloem 11-20
OVCS 12-16
Amstenrade 13-16
Schuttersv. 2 10-14
Adveo 12-13
BVC 12-12
Spaubeek 12-12
DVO 13-11
De Leeuw 10-10
Egge 11- 8
Neerbeek 12- 7 ;
RKDFC 2 12- 1
Ie Klasse E
St. Joost-O'berg 1-0
SHH-Beegden 0-1
Susterse 8.-RKSNA 3-0
Slekker 8.-EMS 0-0
Rios 2-Juliana K 0-1 'Stand:
O'berg 13-17 ]
Beegden 13-16'EMS 12-15:
SHH 11-14:
Susterse B. 13-14 1
Vesta 11-13 1
Slekkerß. 11-12 'St. Joost 13-11 ;
RKSNA 12-10!
JuhanaK 12-10
Rios 2 13- 8 i
PSV 2 12- 6 ;
le Klasse F
Haelen-RKAVC 1-3 1
RKSW-Victoria 2 2-0 1
EMS 2-Laar 0-3 '

RKSVW-RKHVC 1-1
A'heide-Heel 3-2
Leveroy 2-KOC 2-0
Stand:
Heel 13-18
RKSVW 12-17
Haelen . 12-16
Laar 13-15
RKAVC 11-13
A'heide 13-13
Leveroy 2 13-12
Victoria 2 13-11
RKHVC 13-11
RKSW 12-10
KOC 13-10
EMS 2 12- 4
le Klasse G
MVC2-Reuver2 1-3
Grashoek-Lottum 0-1
Baarlo-Heyth. 0-0
Eiker 8.-Bieslo 2-2
HBSV 2-Koningsl. 0-1
Stand:
Baarlo 13-24
Lottum 13-19
Reuver 2 13-18
Koningslust 13-17
Heythuysen 13-16
Bieslo 13-13
KVC 2 12-11
Grashoek 13-10
HBSV 2 13-10
Eiker B. 13-7
Tiglieja 2 12-5
MVC 2 13- 4
le Klasse I
RVU 2-RKVCL 2 1-1
Eijsden 3-Geleen 2 1-0
SVME 3-RKHSV 2 1-0
RKWL 3-WW 2 1-2
Bunde 2-Scham 3 0-0
Stand:
RKVCL 2 12-19
RKHSV 2 12-18
Scharn 3 12-18
WW 2 12-17
RVU 2 12-15
Geleen 2 12-13
Meerssen 3 10-8
Eijsden 3 11-7
SVME 3 12- 7
SCG3 11- 6
RKWL 3 12-6
Bunde 2 12- 6
le Klasse J
Miranda 2-H'broek 2 0-5
Coriovall. 2-RKTSV 2 1-2
Heerlen 3-Laura 2 5-0
Bekkerv. 3-N. Einde 2 0-1
GSV 2-Heilust 2 3-2
Sportcl. 2-Hopel 3 3-1
Stand:
Heerlen 3 12-21
Coriovallum 2 13-16
GSV 2 12-15
Sportcl. 2 13-15
H'broek2 11-13
RKTSV2 12-13
Miranda 2 11-12
Bekkerv. 3 11-11
Heilust 2 11-10
Laura 2 12-7
N. Einde 2 12-7
Hopel 3 12- 2
le Klasse K
Merefeld. 3-Armada 2 3-2
DVO 2-Roosteren 2 0-0
Holturn 2-Helden 3 1-1
Parmingen 3-W'mina 4 2-0
Bevo 2-RKSVO 2 0-0
Stand:
RKSVO 2 13-20
Helden 3 13-18
Armada 2 13-17
RKMSV3 10-16
Parmingen 3 12-16
Merefeldia 3 12-16
Bevo 2 13-11
Holturn 2 11-9
W'mina 4 12-8
Roosteren 2 10-6
De Ster 3 11-3
DVO 2 12- 2
2e Klasse A
Maastr. B. 2-Keer 2 0-2
RKUVC 2-RHC 3-3
Heer 3-Caberg 2 2-1
Polaris 2-MVV 2 7-0
Leonidas 3-Mheer. B. 2 1-1
Biesland 2-Oranje B. 2 1-0
Stand:
RHC 13-21
Keer 2 12-17
Biesland 2 13-17
Polaris 2 12-16
RKUVC 2 12-16
Caberg 2 13-13
Maastr. B. 2 12-12
Mheerderß. 2 12-11
Heer 3 12-9
Oranje B. 2 12- 8
Leonidas 3 13-6
MW2 12- 2
2e Klasse B
White star-Celios 5-0
Willem I 3-Geulse B. 1-3
Standaard 3-MKC 3 5-2
RKASV 2-Rapid 3 2-0
Heer 4-RKBFC 2 3-1
RKVCL 3-Daalhof 2 4-1
Stand:
White Star 12-19
Standaard 3 12-17
RKASV 2 12-15
Geulscheß. 12-13
Daalhof 2 12-12
RKVCL 3 12-12
Cellos 11-11
MXC 3 12-11
Rapid 3 12-10
RKBFC 2 12-9
Heer 4 12- 7
Willem I 3 11- 6
2e Klasse C
RKWM 3-Scham 4 1-1
Geertr. B. 2-RKWL4 3-0
RKASV 3-MKC 4 0-3
Rapid 4-Banholtia 2 1-1
Caberg 3-De Heeg 0-17
lason 2-Berg 2 0-0
Stand:
De Heeg 12-20
lason 2 12-19
Berg 2 12-17
MXC 4 11-14
Scharn 4 12-14
Banholtia 2 12-14
Geertr. B. 2 11-13
RKASV 3 12-11
Rapid 4 12-7
RKWL 4 12-6
RKWM 3 11-5
Caberg 3 11- 0
2e Klasse D
Polaris 3-Reymerst. Bb. 0-2
Vilt 2-lason 3 0-1
Sibbe-Strucht. B. 2 2-1
Valk. b.-Noorb. B. 2 5-0
Walram 2-Vijlen 2 2-1
RKWM 2-Bemelen 1-1
Stand:
Valk. B. 11-22
Bemelen 11-18
Reym. B. 11-17
Sibbe 11-15
Vijlen 2 11-12
RKWM 2 11-11
Walram 2 11-9
lason 3 12-9
Noorb. B. 2 10-7
Polaris 3 12-6
Struchter B. 2 12- 5
Vilt 2 11- 3
2e Klasse E
RKSVG-RKSVB 2 6-0
Wit Groen 2-Noorb. B. 0-1
Stand:
RKSVG 12-23
Epen 12-17
Zwart W. 2 11-14
Troja 12-14
SCKR2 11-13
Haanrade 12-13
W. Groen 2 13-12
RKMVC2 11- 9
Noorb. B. 12- 9
Nrjswiller2 12-8
RKSVB2 12-5
Vijlen 3 12- 5
2e Klasse F
FC Gracht 2-Heerlen 4 2-3 :
RKTSV 3-WDZ 2 0-1
SVN 3-Hrln. Sp. 3 0-0
Weltania 2-RKHBS 2 1-1
Voerend. 2-Kolonia 3 ' 2-1 .
Stand:
Weltania 2 11-19 ;
Voerend. 2 12-18 .

Kolonia 3 11-15
WDZ 2 10-13
FC Gracht 2 11-12
SVN 3 10-10
Heerlen 4 11-10
RKTSV3 11-6
Wijnandia 2 9-5
RKHBS 2 11-5
Hrln. Sp. 3 11- 5

2e Klasse G
SVK 2-WDZ 3 1-1
Weltania 3-Gracht 3 1-1
Voerend. 3-Sylvia 2 4-2
RKONS 3-Haanrade 2 1-0
SVN 4-Waub. B. 2 3-2
KVC Oranje 2-RKTSV 4 6-0
Stand:
Waub. B. 2 12-20
Voerend. 3 13-16
KVC Oranje 2 12-15
RKONS 3 11-12
RKTSV4 12-12
SVN 4 10-11
Sylvia2 11-11
Haanrade 2 11-11
Weltania 3 11-10
FC Gracht 3- 12-10
SVK 2 .. 12- 8
WDZ 3 11- 2
2e Klasse H
KEV 2-Gr. Ster 3 1-1
Helios 2-Minor 3 3-3
RKSNE 2-Langeberg 2 0-0
Haanrade 3-Vaesrade 2 1-1
Stand:
RKSNE 2 12-19
A'bosch 2 12-18
KEV 2 13-18
Vaesrade 2 13-16
VKC 3 12-14
Gr. Ster 3 12-13
Helios 2 13-12
Langeberg 2 12-10
Klimmania 2 12-10
Minor 3 12-7
Heksenberg 3 11-5
Haanrade 3 12- 4
2e Klasse I
CSVT-Schinveld 2 0-1
Stand:
Passart2 10-15
Havantia 11-15
CSVT 12-13
Schinveld 2 10-12
Mariarade 2 10-12
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
Egge 2-Jabeek 2-0
Sittard 3-De Leeuw 3 1-0
RKBSV 3-Doenrade 2 0-2
De Ster 5-H'broek 3 10-0
Treebeek 2-EHC 3 5-2
Stand:
Schinveld 3 10-18
Sittard 3 12-18
Treebeek 2 12-16
De Leeuw 3 12-14
De Ster 5 11-13
EHC 3 12-12
Adveo2 11-11
'H'broek3 12-10
Jabeek 11-8
Doenrade 2 11-8
Egge 2 12-8
RKBSV 3 12- 2
2e Klasse K
Sanderb. 2-Almania 3 0-5
L'heuvel 4-Limbricht o—4
Stand:
Almania 3 11-18
Caesar 3 12-15
Geleen 3 12-15
Limbricht 12-14
LHBMC2 11-12
COV 11-11
Stadbroek 2 11-11
Sanderbout2 12-11
Doenrade 3 11-10
GVCG3 11-10
SVM3 10- 6
L'heuvel 4 12- 3
2e Klasse L
Urmondia 2-De Ster 4 1-2
Sittardia-L'heuvel 3 0-0
GVCG 2-Born 2 6-2
Haslou 3-SVE 2 2-2
Almania 5-Buchten 2 2-1
Stand:
Sittardia 13-20
De Ster 4 13-16
Kluis 3 12-14
GVCG 2 12-13
L'heuvel 3 12-13
Buchten2 12-12
Urmondia 2 11-11
Born2 12-11
Spaubeek2 10-8
Haslou 3 11-8
Almania 5 * 12- 7
SVE 2 12- 7
* Twee punten in mindering
2e Klasse M
Susteren 3-Almania 4 1-5
Roosteren 3-Obbicht 2 2-3
Slek. B. 2-St. Joost 2 3-0
Sittard 4-FC Ria 2 1-1
Stand:
EW2 11-21
IVS2 11-18
Slekkerß. 2 11-16
Obbicht2 13-16
Linne 2 12-14
Susteren 3 13-13
St. Joost 2 13-12
Buchten3 12-11
Almania 4 11-10
FC Ria 2 13-8
Sittard 4 12-5
Roosteren 3 12- 0
2e Klasse N
Horn-PSV 3 2-2
Leeuwen 2-RKSVW 2 0-1
EMS 4-Swalmen 2 0-2
SVH 2-Putbroek 1-1
Stand:
SVH 2 13-17
PSV 3 13-16
Swalmen 2 12-15
Hom 12-15
Swift 3 12-15
Dicteren 11-13
Leeuwen 2 12-11
Putbroek 12-11
RKSVW2 11-9
Brachterbeek 9-7
RKVVB 10-7
EMS 4 11- 2
2e Klasse O
Haelen 2-RKAVC 2 2-1
Roermond 2-SVH 3 4-2
Leeuwen 3-EMS 3 5-5
RKSNA 2-Grathem o^4
Thorn 2-Bieslo 2 1-0
RKSVW 3-Swift 2 2-2
Stand:
Grathem 13-22
EMS 3 12-15
Thorn 2 13-15
Roermond 2 10-13
RKSVW 3 11-12
Haelen 2 12-12
Swift 2 12-12
Bieslo 2 13-12
RKSNA 2 11-8
RKAVC 2 12-8
SVH 3 13- 8
Leeuwen 3 12-7
2e Klasse P
Hom 2-SWH 2 2-6
Roermond 3-Roggel 3 5-3
Victoria 3-Heel 2 2-3
Reuver 4-RKSVN 2 2-0
Stand:
Heel 2 13-21
RKSVN 2 12-18
Leeuwen 4 12-18
SWH2 13-16
Swalmen 3 12-12
Brevendia3 11-11
Reuver 4 13-11
Roggel 3 12-10
RKVB2 11- 9
Victoria 3 12-9
Hom 2 13-7
Roermond 3 12- 4
2e Klasse Q
Moesel 3-RKSVO 3 6-2
Laar 3-Crescent. 2 2-0
DESM 2-Brevend. 2 1-4
A.hefde 2-RKESV 2 0-2
Roggel 2-W'mina 5 1-1
Stand:
Brevendia2 11-20

RKESV2 13-20
DESM 2 13-17
Crescentia 2 13-14
Laar 3 13-14
Roggel2 13-13
RKSVO 3 13-12
A'heide2 12-10
Moesel3 13-9
Megacles 3 12-8
FC Oda 3 10- 7
W'mina 5 12- 4
2e Klasse R
Heyth. 2-Egchel 2 0-7
Helden 4-Baarlo 0-2
RKSVN 3-MVC 3 1-1
Roggel 4-Bevo 3 0-0
Stand:.
Egchel 2 13-21
Parmingen 5 11-18
RKSVN 3 11-17
Baarlo2 12-16
MVC 3 13-16
RKMSVS 12-15
Helden 4 13-13
Bevo3 13-11
Laar 2 12-7
Heythuysen2 13-6
FC Oda 4 12- 5
Roggel 4 13- 3
3e klasse A
St.Pieter 2-Itteren 2 gst.2-0
Geulse 8.2-VNB 2 1-0
RKASV 4-Caberg 4 1-2
RHC 2-Leonidas 4 1-2
DBSV 2-Standaard 4 5-2
RKHSV 3-Amelie 2 6-1
Stand:
DBSV 2 14-18
Itteren 2 12-17
Leonidas 4 13-17
RKHSV 3 13-17
RKASV 4 13-16
Caberg4 13-15
Standaard 4 13-13
St.Pieter 2 11-10
RHC 2 13-10
Geulse B. 2 12-8
Amelie 2 13-7
VNB2 14- 6
3e klasse B
Scharn 5-Amicitas 2 0-2
Vinkensl. 3-Caberg 6 4-1
WVV 4-Rapid 5 2-0
MXC 5-Heer 5 9-1
Stand:
Amicitas 2 13-24
Willem I 4 12-17
Meerssen 5 12-15
Scharn 5 13-15
RKBFC3 12-14
MXC 5 13-14
Rapids ' 13-14
RKVVL6 11-12
WVV 4 13- 8
Caberg 6 13-7
Heer 5 12- 5
Vinkensl. 3 13- 5
3e klasse C
Sibbe 3-RKHSV 4 1-0
Daalhof 3-Bunde 3 1-2
WW 3-Caberg 5 3-0
RKVCL 4-Leonidas 5 1-1
RKUVC 3-SVME 4 2-1
Stand:
Leonidas 5 13-23
Caberg 5 13-23
WVV 3 13-18
RKUVC 3 13-15
DBSV 3 11-14
Daalhof 3 13-14
Bunde 3 14-14
Sibbe 3 12-12
RKVCL 4 13-7
RKWL 5 13-5
SVME4 11- 4
RKHSV 4 13- 3

3e klasse D
Banholtia 3-Epen 2 0-2
MXC 6-Sibbe 2 2-1
Walram 3-RVU 3 1-7
Meerssen 4-Schimm. 3 2-0
Stand:
MXC 6 13-18
Epen 2 13-18
RVU 3 13-17
Vinkenl. 4 11-16
Gerendal 12-16
Meerssen 4 12-13
Berg 3 11-12
Sibbe 2 13-10
Heer 6 11- 9
Banholtia 3 12-9
Schimmert 3 14-6
Walram 3 13- 4
3e klasse E
RKIVV-Zwart W. 3 1-4
Hulsberg 3-RKMVC 3 0-0
Lemirsia 2-Huls 2 3-2
Simpelv. 3-Partij 2 6-0
Sportclub 3-Wijlre 2 3-1
W. Groen 3-Gulpen 2 1-1
Stand:
Gulpen 2 13-19
Zwart W. 3 12-15
Simpelv. 3 12-14
W. Groen 3 13-14
Sportcl. 3 13-14
Huls 2 12-13
Hulsberg 3 12-13
Lemirsia 2 13-13
Wijlre2 , 13-11
RKMVC3 14-11
Partij 2 12-8
RKIVV 13- 7
3e klasse F
RKONS 4-SVN 5 2-1
Kolonia 5-Corioval. 4 3-0
Miranda-Chevremont 4 3-0
Heilust 3-Kak. B. 2 1-1
Stand:
Kolonia 5 12-22
Kakertse B. 2 12-17
RKONS 4 13-17
RKMVC4 12-16
SVN 5 13-16
Heilust 3 12-13
Rimburg2 11-11
Miranda 3 12-9
Chevremont 4 12-7
Coriovall. 4 12-7
Waub. B. 3 11- 6

Waubach 5 12- 3
3e klasse G
Hrln. Sp. 4-SVK 3 2-1
Weltania 5-Kolonia 4 1-7
RKHBS 4-Chevremont 3 0-0
WDZ 4-Coriovallum 3 2-3
Stand: ,
Kolonia 4 13-24
KVC Oranje 3 11-19
Waubach 4 12-17
A'bosch 3 12-15
Weltania 5 12-15
Chevremont 3 10-9
WDZ 4 12- 9
RKHBS 4 13- 9
Laura 3 10- 8
SVK3 13- 8
Coriovall. 3 12-7
Hrln. Sp. 4 12- 2
3e klasse H
Vaesrade 3-RKSNE 3 2-1
Kak. B. 3-Gr. Ster 4 1-2
Heksenb. 4-Waubach 3 2-6
VKC 4-KEV 3 3-0
Stand:
VKC 4 13-20
RKHBS 3 11-18
Vaesrade 3 12-18
Gr. Ster 4 13-13
Waubach 3 11-12
KEV3 12-12
Eik'veld2 11-11
Weltania 4 10-10
RKSNE3 12-5
Heksenb. 4 12-5
Kakertse B. 3 11- 4
3e klasse I
Treeb. 3-Limburgia 4 2-2
Vaesr. 4-Gr. Ster 5 2-0
RKBSV 4-Mariarade 3 5-4
Egge 3-Schutv. 4 1-1
Heksenb. 5-Wijnand. 3 0-0
Stand:
Treebeek 3 13-20
Heksenb. 5 12-17
Wijnandia3 11-15
Mariarade 3 12-15
Schuttersv. 4 11-14
RKBSV 4 12-14
Egge 3 13-14
Vaesrade 4 14-12
Schinveld 4 10- 9 ■
Gr. Ster 5 13-9
Limburgia 4 13-4
N. Einde 4 12- 3
3e klasse J
DVO 5-Amstenrade 2 1-5

Mariarade 4-RKDFC 3 0-4
BVC 2-Caesar 4 3-1
Neerb. 2-Schimmert 4 I—i
Stand:
Amstenrade 2 13-20
Limburgia 5 11-17
RKDFC 3 13-17
Schinnen 2 10-16
BVC 2 11-16
EHC 4 12-16
Schimmert 4 13-14
Caesar 4 13-12
Jabeek 2 13-7
Mariarade 4 ,13-6
Neerbeek 2 13-5
DVO 5 13- 2
3e klasse K
Bom 4-Sanderbout 3 1-3
Suster. 4-L'heuvel 5 3-1
OVCS 2-Caes»r 5 2-1
Havantia 2-COV 2 8-1
Stand:
Havantia 2 13-22
Bom 4 14-21
Sanderbout3 13-15
OVCS 2 13-15
Geleen 4 13-14
DVO 4 11-13
Susteren 4 12-13
Caesar 5 13-10
Sweikh. B. 3 11-8
COV2 13- 8
L'heuvel 5 14-6
Armada 4 10- 5
3e klasse L
SVE 3-Stadbroek 3 6-1
De Ster 6-EW 5 1-1
Armada 3-Centr. B. 2 0^
Havantia 3-DVO 3 1-1
Bom 3-Urmondia 3 5-3
GSV 3-Susteren 5 0-1
Stand:
DVO 3 13-23
Centrum B. 2 12-16
Urmondia 3 12-15
SVE 3 13-15
Havantia 3 13-15
EWS 13-14
Susteren 5 13-12
Armada 3 12-10
Stadbroek 3 12-10
De Ster 6 12-8
Bom 3 12-7
GSV 3 11- 3
3e klasse M
MHD 2-Putbroek 2 6-0
Walburgia 2-EW 4 2-0
Slek.B. 3-Stevensw. 2 2-3
Bom 5-Linne 3 4-3
Rios 3-Juliana 2 0-3
Stand:
Stevensw. 2 13-22
Juliana 2 14-21
Linne3 14-18
Maasbracht 3 12-15
Bom 5 13-15
Walburgia 2 12-12
MHD 2 12-10
Susteren 6 12-10
Slekkerß. 3 13-9
Putbroek2 13-8
EW4 13- 8
Rios 3 13- 6
3eklasse N
Heel 3-Vlodrop 2 1-1
SVH 4-Boekoel 2 0-2
O'berg 2-SHH 2 0-2
Stand:
SHH 2 12-21
Maasbracht 2 11-19
Swalmen 5 10-15
EVV 3 11-14
Vesta 2 11-13
Boekoel 2 12-11
O'berg 2 13-10
Vlodrop 2 13-10
SVH 4 12- 7
Linne 4 11-5
Heel 3 12- 3
3e klasse O
Bieslo 3-Beegden 2 5-0
RKSVN 4-Nunhem 2 3-0
Victoria 4-Heyth. 3 4-4
Stand:
Bieslo 3 12-18
Nunhem 2 13-17
Maasbracht 4 11-14
Haelen 3 11-12
Swalmen 4 11-12
RKSVN 4 12-12
Beegden 2 12-12
Heyth. 3 11-9
EMS 5 10- 8
Swift 4 11- 7
Victoria 4 12-5
3e klasse P
KOC 2-Veritas 3 0-0
Merefeldia 4-RKSW 2 1-6
Brevendia 4-Thorn 3 2-0
RKSVO 4-W'mina 6 0-1
Laar 5-FC Oda 5 3-3
Stand:
Brevend. 4 14-20
RKSW 2 13-18
Megacles 5 12-17
RKSVO 4 13-16
Merefeld. 4 14-15
Laar 5 13-14
KOC 2 14-13
Thorn 3 14-12
W'mina 6 12-11
FC Oda 5 13-10
Veritas 3 13-9
Leveroy 4 13-3
3e klasse Q
W'mina 7-Leveroy 3 0-0
DESM 3-RKVB 3 2-3
Laar 4-Eindse B. 3 4-6
Nunhem 3-Megacles 4 gestO-0
Stand:
Eindse B. 3 14-22
Buggenum 13-20
DESM 3 13-19
W'mina 7 13-18
SVVH3 13-18
Leveroy 3 14-13
RKVB 3 14-13
Laar 4 14-13
Megacles 4 13-8
A'heide 3 12-5
FC Oda 6 13- 5
Nunhem 3 12- 4
3e klasse R
Grashoek 2-Baarlo 4 1-1
Venl. B. 8-Belfeld. 7 2-2
Parmingen 6-Reuver 5 2-0
Stand:
Belfeldia 7 14-23
Venl. B. 8 14-19
KVC 3 12-18
Baarlo 4 14-18
Reuver 5 13-16
Parmingen 6 14-16
Grashoek 2 14-13
RKSVN 5 12-11
VCHB 13- 9
IVO 7 12- 7
MVC '19 5 12- 6
Blerick 8 12- 0
Vierde klasse A
Celios 2-Heer 8 0-1
Maastr. B. 4-MKC 8 1-5
Caberg 7-DBSV 4 1-5
RHC 3-St. Pieter 3 1-0
Amelie 3-White Star 2 0-5
Stand:
MXC 8 12-19
DBSV 4 12-19
Celios 2 12-15
St.Pieter 3 11-14
RHC 3 11-14
Heer 8 12-14
White Star 2 12-12
Rapid 6 11-10
Maastr. B. 4 12- 6
Amelie 3 12-5
Caberg 7 11- 0
Vierde klasse B
RKBFC 4-Biesland 4 11-0
Amelie 4-Scharn 6 1-1
DBSV6-RKVCLS 1-1
White Star 3-WVV 5 2-1
MXC 9-Rapid 7 1-0
Stand:
RKBFC 4 13-23
White Star 3 12-21
WW 5 12-17
Scharn 6 13-17
DBSV 6 13-16
RKVCL 5 13-16
Celios 3 11-11
Rapid 7 12- 6
MXC 9 12- 6
Amelie 4 12- 5
Maastr. B. 3 12-5
Biesland 4 11- 3
Vierde klasse C
Oranje B. 3-Bunde 4 3-4

Leonidas 8-RVU 4 4-1
Amicitas 3-Daalhof 4 1-1
Stand:
RKVCL 6 10-19
MXC 10 11-18
Amicitas 3 10-16
Leonidas 8 10-12
Bunde 4 9-9
Daalhof 4 10-7
RVU 4 10- 6
Geulse B. 3 9-4
DBSV 5 10- 4
Oranje B. 3 9- 3
Vierde klasse D
De Heeg 2-RVU 5 2-0
RKBFC 5-Biesland 3 3-1
Leonidas 9-MKC 7 3-1
Willem I 7-Rapid 8 2-1
Heer 7-DBSV 7 5-1
Stand:
Heer 7 12-20
MXC 7 11-19
Biesland 3 11-15
RKBFC 5 12-15
DBSV 7 11-12
Scharn 7 11-10
Willem I 7 11- 9
Leonidas 9 11-8
De Heeg 2 12-8
Rapid 8 10- 4
RVU 5 12- 4
Vierde klasse E
Willem I 5-Keer 3 3-1
Polaris 4-Daalhof 5 7-1
Leonidas 6-MKC 11 2-0
Caberg 8-Standaard 5 1-4
Scharn 8-RKUVC 6 3-1
Stand: .
Willem I 5 13-21
Standaard 5 13-21
Polaris 4 13-19
Leonidas 6 13-17
Keer 3 13-17
Caberg 8 13-15
MXC 11 13-12
Daalhof 5 14-11
Scharn 8 13-8
RKWL 7 13-6
RKUVC 6 12-4
De Heeg 3 11- 3
Vierde klasse F
RVU 7-RKBFC 6 1-4
Berg 5-Keer 4 3-3
SCG 4-RKASV 5 4-2
Leonidas 7-RKWM 4 0-5
lason 5-Polaris 5 0-5
Stand:
RKBFC 6 12-23
Polaris 5 12-16
RKWM 4 10-15
RVU 7 11-14
SCG 4 13-13
RKASV 5 11-12
MW3 11-11
Keer 4 12- 9
Berg 5 12- 8
Leonidas 7 11-5
lason 5 11-0
Vierde klasse G
RKUVC 5-lason 4 0-1
SVMES-DBSVB 2-11
Keer 5-Berg 4 7-1
MW 4-SCG 5 6-0
RVU 6-Eijsden 5 0-0
Stand:
DBSV 8 13-24
MW4 12-22
Eijsden 5 13-22
lason 4 14-18
RKUVC 5 13-13
Keer 5 12-12
SVME 5 12- 9
SCG 5 12- 8
RKASV 6 11-6
RVU 6 12- 5
Berg 4 12-5
Schimmert 6 10- 2
Vierde klasse H
Amicitas 4-lason 6 1-1
Eijsden 4-RKIW 2 6-0
Bemelen 2-Strucht. B. 3 4-5
Wijlre 4-Vilt 3 8-0
Stand:
Eijsden 4 12-22
Valk. B. 2 11-20
RKUVC 4 12-15
Amicitas 4 11-13
Struchter B. 3 12-13
Bemelen 2 11-11
Wijlre 4 11-8
lason 6 12-7
Slenaken 2 10-6
Vilt 3 11- 5
RKIW 2 11- 4
Vierde klasse I
Gulpen 3-Slenaken 3 4-1
Noorb.B. 3-Geertr.B. 3 0-6
Stand:
Mheerderß. 3 12-21
Itteren 3 12-20
Geertr. B. 3 12-19
Wijlre 3 12-17
Gulpen 3 13-15
Banholtia 4 11-12
Reym. B. 2 11-10
Epen 3 11- 9
Slenaken 3 13-8
RKSVG 2 12-6
Noorb. B. 3 12-4
RKIW 3 13- 3
Vierde klasse J
Meerssen 6-W. Groen 4 2-0
Sportcl. 5-Nijswiller 3 1-0
Stand:
Meerssen 6 11-18
Nijswiller3 11-17
Hulsberg 4 10-14
Lemirsia 3 11-12
Simpelv. 5 8-11
Wahlwiller 2 8-9
Zwart W. 5 11- 9
W. Groen 4 13-9
RKMVC 5 9-6
WDZ 6 10- 5
Sportcl. 5 12- 4

Vierde klasse K
Hopel 4-Sportcl. 4 1-6
Huls 3-Klimmania 3 1-5
Gracht 4-Nijswiller 4 3-0
Hulsberg 5-Zwart W. 4 5-1
Stand:
Sportcl. 4 10-18
Klimmania 3 9-16
FC Gracht 4 8-13
Simpelv. 4 8-11
Hulsberg 5 9-9
Nijswiller4 9-7
Zwart W. 4 ★ 9-3
Hopel 4 9-3
WDZ 5 7-2
Huls 3 *★ 8- 0
* Twee punten in mindering
Vierde klasse L
Haanrade 4-Heilust 4 1-6
Laura 4-Rimburg 3 1-2
SVK 4-A'bosch 4 2-0
Stand:
Miranda 4 9-16
Kakertse B. 4 10-16
SVK 4 10-15
Rimburg 3 10-14
Waubach 6 9-9
Heilust 4 11-9
A'bosch 4 10-7
RKONS 5 10-7
Laura 4 10-4
Haanrade 4 11-3
Vierde klasse M
Bekkerv. 5-KVC Oranje 4 1-1
RKTSV 5-Eik'veld 4 3-1
Laura 5-Kolonia 6 0-0
Heerlen 5-KEV 4 1-2
Stand:
Laura 5 13-21
Miranda 5 11-20
Kolonia 6 13-19
Bekkerv. 5 13-15
RKTSV 5 12-13
RKONS 6 11-12
KVC Oranje 4 11-12
SVN 6 12- 9
KEV 4 13- 8
Eik'veld 4 13-6
Heerlen 5 * 11-5
Meerssen 7 9-0
* Twee punten in mindering
Vierde klasse N
Bekkerv. 6-RKHBS 5 1-1
Passart 3-Helios 3 7-1
RKSNE 4-Eik'veld 3 2-1
SCKR 4-De Ster 8 2-1
Stand:
Passart 3 12-23
RKSNE 4 11-15
RKSVB3 10-14
Bekkerv. 6 10-11
SCKR 4 10-10
Eik'veld 3 11-9

De Ster 8 8- 8
KVC Oranje 5 9-7
RKHBS 5 10- 5
Helios 3 11- 0
Vierde klasse O
Coriovall. 5-Weltania 7 3-2
Mariarade 5-Bekkerv. 8 3-5
RKSNE 6-Voerend. 4 0-2
Stand:
Coriovall. 5 14-25
FC Gracht 5 12-21
Bekkerv. 8 12-20
Voerend. 4 13-18
Mariarade 5 13-14
Weltania 7 13-12
Kolonia 7 12-11
RKSVB4 ' 12-11
SCKR 3 12- 9
Klimmania 4 12- 4
Zwart W. 6 11- 3
RKSNE 6 12- 0
Vierde klasse P
Troja 2-De Leeuw 4 6-2
Spaubeek 3-RKBSV 6 6-0
Stand:
Amstenrade 4 12-22
Spaubeek 3 12-21
Adveo3 12-16
Lange berg 3 12-14
Minor 4 12-12
H'broek 4 12-12
RKBSV 6 12-11
Bekkerv. 7 11-10
De Leeuw 4 14-9
Schuttersv. 5 12-8
Troja 2 12-5
L'heuvel 6 11- 4
yierde klasse Q
Schutv. 6-Amstenrade 3 9-1
Stand:
Schuttersv. 6 10-17
Heidebloem 2 9-16
Langeberg 4 9-13
Adveo 4 9-13
BVC 3 8-9
Spaubeek 4 10-8
Kluis 4 10-8
RKBSV 5 7-3
Amstenrade 3 10-2
Doenrade 4 8- 1
Vierde klasse R
LHBMC 3-Heidebl. 3 1-0
Haslou 4-Adveo 5 3-1
Stand:
Geleen 5 11-20
Langeberg 5 10-18
Kluis 5 H-16
Heidebloem 3 11-14
SVM4 12-12
Haslou 4 12-11
Jabeek 3 12-8
Schinnen 3 9-7
LHBMC3 H-7
Adveo 5 12-5
RKDFC 4 11- 4
Vierde klasse S
Heidebl. 4-Sittardia 2 0-0
Centrum B. 3-Geleen 6 0-7
LHBMC 4-Sanderbout 4 3-6
Stand:
Haslou 5 10-18
Schinnen 5 8-15
Sanderbout4 10-13
Geleen 6 10-12
OVCS 3 10-12
Sittardia 2 10-10
Havantia 4 10-6
Heidebloem 4 11-6
LHBMC 4 10- 4
Centrum B. 3 ★ 9-0
* Twee punten in mindering
Vierde klasse T
IVS 3-Almania 6 4-1
GVCG 5-Limbricht 2 4-0
Sittardia 3-Sanderb. 5 gest2-2
Stand:
Obbicht3 12-19
De Ster 7 11-17
IVS 3 13-17
Sanderbouts 11-16
Sittardia 3 11-14
Sittard 5 10-13
Limbricht 2 11-9
GVCG 5 11-8
OVCS 4 10-7
Almania 6 12-6
SVMS 11-5
Geleen 7 11- 3
Vierde klasse U
SVE 4-Dieteren 2 0-0
FC Ria 3-GVCG 4 1-1
Susterse B. 2-Holtum 3 2-0
Roosteren 4-Urmondia 4 0-1
St. Joost 3-Obbicht 4 3-1
Stand:
Susterse B. 2 13-22
St. Joost 3 14-21
Urmondia 4 13-20
GVCG 4 12-16
SVE 4 14-16
Buchten4 13-15
FC Ria 3 12-11
Holturn 3 14-10
Armada 5 10-9
Roosteren 4 13-8
Obbicht4 12-4
Dicteren 2 14- 2
Vierde klasse V
Vesta 3-EVV 6 3-0
Susterse B. 3-RKWB 2 0-1
Stevensw. 3-Slekker b. 4 3-0
Rios 4-MHD 3 2-1
Vlodrop 3-O'berg 3 4-2
Stand:
EVV 6 13-21
Brachterb. 2 12-19
o'berg3 13-17
Maasbracht 5 12-16
Rios 4 13-16
Vesta 3 13-13
RKWB 2 13-13
Stevensw. 3 12-12
Vlodrop 3 13-11
MHD3 12- 9
Slekkerß. 4 13-4
Susterse B. 3 13- 1

Vierde klasse W
RKSNA 3-SVH 5 8-2
RKESV 4-Victoria 5 1-0
EMS 6-Leeuwen 5 2-0
Beegden 3-Heyth. 4 3-2
Stand:
EMS 6 12-20
Leeuwen 5 12-16
RKSNA 3 11-15
PSV 4 10-14
Beegden 3 10-13
Heyth. 4 11-11
RKESV 4 11- 9
Victoria 5 11-6
SVH 5 11-5
Vesta 4 11- 1

Vierde klasse X
SHH 3-Vesta 5 4-1
Roermond 4-Swalmen 6 2-1
RKSNA 4-EMS 7 2^l
RKAVC 3-Swift 5 0-7
Stand:
EMS 7 12-20
Swalmen 6 12-17
Swift 5* H-16
Vesta 5 11-16
SHH 3 10-10
Boekoel 3 8-8
Roermond 4 * 11-7
Leeuwen 6 10-4
RKAVC3 H-3
RKSNA 4 10- 1

* Twee punten in mindering
Vierde klasse V
EMS 8-RKSVW 4 0-1
Boekoel 4-Vesta 6 0-5
Beegden 4-SHH 4 1-5
Stand:
Vesta 6 " 11-19
Vierde klasse Z
Crescent. 3-Roggel 5 7-1
Brevend. 5-DESM 4 6-1
Haelen 4-RKVB 4 I^o
Vierde klasse AA
W'mina 9-FC Oda 7 3-1
A'heide 4-Brevend. 6 2-2
Merefeld. 7-Eindse B. 5 3-2
Vierdeklasse BB
Moesel 5-Megacles 7 0-5
Crescent. 5-RKSVO 5 1-1
Leveroy 6-W'mina 10 5-1
Vierde klasse CC
Merefeld. 5-RKHVC 3 7-0
Heyth. 5-KOC 3 5-1
Nunhem 4-Brachterb. 3 0-2
Leveroy 5-Horn 3 4-1

Vierde klasse DD
Buggenum 2-RKSVN 7 1-1
Parmingen 9-Heyth. 6 0-3

Helden 7-Egchel 5 2-0
RKMSV 7-Merefeld. 9 2-2
Vierde klasse Z 1
DeHeeg4-GSV4 1-4
VKC 5-Minor 6 6-1
SVN 8-Centrum B. 4 3-2
Sylvia 4-Bekkerv. 9 0-9

Vierde klasse Z 2
Eik'veld 5-Sylvia 2 1-2
RKTSV 6-De Leeuw 5 6-2
Coriovall. 6-Passart 4 6—l
N. Einde 5-RKSNE 5 2-2

Vierde klasse Z3
Heksenb. 6-Weltania 6 9-1
CSVT 3-H'broek 5 2-2

Land. Jeugd Hkl. B
Elinkwijk-Eindhoven 2-1
Sparta-Willem II 2-1
Feyenoord-VVV 3-0
PSV-NAC 4-0
G.A.Eagles-FC Zwolle 2-2
Stand:
PSV 12-20
Feyenoord 14-20
FC Zwolle 15-18
Sparta 13-17
Twente 9-15
G.A. Eagles 13-12
Willem II 14-11
Elinkwijk 14-11
Fortuna S 11-10
Eindhoven 12-8
NAC 13-6
VVV 12- 4
Land. Jeugd le Kl. D
Helmond Sp.-Vitesse 3-1
DCS-Geldrop 4-0
Quick (N)-Venray 10-2
De Treffers-MW 3-1
FC Wageningen-NEC 2-3
Stand:
NEC 13-24
FC Wageningen 14-22
Vitesse 13-20
DeTreffers 13-20
Quick (N) 14-17
Helmond Sp. 14-17
Roda JC 13-12
DCS 14- 9
MVV 12-8
Volharding 13-8
Geldrop 14-2
Venray 13- 1
Jeugd Hoofdklasse A
EHC-Heer 2-1
Sportclub-Blerick 5-1
Almania-Haelen 2-1
Bekkerveld-RKWL 1-1
Stand:
EHC 10-16
VVV'O3 9-15
Parmingen 10-15
Heer 11-14
Almania 11-13
Sittard 9-9
Sportclub '25 12- 9
Blerick 10-8
Haelen 11-6
RKWL 11- 6
Bekkerveld 12- 5
Jeugd le Klasse A Noord
SSS '18-Wittenhorst 1-1
Stand:
W'mina .11-19
Merefeldia 11-18
SSS'IB 11-16
Helden 11-14
Venl. B. 12-14
HBSV 11-12
PSV '35 12-12
FCV 12-12
Reuver 11-7
Wittenhorst 12-7
Sparta '18 10- 3
Swalmen 10- 0
Jeugd le Klasse A Zuid
Scham-RKBSV 0-0
Gr. Ster-L'heuvel 1-0
Haslou-De Ster 2-3
Voerendaal-MW '02 1-1
Stand:
Gr. Ster 12-21
L'heuvel 12-16
RKBSV 13-16
MW/02 13-16, Haslou 12-15
Geleen 12-14
De Ster 11-12
Rios 11-8
Voerendaal 12-7
SVM 9-6;KVC Oranje 11-4
Scharn 10- 3

1 Jeugd Groep 1
1Oostrum-MVC 0-6; Stand:

'RKSVN 11-20
MVC 12-19

IFC Oda 11-15
1RKMSV 10-14
; IVO 11- 8■■ Tiglieja 11-5
;SC Irene 13-4

Oostrum 9-3

Interregionale Dames
! SET-ODC 0-0

NOAD-Braakhuizen 1-1
Bavel-WW 4-0

1 Susteren-Den Dungen I—l
VOW-Woenselse B. 0-3

I Stand:
'iDen Dungen 12-24
■ Braakhuizen 12-19
I Woenselseß. 12-14■ Set 11-13

Susteren 11-12
i Bavel 12-12: Leveroy 11-11

Herptse B. 10-10
ODC 12- 9

i VOW 13- 9
| Noad 11- 7
I WVV '28 13- 0
I Dames le Klasse Zuid

Merefeldia-Leveroy 2 0-7
1Heksenberg-Rapid 4-1
i SVH-Heilust 1-2
i Stand:
■ Sportclub '25 8-16
1Heksenberg 9-15
Leveroy 2 10-15

1 Nijswiller 9-14
> Heilust 9-7

'Rapid 8- 6
SVH 10- 6
Merefeldia 10-6
De Leeuw 8-5
RHC 9- 0
Dames le Klasse Noord
Bevo-RKDEV 1-5
RKHVC-RKMSV 7-0
Stand:
SSS '18 12-22
RKDEV 13-21
RKHVC 13-19
Venray 12-18
Quick B. 12-17
Reuver 12-12
RKMSV 12-12
MVC 11- 8
Wittenhorst 10- 5
Brevendia 11-4
Bevo 12- 3
Egchel 12- 1
Dames 2e Klasse Zuid
Treebeek-Klimmania 1-2
Geulse 8.-WDZ 1-0
DBSV-Egge 3-5
Keer-De Ster 3-1
Stand:
Adveo 11-21

■ Keer 12-18
Geulsche B. 12-15
Weltania 12-14
Treebeek 11-13
DBSV 12-12
Leonidas 12-11

'WDZ 11-10
Egge , 12-9
Klimmania 12-9
De Ster 12-6
Haanrade 11- 2
Dames 2e Klasse Midden
Juliana-Stadbroek 0-1
Sittard-SlekkerB. 1-2
Mariarade-SVH 2 1-0
Stand:
KOC 10-17
Stadbroek 10-17
Linne 10-15

JulianaK 12-15
Sittard 10-9
OVCS 10- 9
Helden 2 9-7
Slekker B. 11-7
SVH 2 13- 7
Mariarade 9-5
Susteren 2 8- 4
Dames 3e Klasse A
LHBMC-Sportclub 0-2
Almania-Eijsden 4-1
Stand:
Almania 12-22
MXC 12-20
RKVCL 10-19
Hulsberg 11-17
WW 2 10-13
Slenaken 11-11
Eijsden 9-6
LHBMC 11-6
Nijswiller 2 8-4
,Bom 10- 4
Sportclub 2 10-2
OVCS 2 10- 0
Dames 3e Klasse B
Weltania 2-Langeberg 2-2
Kolonia-Egge 2 6-0
Coriovallum-EHC 0-1
VKC-A'bosch 9-0
Passart-Adveo 2 0-7
Stand:
Coriovallum 13-23
Kolonia 12-20
EHC 12-20
Adveo 2 11-16
VKC 12-15
Langeberg 13-12
Rimburg 10-10
N. Einde 11-9
Weltania 2 12-6
Passart 11-3
Egge 2 10- 2
A'bosch 11-2
Dames 3e Klasse C
SHH-GSV 1-3
De Ster 2-Haslou 0-0
Vesta-RKSNA 2-0
Stand:
Vesta 12-21
RKVB 11-19
Haslou 12-19
GSV 10-12
RKSNA 11-9
Boekoel 10-8
Haelen 10- 8
Schinveld 8-7
SHH 10-6
De Ster 2 10-5
Armada 10-0
Dames 3e Klasse D
Sparta 2 -RKDEV 2 2-0
DESM-RKMSV 2 0-2
Stand:
HRC 12-22
Venray 2 11-19
Brevendia 2 12-16
RKHVC 2 12-16
MVC 2 11-12
FC Oda 12-12
Hegelsom 12-12
RKMSV2 12-11
Sparta 2 13-10
RKDEV 2 13-8
RKSVN 11- 6
DESM 13- 0

DAMES
Eredivisie
PSV-Hellas 24-19
Niloc-OSC 11-13
Tachos-Aalsmeer 10-19
Quintus-Foreholte 22-18
VenL-VZV 15-10
SEW-UVG 19-13
Stand:
Aalsmeer 9-17
SEW 9-16
PSV 9-15
Hellas 9-13
Quintus 9-11
VenL 9-9
UVG 9-7
Foreholte 9-6
OSC 9-5
Tachos 9-4
VZV 9-4
Niloc 9- 1
Eerste Divisie B
Westlandia-Bevo 13- 8
Animo-Loreal 18-12
Wings-lason 11-17
Noav-Sittardia 11-20
DWS-SVM 14-19
SwiftR-Hermes 21-12
Stand:
Swift Roermond 9-16
SVM 9-16
Sittardia/DVO 9-12
Loreal 9-10
Hermes 9-9
Westlandia 9- 8
Bevo 9-8
Animo 9-8
DWS 9- 8
NOAV 9-7
lason 9-4
Wings 9- 2
Tweede Divisie
Laren-Caesar 16-7
Ven L 2-Posterholt s.n.o.
Esca-AAC 12-14
Swift A 2-Achilles 4-21
Blauw Wit-Kwiek 15-12
Stand:
Posterholt 5-10
AAC 6-10
Kwiek 7-10
Laren 6-8
Blauw Wit 6- 8
Esca 6- 5
Achilles 7-5
VenL 2 5-4
Caesar 6-0
Swift A. 2 6- 0
Derde Divisie
HW-Zephyr 9-12
Rapiditas-Niobe 6-14
Merefeldia-Sittardia 2 12- 9
PSV2-Heel 12-10
Haelen-Swift H 16- 3
Stand:
Zephyr 6-11
PSV 2 6-8
Swift H. 6- 8
Merefeldia 6- 7
Sittardia 2 6-7
Haelen 6-7
Niobe 6- 6
Rapiditas 6-4
HW 6- 2
Heel 6- 0
Jeugddivisie Z.O
SVM-lason 8- 6
VenL-Meteoor 28- 4
HVT E'hoven-Bevo 14- 7
PiusX-AAC 6-21
Noav-PSV 10-10
OBW-Oranje Wit 14- 8
Stand:
VenL 8-14
AAC 1899 8-14
SVM 8-13
OBW 8-11
lason 8-10
Oranje Wit 8-10
HVT Eindhoven 8- 7
PSV 8-6
NOAV . 8-4
Bevo 8-4
Meteoor 8-2
PiusX 8- 1

HEREN
Eredivisie
Hermes-Sittardia 18-23
Aalsmeer-Tachos 15-11
Hengelo-Hellas 19-28
E en O-Esca 30-24
Blauw Wit-OSC 19-18
HVTE'hoven-V enL 14-22
Stand:
E en O 14-25
VenL 13-20
Tachos 14-20
Sittardia 12-19
Hermes 14-18
Aalsmeer 14-17
ESCA 13-12
Blauw Wit 14-12
Hellas 14-10
HVT Eindhoven 14-7
OSC 14-3
Hengelo 14- 1
Eerste Divisie B
UDSV-Swift R 29-22

PiusX-Quintus
Sittardia 2-Bevo
EDH-Loreal I
Saturnus-SwiftA
Noav-Delta Sp.
Stand:
Swift Roermond
Bevo
Saturnus
NOAV
Delta Sport
Loreal
EDH
UDSV. |
Swift Arnhem
PiusX
Quintus
Sittardia 2 I
Tweede Divisie
Laren-SVM (
Rapiditas-Blerick
Erica-UGHV 1
PSV-GazeUen
Blauw Wit 2-UDI
Stand: |
Laren
PSV 1
SVM
Rapiditas
Gazellen ►Blerick
UDI
Erica
Blauw Wit 2 »
UGHV J
Derde Divisie f
Bergenk-Jupiter <Habo-Meteoor ,
HBSV enL 2
Tremeg-Vios
DVC-Swiftß2
Stand: l
Swift R. 2 I
HBS
V en L 2
Vios
Jupiter
Bergeijk 1
HABO
Meteoor
Tïemeg
DVC j
Jeugddivisie Z.O.
VenL-Blerick
Sittardia-Bevo
Esca-Loreal
Tremeg-DVC ,
Stand:
Gazellen
Bevo
Blerick . i
ESCA
Loreal
Sittardia
VenL
DVC
Tremeg

HEREN
Eredivisie
Kuipers-Nashua
Deltall.-EAW
Nonnis-Reflex
Zoomers-Brother
Varel-Donitas
le divisie B
Tornado-Nashua 2
Rijnmond-VoCaSa
Somas-Radius
Leython-Vrevok
Sliedrecht-Gevamy
Linne-Comp.Serv.
Stand
Radius
Tornado
Leython
Vrevok
GevamyATVC
VoCaSa
Camp.Linne
Rijnmond
Sliedrecht Sport
BCS Comp.Serv/DS
Somas/Activia
NashuaATCG 2
2e divisie D
Hypotheker-Rooyse VK
Peelpush-Moonen
Velden-Jola
Tartwijk-Sterre
Geevers-Gevamy 2
VCH-Flamingo's
Stand
Velden
Peelpush
Geevers/VCL
Flamingo's 56
VCH
Jola/Olympus
HypothekerATCS
Sterre
Rooyse VK
Tartwijk/VCH
Moonen PapierATVK
3e divisie H
Rapid-Janssen
Hajraa-Revoc
Voerend.-Ledub
Kompro-Vocas
Geevers 2-Interkont.
VCH 2-Facopa
Stand
Hajraa
Facopa VC Weert
Janssen/de Jong
Ledub
Revoc
Rapid
Kompro/HBC
Interkontakt/P
Vocas
VC Voerendaal
VCH 2
GeeversA/GL 2
Dames
Eredivisie
Gevamy-Vezeno
Deltall.-Longa
Etiflex-Sudosa
Lycurgus-Bosta
le divisie B
Gevamy 2-Sarto
EAW-Somas
Normis-Henzo
Nokia-Rapid
Tonegido-DOS
VCH-Symmachia
Stand
Henzo/Oikos
GevamyATVC 2
EAW
Tonegido/V
DOS
Somas/Activia
VCH
Sarto/Pellikaan
Normis/Orion
Symmachia
Nokia/VTC
Rapid
2e divisie D
Graphiset-Moonen
Civitas-Hovoc
Halley-Peelpush
Facopa-Trivos
VCH 2-Flamingo's
Stand
Flamingo's 56
Halley
MoonenPapierA/VK
VCH 2
NashuaATCG
Henzo/Oikos 2
Peelpush
Facopa VC Weert
Hovoc
Trivos
Civitas
Graphiset/TSR
3e divisie H
Rapid 2-RooyseVK
Nuvo-Velden
Voerend.-Nuvoc
Jokers-Dynamic
Bach-Sondermeyer
VCH 3-Geevers
Stand
VCH 3
Rapid 2
Velden
Rooyse VK
Sondermeyer/SVL
GeeversATCL
VC Voerendaal
Jokers VC
Dynamic
Nuvoc
Nuvo '68
Bach SV
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Jening
Jjivereldkampioen besloot zater-
'h hetPalais de Congres met wit
''okoude Schotse opening, waar-
■

kasparov-karpov
''ten achttiende partij: wit: Gari Kas-

i^ov, zwart: Anatoli Karpov. 1. e2-e4.
2. Pgl-f3, PbB-c6, 3. Lfl-b5, a7-a6

Lbs-a4, PgB-f6, 5. 0-0,LfB-e7, 6. Tfl-el.
"05, 7. La4-b3, d7-d6, 8. c2-c3, 0-0, 9.
-«3, Pf6-d7,10. d2-d4,Le7-f6,11. a2-a4.
j«-b7, 12. Pbl-a3, esxd4, 13. c3xd4."b6, 14. Lcl-f4, bsxa4, 15. Lb3xa4.
;6Xa4, 16. Ddlxa4, a6-a5, 17. Lf4-d2,

18. d4-d5, Pc6-b4, 19. Ld2xb4,
.*&4, 20. Da4xb4, TaB-bB, 21. Db4-c4,PB-cB, 22. Pf3-d4, Lb7-a6, 23. Dc4-c3,■«5,24. dsxc6 e.p.,Lf6xd4,25. Dc3xd4,

PB*c6, 26. b2-b4, h7-h6, 27. Tel-e3, TeB--■ 28. f2-f3, TbB-cB, 29. Te3-b3, La6-b5,■ Tb3-b2, Dc6-b7, 31. Pa3-c2, Db7-e7,
;" Dd4-f2, Te6-g6, 33. Pc2-e3, De7-e5,■ Tb2-bl, Lbs-d7, 35. Tal-a5, Des-e7,

" Tas-a7, De7-dB, 37. Pe3-d5, KgB-h7,
LKgl-h2, TcB-bB, 39. f3-f4, Tg6-e6, 40.
'^4, DdB-eB, 41. Tbl-el, Ld7-c6, 42.
.a4-d3, DeB-fB, 43. Tel-cl, Lc6xds, 44.
«tds+, Te6-g6, 45. Dd3-f5, Kh7-gB, 46.
»'-c7, Tg6-f6, 47. Dfs-d7, TbB-dB, 48.,a/xdB, DfBxdB, 49. Tc7-cB, DdB-fB, 50.Cl-C4 xfg.fö, 51. TcBxfB+, KgBxfB, 52.4-d4, h6-h5, 53. b4-b5, KfB-e7, 54. b--£. Ke7-d7, 55. g2-g4, hsxg4, 56. h3xg4,
10-f6, 57. Td4-c4, zwart geeft het op.

mee hij zich in Lyon twee keer be-
diende, weer opzolder op te bergen.
Hij koos nu voor het vertrouwde
Spaans. Volgens waarnemers
maakte Kasparov een bezorgde en
nerveuze indruk, terwijl Karpov -voor de verandering eens keurig op
tyd achter het bord gezeten - veel
zelfvertrouwen uitstraalde. Buiten
straalden de kaarsen voor deramen
in de huizen van Lyon, dat het jaar-
lijkse Lichtfestival vierde.

Josif Dorfman keek verbaasd naar
Kasparov, diehij eens diende als se-
condant. „Ik heb hem nog nooit zo
gezien,zei de Sovjetrussische groot-
meester. „Hij ziet er uit als een oude
man. Waar is zijn beroemde energie
gebleven? Het is alsof het hem alle-
maal niets meer kan schelen."

Tot en met de dertiende zet van wit
werd de twaalfde partij uit New
Vork (remise) gevolgd. Daarna
week Karpov af met het nieuwtje
Pb6. Kasparov leek verrast en be-
steedde maar liefst drie kwartier
aan zijn antwoord (14. Lf4). Na 14.
cxbs, axbs, 15. Lf4, b4, 16. Pc2, Pas,
17.Pxb4, Pxb3, of: 16.Pc4, Txal, 17.
Dxal, Pxc4, 18. Lxc4, Pxd4 zou
zWart volgens de in Lyon aanwezige
experts een comfortabele positie
krijgen.

Voorsprong
Zoals de partij nu verliep kwam
Kasparov uit een massale slagen-
wisseling tussen de veertiende en
twintigste zet tevoorschijn met een
pion voorsprong. Aanvankelijk
hielden de deskundigen het er op,
dat de oud-wereldkampioen het
kleinood had geofferd voor een
ruimtelijk overwicht met mogelijk-
heid tot initiatief op de damevleu-
gel. Kasparov slaagde er echter niet
alleen in de vrije pion op de b-lijn te
behouden, maar hij wist zelfs het
initiatief over te nemen. Vooral 21.
Dc4(waarop Karpov meer dan een
uur nadacht voordat hij DcB speel-
de) bleek een uitstekende vondst.

Daarna consolideerde Kasparov-
stukje bij beetje zijn stand totdat de
pion meer zo overweldigend sterk
werd, dat Karpov voor een verloren
zaak streed. De partij werd nog wel
afgebroken, maar weinigen ver-

wachtten dat het op een tweede zit-
ting uit zou draaien.

Er kwam echtertoch een vervolg, zij
het met enige vertraging. Door de
inmiddels in Lyon overvloedig ge-
vallen sneeuw lietKarpov vanuit op
een heuvel gebouwd appartement
weten niet in staat te zijn naar de
speelzaal te komen. Hij vroeg om
een 'technische time-out'. De Ne-
derlandse scheidsrechter Geurt
Gijssen wilde echter niet van uitstel
weten en haalde de onwillige Kar-
pov persoonlijk met een van
sneeuwkettingenvoorziene auto op.
Met een vertraging van slechts ze-
ven minuten begroetten Kasparov
en Karpov elkaar zelfs lachend.

" Wereldkampioen
Kasparov (links) nam
in de achttiende partij
opnieuw de leiding in
de tweekamp om de
wereldtitel.

Huiswerk
Zoals verwacht kon Karpov het
dreigende verlies niet meer afwen-
den. Beiden lieten zeer snel het
huiswerk op het bord zien. Kaspa-
rov had slechts zeven minuten no-
dig om zijn winstplan uit te voeren.
Hoewel de meeste experts vol be-
wondering zijn voor de manier,
waarop Karpov telkens weet terug
te vechten ziet men het nu somber
in. „Alles hangt af van de volgende
partij", aldus de Nederlandse mees-
ter Bruno Carlier. „Kasparov zou
met zwart weer in de problemen
kunnen komen. Als hij overeind
blijft zal het heel moeilijk worden
voor Karpov."

BOKSEN
m'.Nederland - Frankrijk 10-10

dOor lcht: Kees de Koster verliest
c uven in de 'weede ronde van
?hour Veder: Martin Hagenaars

de v "?°°t opgeven in de tweede ron-
"«na „ en Lorcy Licht: Arthur San-

13' (32) van Br"no Wartelle
V*l MavM- L? uis Var6as v.o.p. (0-5)

*° B 7 <a
Nlcouc Welter: Ronald Vos

,1 ' van Stephan Cazeaux"üiiaV! er: °rhan Delibas w.o.p. (4-1)
Baartl Cherifi Zwaarwelter: Patrick
<ien. tJ;'0'Pó <3-2) van Aldo Grasso Mid-
G>rard u . dneyvop- (0"5)van Bruno
ï-o o a "alfzwaar: Eugene Sedney
fi«n vit iVan Karim Zouglech Zwaar:op°e Mend rkel V'°'P' U"4) Va" Christ-

GOLF
01!11^' Au stralian Classic. Eind-

X's 280 (7n ß one!' f 6<69-68-70-69>, 2. Da-
?2-7tó 7^9-71-70)' 3- Baker-Finch 281l°-7l) >i l, en McWhinney 281 (70-70-S> Ci?; yd 284 (70-69-71-74).
J 'D oyA?lndstand: 1. Frost 284 (71 71
0° bèiden zlal2 *5,', 3' Lanfer' Elking-

Allem 290, 6. Green,

SCHAATSEN
1 Gu^'fs^nr?«bnker mannen, 1500 m:v^^^on 153,22, 2. Adeberg 1.53,52,

3. Söndraal 1.53,54, 4. Koss 1.53,82, 5.
Sighel 1.53,90, 6. Van der Burg 1.54,25,7.
Kah 1.55,18,8. Hadschieff 1.55,46, 9. Trö-
ger i.55,56, 10. Flaim 1.55,71, 11. Bos
1.55,72, 15. Visser 1.56,64, 21. Ritsma
1.57,20, 36. Veldkamp 1.00,65.
Stand wereldbeker vrouwen: 1. Klee-
mann 50 punten, 2. Wamicke en Van
Gennip 40, 4. Nemeth 36, 5. Adeberg 34,
6. Voetelink 30, 7. Borkowska en Van
Schie 24, 9. Belci 23, 10. Hashioto 15, 11.
Meijer 13, 21. Aaftink 6, 24. De Vries 4.

BILJARTEN
Palma de Mallorca, Wereldbeker drie-
banden voor profs, vijfde wedstrijd:
Achtste finales: Blomdahl - Far 3-0, Za-
netti - Sang Lee 3-2, Van Bracht - Muller
3-1, Bitalis - Comori 3-1, Ceulemans -
Theriaga 3-1, Arai - Munoz 3-1, Mano -Gonzalez 3-0, Dielis - Lieberkind 3-0.
Kwartfinales: Zanetti - Blomdahl 3-2,
Bitalis - Van Bracht 3-0, Ceulemans -Arai 3-0, Mano - Dielis 3-0. Halve finales:
Zanetti - Bitalis 3-0 (15-8 15-1 15-11),
Ceulemans - Mano 3-2(15-4 9-15 15-1 6-15
15-6). Om de derdeplaats: Bitalis - Mano
3-0 (15-1 15-8 15-7), finale: Zanetti - Ceu-
lemans 3-1 (15-10 15-10 4-15 15-6). Eind-
stand: 1. Zanetti, 2. Ceulemans, 3. Bita-
lis, 4. Mano, 5. Blomdahl, 6. Arai, 7. Van
Bracht, 8. Dielis. Stand wereldbeker: 1.
Ceulemans 240 punten, 2. Blomdahl 186,
3. Bitalis 120, 4. Dielis 108.

SKISPRINGEN
Thunder Bay, wereldbekerwedstrijd: 1.
Felder 224,7 punten (86,5 + 90,5 m), 2
Thoma 218,4 (86,5 + 90), 3. Petek 215,4
(85,5 + 88,5), 4. Nieminen 214,2, 5. Cecon
208,6, 6. Wewejkin 207,9. Stand wereld-
beker: 1. Felder 54 punten, 2.Kiesewet-
ter 44, 3. Petek 32.

SKIËN
Altenmarkt (Oos), vrouwen, afdaling: 1.
Gutensohn (Dvi) 1.52,93, 2. Kronberger
(Oos) 1.53,09, 3. Lee-Gartner (Can)
1.53,75, 4. Dedler (Dvi) 1.54,02, 5. Gin-
ther (Oos) 1.54,11. Stand wereldbeker af-
daling: 1. Gutensohn 25, 2. Kronberger
20, 3. Lee 15. Super-G: 1. Kronberger
1.28,56, 2. Wolf (Oos) 1.29,93, 3. Wachter
(Oos) 1.30,00, 4. Merle 1.30,21, 5. Roffe
(VSt) 1.30,54. Stand wereldbeker super-
G: 1.Kronberger 25, 2. Wolf 20, 3. Wach-
ter 15. Stand wereldbeker algemeen: 1.
Kronberger 95, 2. Wolf 35, 3. Roffe 29, 4.
Wachter 26, 5. Gutensohn 25. Val D'lse-
re (Fra) Mannen, wereldbekerwedstrijd
afdaling: 1. Stock (Oos) 1.57,43, 2. Hein-
zer (Zwi) 1.57,56, 3. Wimsberger (Oos)
1.57,69, 4. Zehenter (Dvi) 1.58,11, 5. Ort-
lieb (Oos) 1.58,26, 6. Thorsen (Noo)
1.58,27, 7. Alpiger (Zwi) 1.58,33, 8. Arne-
sen (Noo) 1.58,59, 9. Mahrer (Zwi)
1.58,66, 10. Stemmle (Can) 1.58,68. Stand
wereldbeker algemeen: 1. Picccard (Fra)
42, 2. Heinzer 40, 3. Roth (Oos), Nyberg
(Zwe), Kjus (Noo) en Stock 25, 7. Tomba
(Ita) en Zehenter 22, 9. Tritscher (Oos)
20, 10. Furuseth (Noo) en Bittner (Dvi)
18. Wereldbeker afdaling: 1. Stock 25, 2.
Heinzer 20, 3. Wimsberger 15, 4. Zehen-
ter 12, 5. Ortlieb 11. Tignes (Fra).
Tignes, Free Style, wereldbeker, man-
nen: 1. Franco 28,55 punten, 2. Spina
28,30, 3. Kristiansen 28,10. vrouwen: 1.
Kissling 26,45 punten, 2. Breen 26,10, 3.
Bucher 24,85, 9. Witte 20,35.

VOLLEYBAL
Sneek, Europa Cup I, vrouwen, tweede
wedstrijd, tweede ronde: Olympus
Sneek SC Berlin 3-2 (15-11 9-15 15-5 11-
-15 15-11). Eerste wedstrijd 2-3. Olympus
naar kwartfinales dank zij meer ge-
scoorde punten.

TENNIS
Forli, Europees kampioenschap man-
nen, tweede divisie: Nederland - Spanje
3-0. Krajicek - Costa 6-2 6-7 6-2, Sieme-
rink - Carbonell 7-6 6-4, Eltingh/Kem-
pers - Costa/Lopez 6-1 6-7 6-3. Nederland
geplaatst voor finale tegen België. Italië
- Zweden 2-1.
Bosheim, A-toernooi, mannen: kwartfi-
nales: Schapers - Wibier 6-3 6-4, Oosting
- Lodder 6-4 6-3, Bruin - Lenten 7-6 6-2,
Van Dommelen - Custers 7-6 7-6, vrou-
wen: kwartfinales: N iemandsverdriet -Haslinghuis 6-4 6-1, Oremans - Van Die-rendonck 6-1 3.6 6-3, Kiene - Wegink 6-3
0-6 6-4, Rottier - Eijsvogel 6-1 6-1.
Hulsberg, Hans Schaefer wintercompe-
titie le klasse Ready/TC Nieuwenhagen- Kerkrade 5-3. NIP/GTR - Blerick 5-3
Brunssum - SLTC 4-4.Stand, 1
NIP/GTR 17; 2 Ready/TC Nieuwenha-
gen 14; 3 SLTC 13,5; 4 Kerkrade 11; 5
Brunssum 9,5; 6 Blerick 7.
Almere, AUDI jeugdtoemooi. jongens
t/m 16jaar: le ronde Lacroix - v.d. Akker
2-6,2-6; Schalken - Forcher 6-5, 6-1; Was-
sen - v.d. Brink 6-1,6-1; Merry - van As-
sendelft 6-3, 3-6. 3-6. 2eronde Schalken -Goderus 6-3, 6-4; Wassen - Willems 6-0,
6-0; 1/4 finale Schalken - v.d. Meulen 3-6,
3-6. Wassen - de Lange 6-3, 6-2; 1/2 finale
Wassen - van Scheppingen 4-6, 0-6.
meisjes: le ronde Mulder - Mostard 6-3,
6-0; 2e ronde Mulder - Hopmans 1-6, 0-6
jongens t/m 14jaar: le ronde Beekman -Bakker 1-6, 2-6; Drentje - Huyberts 6-3,
1-6, 1-6. meisjes: le ronde Smeets - Wit-
teman 6-2, 6-1; Horsch - vanRossum 6-4,
1-6, 1-6; 2eronde Smeets - Jongepier 4-6,
6-2, 4-6.

ATLETIEK
Veldlopen Wassenaar, 10.000 m: 1.
Dirks 30.57, 2. De Pauw 31.12, 3. Hofstee
31.19,4.Gommer 31.40, 5. De Maat 31.54,
6. Bannister 31.58, 7. Aris 32.04, 8. Van
Rooy 32.09, 9. Barton 32.12,10. Zarhouni
32.20,Vrouwen,4200 m.: 1.Harms 15.06,
2. Kleyweg 15.26, 3. Kramer 15.30, 4.
Sleeuwenhoek 15.35, 5. Van der Kolk
15.36.
Kapellerbosloop STB: heren 7200 mtr.:
1. Goessens, Unitas, 24.36; 2. Verhiel,
Achilles Top, 24.58; 3. Hoven, De Pos-
thoorn, 25.08; 4. Diederen, Unitas, 25.13;
5. Klingestyn, 25.15; 6. Peters, Heerlen,
26.12; 7. E. Janssen, Unitas, 26.14; 8. B.
Borghans, Achilles Top, 26.24; 9. en 10.
e.a. Dodemond, Kerkrade, 26.25 en Her-
bers, Heerlen, 26.25. 40-plussers: 1. Op-
denoordt,Kimbria, 27.36. 50-plussers: 1.
Francot, STB, 28.50. 60-plus: 1.Wouters,
Unitas, 49.00. Dames: 1. Logghe, Kim-
bria, 33.04; 2. Opgenort, Unitas, 34.38
(40-plussers), 3. Hof, STB, 2740; 4. Van
Cleef, Landgraaf, 40.34 (35-plussers). 5.
Snackers, Schinveld, 50.47. 1100 mtr.:
Jongens t.m. 15 jr.: 1. Smeets, Achilles
Top, 3.30. Meisjes t.m. 15 jr.: 1.Driessen,
Unitas, 4.07. Jongens t.m. 11 jr.: 1. Meij-
er, STB, geen tijd bekend. Meisjes t.m.
11 jr.: 1.Knops, Achilles Top.

sport in cijfers
PAARDESPORT

ankfurt, CHIO. Grote Prijs: 1. Dar-jSn Killylea 0-34,82 (barrage), 2. Lan-
V, Egano 0-35,15, 3. Vangeenberghe
W Avo °-35,28, 4. Skelton Phoenix
2 4"33,12, 5. Lauber Lugana 4-33,55,
On

iops Doreen La Silla 4-129,80 (twee

kto£n)' 15. Zoer Olympic Wendela°.86 (eerste ronde). Puntenwedstrijd:
°n Rönne Taggi 44 punten-43,21, 2.

"sink - Libero 44-43,34, 3. Skelton -(2 44-44,74, 6. Tops - Top Gun
I t, '°4- Dressuur Grand Prix Special:Wthent)erger Ideaal 1454, 2. Rothen-
itv g.er - Andiamo 1416, 3. Capellmann
li' £ord 1381, 9. Van Grunsven Olym-
*ielït°nflre 1325-Prix St. George: 1. Ro-
Hasl ger " Petit Prince 808, 2. Vietze
?7] san di Macro 773, 3. Lippert Furiano
*iarvTrand Prix: 1-Rothenberger - An-
'422 °-j 145°' 2- Rothenberger - Ideaal
C - Capellmann -My Lord 1398, 9.
Ta ,~runsven - Olympic Bonfire 1293,
Ponr 8" Grunsven - Prisco 1259. 17.
öorn Olympic Larius 1247.
VDo°*aux. CHIO. Grote Prijs, tellend
Jth,;,ae„wereldbeker: 1. Bost Horton de
sir7.y|„°-28,82, 2. Beerbaum Grand Plai-
veaii 05, 3- Turi Waysider 4, 4. Dela-
fostoi ydore 12 allen na barrage, 5.
SharM ans Eleeast- Markus Fuchs
de t 'aor- Durand Jappeloup allen 4 in
ttouWeede ronde, 8. Leredde Papillon
""ohfrf. 0.25 (eerste ronde), 9. Hunne
kers| J?. Vancouver 0,50,10.0.a.: Rayma-
-oist„ u'ympic Zamira 4 , 19. Voorn
Bost ljk 425 Stand wereldbeker: 1.
"laWo '2-Lansink 50,3.Tops46,9.Ray-
4, [

s »9. 10. Blaton Pessoa 18. Tabel
Bünte m: 1'Beerbaum - Rosella 0 straf-
ge) , "Jj 2L47 seconden (tweede barra-
son pWobert La Fayette 0 - 21,76, 3. Nel-ttaVrre,ssoa - Paper Doll 0 - 22,28, 17.
8-2274 " °lymPic Zamira ZB

sport

Wereldkampioen neemt opnieuw punt voorsprong

JCasparov imponeert
ON - Zo saai als vooral het laatste deel van de
ekamp om de wereldtitel in New Vork was, zo
bindend zijn de duels in Lyon. Vooral nu het tref-
tussen de twee K's in een beslissend stadium is
omen. Voor de tweede keer binnen zes dagen
ft titelverdediger Gari Kasparov een voorsprong
een punt op zijn groterivaal Anatoli Karpov ge-

nen.

e winst in de achttiende partij
I Kasparov nu 9 1/2 punten te-
il 1/2 punten voor de uitdager,
dag had Kasparoy ook toege-
!n in de zestiende partij. In de
e zitting voerde de man uit Ba-
de stelling, die tevoren door ve-
ftog als remise-achtig was be-
'Peld, tot winst. Karpov leek de
'deklap gekregen te hebben.
B was echter minder waar.

Ss daarop nam 'Tolja' in de ze-
gende partij op fraaie wijze re-
:he, waardoor hij weer op gelij-
'Oogtekwam. Of hij nu opnieuw

"^dezelfde wonderbaarlijke veer-
ht kan beschikken staat te be-

de resterende zes partijen heeft
Parov nog 2 1/2 punten nodig
*ijn titel te prolongeren. Karpov
Rjn beurt staat nu voor de im-
'se taak in het vervolg twee
stpartijen meer te boeken dan
Parov. Lambregts moet eer aan

Godlieb laten in Huizen
HUIZEN - René Godlieb heeft
in Huizenvoor een stunt gezorgd
door de wegspecialisten Cor
Lambregts, Bert van Vlaanderen
en Jean Pierre Paumen achter
zich te laten. De 23-jarige Am-
sterdammer deed 29.23 minuten
over de tien kilometer en verbe-
terde zo zelfs het record van
Lambregts met 15 tellen. Lam-
bregts, die afgelopen week bijna
190 kilometer trainde met het
oog op de marathon van Tokio,
was diep onder de indruk. „Ik
denk dat René Godlieb binnen
enkele jaren het niveau van Stijn
Jaspers kan halen".
Dat is geen gering compliment.
Alleen door een onverwachte

dood in 1984kwam Stijn Jaspers
niet toe aan het verbeteren van
de nationale records van o.a. Jos
Hermens. Lambregts kon toch
tevreden uit Huizen wegrijden,
want door Van Vlaanderen naar
de derde plek te verwijzen werd
hij winnaar van het klassement
over drie wedstrijden. In de ko-
mende weken start de Unitas-at-
leet nog in Rhoon (15 kilometer),
Ratingen (10 kilometer) en de be-
roemde halve marathon van Eg-
mond. De Swalmenaar zou de
voorbereiding op Tokio 'ideaal'
kunnen afsluiten in de halve ma-
rathon van Posterholt op 27 ja-
nuari. „Maar dan moet ik wel
goedetegenstand hebben".

Zanetti verrast Ceulemans
PALMA DE MALLORCA - Met
imposante series uit verloren po-
sities heeft Marco Zanetti in Pal-
ma de Mallorca Raymond Ceule-
mans te grazen genomen in de fi-
nale van het vijfde toernooi om
de wereldbeker driebanden voor
profs. De Belg is wel vlakbij de
wereldtitel, met alleen het toer-
nooi in Tokio te gaan.

Zanetti keek in de eindstrijd
voortdurend tegen een achter-
stand aan tegen de beste drie-
bander ter wereld aller tijd. In de
eerste set leidde de corpulente
Belg met 10-7. De Italiaan, sinds
het begin ruim vier jaar geleden
lid van het profgroepje, kwam
aan stoot en rolde de eerste set in
zijn voordeel uit met een serie
van acht.

In de tweede set liep Ceulemans
uit naar 6-3. Zanetti boog de wed-
strijdsituatie om met een serie
van zeven en won andermaal met
15-10. In de derde set liet Ceule-
mans zijnopponent niet meer uit
de houdgreep ontsnappen: 15-4.
Hij leek de wedstrijd weer in de
hand te hebben.

In de vierdereeks gafZanetti an-
dermaal blijk van zijn wisselval-
ligheid. In zeven beurten zette
hij Ceulemans op een achter-
stand van 1-11. Met goed spel
kwam Ceulemans nog terug naar
11-6. Zanetti liet deze kans op de
overwinning niet meer glippen:
15-6.

Voor Ceulemans was deze afloop
een domper. Bij winst in de fina-
le was hij zeker geweest van de

wereldtitel. In de eindstrijd van
volgende week in Tokio moet hij
nu nog één partij winnen om
voor dezoveelste keer in zijn lan-
ge loopbaan gekroond te worden
tot de beste ter wereld. Sinds de
invoering van het profcircuit
pakte hij de eerste twee hoofd-
prijzen. Blomdahl won de derde,
Dielis is de huidige titelhouder.

Voor de beide Nederlanders ver-
liep het toernooi enigszins te-
leurstellend. Dick Jaspers werd
al in de eerste ronde uitgescha-
keld door de Amerikaan Sang
Lee, met een gemiddelde van
ruim 0,500. Rini van Bracht haal-
de de kwartfinales dank zij een
overwinning op de Westduitser
Dieter Muller. Hij werd uitge-
schakeld door de latere brons-
winnaar Bitalis.

" Raymond Ceulemans heeft de wereldtitel binnen handbereik.

Harms en Dirks
beheersen

Duindigt-cross
WASSENAAR - Carlien Harms en
Tonnie Dirks hebben op de ijzig
koude renbaan Duindigt met over-
macht de veertiende editie van de
gelijknamige cross bij respectieve-
lijk de vrouwen en mannen gewon-
nen. Zowel Harms als Dirks zege-
vierde met ruime voorsprong op de
rest van het veld door vrijwel direct
na de start de leiding te nemen.

De gemakkelijk lopende Harms leg-
de de 4200 meter op het uitstekende
begaanbare parkoers af in 15 minu-
ten en 6 seconden. De loopster van
het Haagse Sparta kon geruime tijd
alleen gevolgd worden door clubge-
note Joke Kleijweg, die uiteindelijk
twintig seconden moest toegeven.
Achter het tweetal leek de strijd om
de derde plaats even spannend te
worden doordat zes atletes lang bij
elkaar bleven. In de slotfase toonde
Yvonne Kramer (SAV) zich de snel-
ste.

Tonnie Dirks, de viervoudige natio-
nale veldloopkampioen, had geen
concurrentie te duchten. De tuin-
man uit het Brabantse Zeeland had
in de eerste van de vier ronden van
2500 meter aanvankelijk Henk
Gommer vlak naast zich maar die
moest toen Dirks het hoge tempo
handhaafde afhaken.Dirks ging
daarna gemakkelijk door. Hij legde
de tien kilometer af in 30 minuten
en 57 seconden.

" WEGBERG - Harry Kamphuis
(Achilles-Top) heeft in het Duitse

Carla Beurkens
wint op Hawaii

HONOLULU - Carla Beurkens
heeft opnieuw demarathon van Ho-
nolulu op haar naam gebracht. De
Limburgse atlete, die 2.33.34 liep,
had op de finish een voorsprong van
ruim een minuut op de Japanse
Misaki Miyahara. Bij de mannen lie-
pen de broers Simon en Thomas
Robert Naali uit Tanzania de rest
van het veld los. Simon won in
2.17,29. De Nederlander Hans Oos-
terwijk eindigde dertien minuten la-
ter als zesde.

Wegberg een 10 km-loop gewonnen.
Kamphuis zegevierde in 32.29 mi-
nuten. Bij de dames won Kitty Vo-
deb (Achilles-Top) in 43.48 voor
haar clubgenote Ingrid Smeets in
43.52 minuten. Piet Jansen uit Tege-
len werd op de 30 km vierde in
1.46.23 en Marcel Giesen achttiende
in 1.58.53 uur. Bij de veteranen M5O
werd Ton Deumens (Achilles-Top)i
vijfde in 2.00.27, Bert Vos negende
in 2.06.55 en Arno Last elfde in
2.07.40 uur. Bij de dames-veteranen
W45 won Han Vos (Achilles-Top) in
2.11.40 uur.

'Berggeit' Goessens
snel in Schaesberg

SCHAESBERG - Unitas-atleet Wil
Goessens heeft gisteren de jaarlijk-
se Kapeller-bosloop van STB ge-
wonnen. Hij maakte daarbij goed
gebruik van het parcours dat be-
stond uit vier ronden van 1.800 me-
ter met een lange helling van acht-
tien procent. Goessens ging rustig
weg en liet John Verhiel en Roger
Klingestijn een kleine voorsprong
nemen, die hij op de tweede 'col' in
een voorsprong omboog.
Daarna waren de kaarten geschud.
Verhiel wist de schade te beperken
tot 22 seconden maar erkende zijn
meerdere door Goessens een 'echte
berggeit' te noemen. Klingestijn,
die in de beginfase zijn best deed
zijn rol ajs medefavoriet waar te ma-
ken, moest meer terrein prijsgeven.
De winnaar van vorig jaarwerd kort
voor de finish nog gepasseerd door
Jan Hoven en Ad Diederen.
No Opdenoordt trad weer even uit
'hall of fame' van de Nederlandse
topatletiek door zich heer en mees-
ter bij de veteranen te tonen. De in-
middels 49-jarige Kimbriaan finish-
te op precies drie minuten van
Goessens in 27.36. Zijn clubgenote
Christel Logghe won bij de dames
met anderhalve minuut voorsprong.

Prima generale
voor Selex BSW

DELFT - Basketbaleredivisionist
Selex BSW maakt zich op voor het
belangrijke duel van dinsdag met
het Groningse VGNN Donar. In
Delft wonnen de Weertenaren met
78-83 van Exact DAS, een ploeg die
vecht voor lijfsbehoud. De Weerte-
naren controleerden vrijwel de vol-
ledige veertig minuten dewedstrijd.
Alleen in de, voor de Weertenaren
bijna traditionele zwakke slotfase,
kwam de ploeg uit Delft even ge-
vaarlijk dichtbij. Voor de Oranje-
spelers Richard van Poelgeest en
Michael de Jager was het een hele
opluchting om, na de voor Neder-
land zo desastreus verlopen EjC-
kwalificatiewedstrijden, weer eens
het zoet van de overwinningte proe-
ven. De Amerikanen Reynolds (17
pnt) en vooral Williams (29 pnt) wa-
ren voor Selex het productiefste. De
belangrijke wedstrijd tegen VGN en
Donar, met als inzet de derde plaats
op de ranglijst, begint morgen-
avond om 20.00 uur in SporthalBos-
hoven.

Piet Raymakers
verliest Zamira

Van onze sportredactie

ENSCHEDE - Springruiter Piet
Raymakers, lid van de Nederlandse
équipe, raakt het paard Olympic Za-
mira ZB kwijt. Met Zamira vormde
Raymakers de afgelopen twee jaar
een succesvolle combinatie. De Bra-
bander uit Asten-Heusden treedt
definitief in dienst van stalZangers-
heide van Leon Melchior. Hij reed
de laatste jarenrond als eigen baas.
Zamira, eigendom van Raymakers
sponsor, verhuist niet mee naar
Zangersheide in Lanaken. Zamira
wordt nu waarschijnlijk naar het
buitenland verkocht. Of Rayma-
kers, die op 1 februari bij Zangers-
heide begint, opnieuw een toppaard
in zijn bezit krijgt, moet worden af-
gewacht.

sport kort

" FUKUOKA - De Amstelveense
zusjes Gal legden bij internationale
judo-wedstrijdenin het Japanse Fu-
kuoka beslag op zilver en brons.
Jessica werd tweede in de klasse tot
52 kg; deacht kilo zwaardere Jenny
eindigde in haarklasse als derde en
revancheerde zich daarmee voor de
mislukte nationale titelstrijd van
vorige week.

(ADVERTENTIE)

mWe hebbent beste uit 331111"1990alvastvooru samengevat. pflill|f§g
Vanaf morgen verkrijgbaar. "Het Beste Uit De Top 40 Van 1990". 34 hits van onder andere foll^ÉÉÉ I 5-4^t|||P
Tol & Tol, Clouseau, Gary Moore, London Beat, New Kids On The Blode, John Lee Hooker, I §|| g^J^f!? fif fcl^Tgl H
Lois Lane, Snap, INXS, Elton John, Vaya Con Dios en The Righteous Brothers. jr AQF ■ «■MhII, PJL^^W^WBU^. -
2 cassettes 39,95 Dubbel-LP 39,95 Dubbel-CO +%' 3 ■^^mhhpimm

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.
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Auto's
Gebr. DOMINIKOWSKI au-
tobedrijf biedt aan: Merce-
des 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;
Ford Siërra 1.8 CL 3-drs an-
traciet '87; Ford Escort s-
drs., blauwmet. '83; Seat
Ibiza, wit, '85; Mazda 323
GT antraciet, 84; Mazda
323 4-drs., automaat '84;
Nissan Cherry goudmet. t.
'83. Garantie financ, inruil
mogelijk. Kantstr. 48 Übach
over Worma Landgraaf. Tel.
045-326016
Te k. NISSAN Silvia 2.0
DOHC coupé , bwj. '86,
76.000 km, 16 klepper,
’10.000,-. Hommert 24,
Vaesrade kruisp. Schinnen.
VOLVO 340 DL, Special Se-
dan, 11-'B6, div. extra's, i.z.
g.st. ’ 10.500,-.046-512138
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
INKOOP alle merken auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 Of 427671.
VW Golf GTD Turbo '86;
Opel Kadett 3-drs. automa-
ÜC '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;
Mazda 323 automaat 81

’ 3.750,-. Bovag-garagebe-
drijf Stan WEBER. Inruil, fi-
nanciering, garantie. Baan-
straat 38, Schaesberg. Tel
045-314175 b.g.g. 321751.
«f!.!:': " ~-.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
je hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
De HOOGSTE prijs voor uw
oop-, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-254081
sVij geven U de HOOGSTE
orijsvoor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, de hoogste
prijs van Limburg. Tel.
34490-19637 04490-12924.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
aerij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevraagd loop- sloop-
en SCHADEAUTO'S vanaf

’ 50,- tot ’ 10.000,-. Tel.
046-525611 519679.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Bedrijfsauto's: Mercedes
307 D; Merc. 407 D; Merc.
508 D; Merc. 813 D; Merc.
1217 D; Merc. 1417 D; VW
LT 28 D; VW LT 35 D; VW
LT 45 D; VW Caddy D. In al-
le uitvoeringen. W. FEIJTS
Auto's. Vaesrade 61 Vaes-
rade. Tel. 045-243317.

Onderdelen ace.
AUTOSPEAKERS 150w,
3-way syst. Wes-tech ex-
port, mod. Pioneer TSI7OO,
nu ’ 125,- per set. Renne-
migerveldweg 72, Heerlen,
045-723076/ 727742
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.

(Brom)fietsen
Div. overj. VESPA'S voor
zeer spec. prijzen! Willy
Rekers. Fiets en schaats-
sport, Rumpenerstr. 40a,
Brunssum.
Te k. HONDA MT 5 sept.
'89, z.g.a.n. met veel ace,
vr.pr. ’ 2.900,-. 046-528486

Vakantie

SKI SERVICE
alle merken ski's F.S.N.

certificaat
Sport Tillemans, Rumpener-

straat 31, Brunssum.
St. Maartenszee bung.,
ZWEMPARADIJS. Week-
end/midweek va. ’ 240,-.
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,
’lBO,-. Tel. 04492-2601.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Kerkrade-West 045-423400
Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-terrièr pups. Tel.
045-222413.
Dierenartsenpraktijk Nuth
steril. HOND ’ 160,-, poes

’ 55,-. Tel. 045-244247.
Gedipl. TRIMMEN en ver-
zorgen van Uw hond. Betty
de Jong. Tel. 045-231377.
Te k. zeer mooie PUPS krui-
sing Amer. Stafford/Pitbull.
Tel. 045-444729.

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.
Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info 045-
-7393000.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIEBE-
GELEIDING in Heerlen en
Hoensbroek verzorgd door
'n ervaren team van docen-
ten. Bijles v.a. ’ 15,00 p. uur
in Heerlen en v.a. januari
ook in Maastricht. Inl. Edu-
catief Centrum De Horizon.
045-741102/045-210541

Rijles
In 8 dagen Uw RIJBEWIJS
halen op Sint Eustatius.
Examengarantie 04750-
-32428.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.

Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Heerlen 045-728348
Fax 045-729089

Dag en nachtservice
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating ook
tuinaanleg. 045-423699.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.
Adm. kantoor heeft nog
ruimte voor nieuwe BOEK-
HOUDINGEN, belasting-
aangiftes. Tel. 045-214748

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop GEVRAAGD antiek
meubels, lampen enz.
P. Cortenraad, Riemst (B)
09-3212261156.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? (veel keus) Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
KOELKAST ’95,- gasforn.
’95,- diepvr. ’175,- was-
autom. ’ 225,- 045-725595
Wat VERKOPEN? Adver-
teervia: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels!
10 lamps superbruiner met snelbruinlampen, ventilator, en

in hoogte verstelbaar statief, nu ’ 40,- per maand.
Tevens showmodellen met hoge kortingen bij

Van Erp
Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 04490-13531.

Kerkrade. Hoofdstraat 12. Tel. 045-456999.

TV/Video
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.
Alle kantoren van het Lim-
burgs Dagblad kunnen uw
VERENIGINGSNIEUWS
met bestemming LD-TV
aannemen.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
KACHELSPECIAALZAAK
en alle aanverwante artike-
len. Reker, Kluis 28, Geleen.
Tel. 04490-40785.
Kachels, inzethaarden, gas-
kolen-hout. Gratis geplaatst.
Goedkoop en goed. DE
KACHELSMID, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek

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

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

Vraag naar onze specialeklantenkaart, altijd aanbiedingen
en occasions. Alles van Flight-Case. Nergens goedkoper!

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48 stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond.
HET PRIJSBREKENDE MUZIEKPARADIJS.

3IANO'S huur met koop-
echt van ’65,- tot ’200,-

-3.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
f450- per jaar. Van Urk,
i/Vestersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
DRUMMER gevraagd voor
Roek-Band. Tel. 04492-
-1092.
Ruime sortering in nieuwe
en gebruikte PIANO'S.
Somers & Zn. Akerstr. 82
Heerlen. Tel. 045-713751.
Zoekt U DUITSE schlagers
en/ of Tiroler muziek bezoek
dan eens Tony Lang Music
Steenweg 26, Sittard. Tel.
046-517269.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek
Te koop GEVRAAGD antiek
meubels, lampen enz.
P. Cortenraad, Riemst (B)
09.3212261156.

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
Wij kopen GOUD, wij beta-
len contant geld. Defect of
heel. Verseveld, Saroleastr.
80a, Heerlen. 045-714666.

IÏ CD l l1J landbouwbelang h
div. gebruikte tractoren

Ö Fendt 304 LS 40 km snelgang 58 pk [
" Fendt 306 LS 70 pk I
f I Fendt 306 LS 40 km snelgang 70 pk Fa

I Fendt 308 LSA 40 km snelgang 78 pk I
I Same Buffalo 130 pk I

fJI Same Centurion 72 pk **^vierwielaangedreven
Same Taurus 58 pk

l n Steyr 188 28 pk
Steyr 760 64 pk i
Steyr 980 80 pk
Steyr 8080 70 pk r*

I Zetor724s vierwielaangedreven 72 pk I
I MF 675 vierwielaangedreven 75 pk I

'J Renault 605 smalspoor 60 pk p J
Ferrari vierwiel smalspoor 40 pk

Mechanisatiebedrijf
Horsterweg 70 Sevenum|

J, 04767-3333 vert. J. Tegels —e| L. Jacobs ï I
Mechanisatiebedrijf

.* | Bovenste Puth 21 Puth|
04493-1500 vert. Th. Alberts

Mode Totaal

Winterkollektie
Totale

Opheffings-
uitverkoop

40%-50% korting

| City Fashion
Klompstraat 4, Heerlen.

i ■■■..
Bei de Vakman

Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
ieer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, alle dakwerkzaamhe-
den, 10 jr. gar. Nu met win-
terkorting. Bel voor vrijbl. of-
ferte. Tel. 045-224459

Voor al Uw wand- en
VLOERTEGELWERK. Bel
045-227028.

Diversen
Onze fijne gezellige

Sauna, is gerenoveerd
o.a. met 2 finse cabines, turks-bad, wateroase, zonnetuin
royale relaxruimten en bar-bistro. Geopend: maandag t/m

zaterdag van 13.00 tot 24.00 uur.
zondags van 13.00 tot 19.00 uur.

Sauna Spaubeek
Op het Broek 6, tel. 04493-1996

Gebit gebroken? TAND- Met een PICCOLO in het
TECHNISCHE praktijk Limburgs Dagblad raakt u
Hoonhout, voor nieuwe uw oude spulletjes 't snelst
gebitsprotheses en repara- kwijt. Piccolo's doen vaak
ties. Akerstraat Nrd. 328, wonderen... Probeer maar!
Hoensbroek. 045-228211. Tel. 045-719966.

06-lijnen

06- GayCafé
Limburg 06-320.327.55

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

Zoek je een hete meid?
06-320.320.55 Live Afspreeklijn 50 et p/m

Eurotel
Gay two Gay

06-voor twee, niemand luistert mee. Draai een nul voor
een andere partner en zoek je gelijkgestemde

06-320.327.32
HETERO/LIVE SEX

Assistente's vertellen hun ervaringen....06-320.329.69.
De sex-lingerie-1ijn....06-320.327.34.

Anja praat met vreemdgaanders....o6-320.322.08.
Vrouwen rond 35 jaar, vertellen....o6-320.327.35.

Vrouwen fantasieën, gaan sons heel ver....06-320.327.69.
Tele-sex, de beste gesprekken....o6-320.322.07.

Achter ramen, waar rode lampjes branden..o6-320.326.69.

Gay-Sex.
Marcel & André, anonieme belevenissen....o6-320.320.21.

Gay-Phone, homo verhalen.f..o6-320.322.06.
Mr. Martin, extreem 5M....06-320.323.05.

Escort-lijn belevenissen van prod. homo's..o6-320.323.04.
Dag en nacht 0,50 et p/m.

Oow Homosex voor 2
V-3Ciy ' SMBrab./ümb.J 06-320.325.18

\lf\r\Y O Jack off Privé\l\J\J\ C- 06-320.321.16
Darkroom 06-320.324.16

■ yy\ Y\ I ■ *r\ Gay Pervers 06-320.329.16l—l I I I UU I IJ Travestie 06-320.325.09
Transsexueel

06-320.329.80 06-320.321.36
1,
, Bi-Sex 06-320.323.3696" Jongens-sexomgeving! 50 et p/m 06-320.325.19

Studenten-Sex
SPX lm 10 06-320.327.56OCAIIJII IU 50ctp/mPb. 75141 Adam.

Sonja 06-320.320.10
Evellientje ....06-320.321.10 Mimf I inrla
Vriendinnen 06-320.323.10 I N II 111 l_ 11 I U d
Meisjes 06-320.320.50 Geniet van 2kanten 50 c/pm
Sex 80x... 06-320.325.30 ne «or. oon -\ A50 et.p/m UD-O-HJ.O-.U. I 4
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DE VEELZIJDIGE E-SERIE NU STANDAARD I
MET KERSTGRATIFICATIE.

m, 1 | , , 1 1 1 ir
~. o _ _> l _ BESTEL METRUITEN GESLOTENBESTEL PICK-UP CHASSB-CAB/NE .<MAZDA E-bbHlb E.2000 E-2200 E-2000 E-2200 E-2000 E-2200 E-2000 E-2200 ,;

Motor- 60kW 48kW 60 kW 48 kW 60kW 48 kW 60 kW 48 kW 'fvermogen (82 pk) (65.5 pk) (82 pk) (65.5pk) (82 pk) (65.5 pk) (82 pk) (65.5 pk) j"
Eén van uw goede voornemens soepele 2 liter £*^ mskg 1265kg mokg mokg 180Skg „nkg m4kg 1875kg j

voor 1991 kunt u noe dit jaar verwe- benzinemotor of —- *... i- ■ , " / 63m} 6.3m] 6.3m> 6.3 m3*zenlijken. Want elke Mazda E-serie een krachtige _____ J
die vanaf 3 t/m 31 december 1990 2.2 liter diesel. IIZL 62cm 62cm 62cm b2m 75cm 75cm 69an 69cm

1 i 1 1 i i 1 1 1 1 'wordt verkocht, krijgt nu standaard Onzebestel-
een kerstgratificatie bijgeleverd. Hoe wagens beschikken over een com- vertelt u meer over de Mazda E- .
hoog deze uitvalt, dat kan de dealer pleet vlakke laadvloer. Dus volop serie, zn 3 jaar algemene garantie k

u vertellen. En daarmee geeft u zich- ruimte. Maar ook ruimte die via de en de vele extra mogelijkheden die er ~zelfhet grootste kerstcadeau. standaard schuifdeuren aan beide zijn om de auto aan te passen aan I]
De Mazda E-serie kent een aantal zijden, gemakkelijk te bereiken is. uw wensen. Maar ongeacht wat u wilt \

basistypen: bestelwagen met ruiten, De wagens hebben bovendien een vervoeren en welk type E-serie u ook ~gesloten bestelwagen, pick-up en versterkte dakdrager, een vergroot kiest, de standaard kerstgratificatie it

chassis-cabine. voorframe en een speciale dwars- blijft even aantrekkelijk.
Allen gemaakt om hard te wer- versteviging achter de extra brede *

ken. Elk type voorbumper. Veilig

is leverbaar C"»*| A____Mtey__^ |fl--^ ITI3ZD3
met een PÏlr^i mwr^RÊÊÊ*' harmonie tussen mens en machine *

*i

De Mazda E-serie is leverbaar alsPick-up vanaf 20.412,-. Als geslotenbestel vanaf 21.005,-, en als bestel metruiten vanaf 21.635,-.Prijzen exclusiefBTW. Afleveringskosten 384,75- s

(Wijzigingen voorbehouden). Standaard: 3 jaaralgemenegarantie en Ijaar lak- en carrosseriegarantie. Importeur: Auto Palace deBinckhorst BV., Den Haag. Tel.: 070-3489400.

__j , . >.... ] LOVEN HEERLEN B.V.
ffIJ/ ftPZIIPt" ' Palemigerboord 401 HeerlenVWW M-rCVff-rfa |„ ■■■■ 1 Telefoon 045-722451

1 AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. j AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26. Beek Kruisweide 3 Nieuwslad'. | Langheckweg 2 Kerkrade

|„i.u,.i.i Telefoon 04490-1920 L'.'.ï.'H Teleloon 04498-53055 1.. i Telelodn 045-464646 j

~T~\ AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF ~" AUTOBEDRIJF LEYMBORGH RADRENIA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen Bornerweg 5-8. Limbricht I Galioenweg 73 ißeatrixhaven) Maastricht s

tTTC-H Teleloon 043-642697 l^___j Teleloon 04490-15838 _____ Teleloon 043-632250 _y

Homo live
Twee hete jongensgaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

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

Ik ben ROMY. Bel mij alleen
als niemand je kan zien of

horen en doe precies wat ik
van je vraag 50 et p/m
06-320.331,04f

Eenzaam??
Bel me, kom bij me,

vrij met me. Maak me blij!!
06-320.324.96 (50 cpm)

Zoek je een lekkere Boy??
de Gay

Afspreeklijn
06-320.325.01 - 50 et p/m

Topsex
De lekkerste, 50 et. p/m 06-

-320.325.25
Zoek ze uit die meiden!! Sex
Afspreekband

06-320.328.33 - 50 et p/m
De zusjes Petra en Kim

spelen op de hooizolder.
Bel: 50 et p/m

06-320.330,34
Heet sexcontact
met heerlijke dames, bel
06-320.322.20 - 50 et p/m

Bisex
voor twee, direkt apart met

een heet meisje of een
lekkere jongen:ook trio!!

06-320.330.91 - 50 et p/m

üErotifoonü
We lagen buiten het zicht...
06-320.320.12 (50 et. p/m)

tough gays only!
Draai eerst 06-320 en dan:
Harry's Gaydating ... 330.99
Harry's GAybox ... 330.11
Gaybox Adam ... 330.33

Gaybox Den Haag ... 330.44
Gaybox Utrecht ... 330.55

Homobox ... 325.50
Meeluisteren ... 330.22
Gay College ... 321.08
Homoschool ... 321.12

P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

*** Een lekkere ***
straatmeid voor 50 cpm

06*320*320*77*
Homo

Het is wel slikken voor die
hete jongens

06-320.330.88 - 50 et p/m

Ruige Porno
Harriet: Schunnig en heet
06-32032053 50 cpm
Chique dame, 38 geeft

jongen les, pervers? 50cpm
06-320*320*38

Een rijpe hete donkere
vrouw 39 jr. voor jou! 50 cpm
06-320*320*91
Zoek je 'n VRIENDIN? bel
gezellig de flirtbox 50 cpm
06-320.330.01

Zoek je een leuke vriend of
vriendin?

afspreekcomputer - 50 cpm
06-320.330.79

Homo
Zoek je 'n lekkere boy?

Bel 06-320.330.18
Inspreken: 01720-22484.

Zoek je een sexrelatie met
een lekkere meid? 50 et p/m
06-320.320,44

Mooie vrouwen zijn op zoek
*Sexkontakten*
06-320.321.44- 50 et p/m

Meer dan 100 hete meisjes
zoeken sexcontact 50 et p/m

06-320.326.66
Voor Sex-afspraakjes

Meisjeskontakt
06-320.328.00 - 50ct p/m

Loesje en Anita zijn 2 hete
ondeugende meisjes 50cpm
06-320.328.88

Wil jij direkt APART met 'n
strenge man of met een

onderdanige slaaf??? Bel
Gay S.M. voor twee 50 cpm
06-320.329.99

Wil jij 'n lekkere meid? I
de Tippellijn 50 ct pT

06-320.330.6-
Zoek je een lekkere &
Homo-KontaM

Computer, bel: „
06-320.330.95 - 50 ct_ ■

Homo j
Jij belt Gay Privé, je K.

direkt een andere gay J
de lijn. Wil je met een a j
praten druk dan op de((
krijgt dan direkt 'n niet>beller aan de lijn. Ideaal',

het maken van een i'spraakje of voor 'n op*.
dend gesprek van man'
man. Gay Privé Limbiy

(direkt apart). '06-320.322.75-50 ctj.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 11
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sport

Blauw Wit op valreep langs OSCVan onze medewerker

'EEK - In plaats van simpel
punten te pakken in de

fedstrijd tegen de voor de hand-
ÏSgende degradatiekandidaat
PSC, bezorgde Kwantum/Blauw
fit zichzelf en zijn verbijsterde
Janhang een moeilijke middag.
Pc punten bleven weliswaar in
pek, maar de manier waarop de
19-18 overwinning, in letterlijk
fe laatste seconde, tot stand
P^am was beschamend.

jja goede prestaties tegen koplo-per E&O en Hermes wil het niet
Peer vlotten met de ploeg uit

Neerbeek. Met een spelopvat-
ting, gebaseerd op rust en zeker-
heid die tegen V&L nog goed
was voor een minimale neder-
laag, probeerden de blauwwitten
OSC tevergeefs te imponeren.
Het duurde precies vijf minuten
voor het eerste doelpunt werd
gescoord (door de thuisclub), na-
dat er aan beide zijden een paar
goedekansen om zeep waren ge-
holpen. OSC was duidelijk de
mindere en scoorde pas na ruim
een kwartier zijn eerste doelpunt

en dat kwam ook nog tot stand
toen de bal via de rug van Josten
in het doel belandde.

De 5-1 stand wekte de indruk dat
Blauw Wit het karwei gemakke-
lijk kon klaren, maar toen in de
volgende vijftien minuten de
Limburgse score beperkt bleef
tot twee schamele treffers werd
duidelijk dat de thuisclub zich
naadloos aanpaste aan het zwak-
ke spel van de Amsterdammers
die, op weg naar het kleedlokaal,

verbaasd naar de 7-6 stand op het
scorebord keken.

Ook in de tweede helft bleef
Blauw Wit volharden in een
speelwijze die minder trouwe
supporters ongetwijfeld de kou
had in gejaagd. De ploeg van Pe-
ter Verjans leidde weliswaar va-
ker met een verschil van twee of
drie doelpunten, maar slaagdeer
nooit in de marge groter te ma-
ken. Toen de linkshandige Kos-
sen in de laatste tien minuten

met vier (!) doelpunten oprij het
enige verschil tussen twee
knoeiende ploegen had wegge-
werkt, leekeen puntendeling het
maximaal haalbare voor Blauw
Wit. Maar nadat Raymond Cre-
mers, in een gevecht om de bal
met doelmanRob Brouwenstein,
opnieuw een rode kaart had afge-
dwongen stelde een simpel een-
tweetje tussen Beaumont en
Coenen laatstgenoemde in de ge-
legenheid de overwinning alsnog
te pakken: 19-18.

Paul Coenen (5
doelpunten) en Jacques Josten
waren de beste spelers aan
Blauw Wit-zijde.

Degradatiezorgenverbannen na zwaarbevochten zege tegen VZV

V&L -dames kunnen weer eens juichen
door ivo op den camp

ÊLEEN -De armen gingen na het slotsignaal in de lucht alsof
Juist de landstitel veroverd was. Het zwaar gehavende da-
esteam van ADB/V&L -zes speelsters hadden de club verla-
". omdat ze het niet eens waren met het bestuursbesluit om
&ir.er Piet Kivit te ontslaan en de routiniers Carla Kleintjens
1 Karin Pisters haakten wegens blessures af- slaagde er gis-

in met hulp van zes in allerijl opgeroepen oud-speel-
*rs een zwaarbevochten, maar verdiende, 15-10 overwinning
; het vuur te slepen tegen VZV.

r dat resultaat kan de Geleense
J^g met een gerust hart de feest-
ten tegemoet zien. Van accuut
■^adatiegevaar is geen sprake
*er nu de ploeg van trainer Wiel
'yntz een kloof van vijf punten
i't geslagen met de Noordhol-

landse opponent van gistermiddag.
Terechte juichstemming in het
V&L-kamp, vond zelfs Piet Kivit.
De ontslagen oefenmeester was de
eerste die vanaf de tribune de Ge-
leense overwinning als verdiend be-
stempelde en een groot deel van de
selectie later in de kantine van de
sporthal feliciteerde met het behaal-
de resultaat.

Opvallend veel publiek vond gister-
middag de weg naar de sporthal.
Volgens trainer Wiel Mayntz een ge-
mêleerd gezelschapvan mensen die
V&L een warm hart toedragen en
bezoekers die, na de voor de Ge-
leense ploegpublicitair slecht uitge-
pakte affaire met Kivit, een glim-
lach niet zouden kunnen verbergen
by een eventuele nederlaag. „Maar
ik denk dat de meeste mensen ons
deze overwinning wel gunnen",
glunderde Mayntz na afloop.
De personele problemen gekoppeld
aan de grote belangen die op het
spel stonden, hadden Wiel Mayntz
begin vorige week doen besluiten
een beroep te doen op Cecile en
Mieke Leenen. De Geleense zusjes
zijn samen goed voor ruim 150 inter-
lands in het Oranje-shirt. Die erva-
ring kon Mayntz goed gebruiken,
want de overige selectieleden heb-
ben hooguit af en toe eens mogen
ruiken aan het grote werk. „Daar
hebben we het eigenlijk ook voor
gedaan", benadrukte Mieke Leen-
en. „Nadat vorige week ook nog
Carla Kleintjens en Karin Pisters
geblesseerd raakten, vonden Cecile
en ik het min of meer onze plicht de
jonge speelsters op te vangen".

Ofschoon de benen van beide speel-
sters niet, meer voor honderd pro-
cent konden wat hun gedreven ka-
rakter verlangde, was de inbreng
van Cecile en Mieke Leenen van
doorslaggevende betekenis. De
jeugd trok zich op aan het tweetal
en omdat in het doel Marleen Dreis-
sen gaandeweg steeds meer kijk
had op de afstandsschoten van de
Noordhollandsen, groeide het ver-
trouwen in een goede afloop.

Aanvankelijk liep het helemaal niet
van een leien dakje. Judith van
Dam, de enige opbouwspeelster die
voor dreiging zorgde, bezorgde
VZV een 2-0, 3-1 en een 5-3 voor-
sprong na twintig minuten spelen.
De slotminuten voor de pauze wa-
ren echter voor V&L, dat via Cecile
Leenen, Mieke Leenen en Karin
Donners ging rusten met een 6-5
voorsprong.
Na de pauze hield VZV gelijke tred
tot 9-9 halverwege de tweede helft.
Toen besloot Cecile Leenen nog-
maals een beroep te doen op de
schat aan ervaring die zij in vele ja-
ren aan de top heeft opgedaan. Han-
dig strafworpen uitlokkend kon de
thuisclub een kleine kloof slaan (11-
-9). Dat was voldoende om de gasten
op de knieën te krijgen. Via enkele
fraaie treffers viel de zege uiteinde-
lijk zelfs nog ruim uit: 15-10.

Wiel Mayntz genoot van het succes.
„We wisten dat we het conditioneel
moeilijk zouden krijgen en hebben
dus een speltype gehanteerd dat te-
gen de natuur van V&L is. Daarom
hebben we in een langzaam tempo
gespeeld. Dit duel moesten we per-
sé winnen. Op ervaring en karakter
hebben we het gered. Dit resultaat
geeft ons in elk geval vertrouwen in
de toekomst".

Bernadette
Gelissen

moeiteloos
naar zege

jEK- Omdat Pascal Werdens ver-
*-n was de beschermkappen van
.oenen van zijn paard te verwij de-
* en. daardoor gediskwalificeerd
est worden, is de Merkelbeekseazone Bernadette Gelissen zon-

' veel strijd winnares geworden
?, de dsessuurwedstrijd die de
_/ Ten Eysden in Beek organi-

M, verplaatsen van de wedstrijd
jl, het Ruitersportcentrum inek Was een goede zet. De deelne-
-Ide combinaties konden daar,

»a!Ü" '^eale omstandigheden, hun
rden voorbereiden op hun dres-

( rProef. Ook het geplande car-
j Selnummer kwam in Beek ergd tot zijn recht. Het was een ge-
i °rn te zien tot welke prestaties
L recreatiegroep 0.1.v. Harrie Ne-seh in staat is. Bovendien was
feP. show een aangename onder-
en ng van de vele dressuurproe-

le Nelissen, lid van de organise-e vereniging kwam in de klasse
i.trV" I. ondanks zijn bezigheden
s de carrouselgroep, tot een goe-I Qerde plaats. In deze rubriek
Hffj clubgenote Chantalle Nelissen
lii se.Uw met de eerste prijs naar
'$r_,terwijl Wim Golstein tweede
'h Pv4g^xPeriment om op zondagmid-
'We ressuurproeven door de ju-
*Co 6n Nijskenden Rensen te laten

is geslaagd. De
lir n koptelefoons waren voort-
etSr?^ soms zelfs door twee
.^ nen aan een telefoon. Het was
ij-j exPeriment dat een positieve
°&-il ëe everc*e aan de toenemende
»n !ariteit van de dressuur, waar-

ememers en publiek in de
.f., veel plezier kunnen bele-

?ckerfn' BeK'n-iers groep I: 1. Monique
*etw„ met Fignon: 2. Jan Rensen met
fai-ni '3- An«elique Schut met Ultra.
"s e ers Eroep II: 1. Monique Cox met

r-Di i°; 2- Mar'an Plessius; 3. Carolien%£'"* met Dominiku. Licht I: 1.Anita
*t Jel

,met Leonardo; 2. Karin Wetzelaar
"fitio t. ey; 3- Renate Gelissen met El
"bbyï 2 1?_hl II: 1- Antoinette Nelissen met

lfonlvrancien Verhooren met Dundee;
Wim vKlcken met Esperanto. Midden I:

?■. mloncken met Condor; 2. Wim Gol-
ft Dn, , Br'Hiant; 3. Gemma ClaassensHan ? '»Midden U: '" Jan Rensen met
_. 3 M Monique Beckers met Arrogan-
'aarj.fjam Overeem met Wladimir.J*irr_ n ; Chantalle Nelissen met Condor;
F met tb tem met Agaat; 3. Harrie Nelis-Pmet A"- Zwaar II: 1. Bernadette Gelis-

Groep van Kivitnaar Blauw Wit
Van onze sportredactie

GELEEN - Piet Kivit en de zes
speelsters die het bij V&L na zijn
ontslagvoor gezien hielden, gaan
met ingang van deze week bij
Kwantum Blauw Wit trainen.
Het bestuur van de Neerbeekse
ploeg stond al niet onwelwillend
tegenover het plan om Kivit en
de zes speelsters in de gelegen-
heid te stellen bij hun club te ko-

men trainen. Een gesprek met
tramster Astrid Winthagen en de
speelstersgroep van de tweede
divisieclub deed ook de laatste
mogelijke obstakels verdwijnen.

Er zullen alleen nog afspraken
gemaakt moeten wprden op wel-
ke wijze de trainingen zullen ver-
lopen. Enerzijds zullen de zes ge-
woon aan de groepstraining mee

kunnen doen, maar Piet Kivit wil
op verzoek ook kunnen voldoen
aan specifieke wensen van de ex-
V&L-speelsters. Een keer in de
week zal Kivit sowieso met zijn
groep apart trainen. Het ligt ook
in de bedoeling dat er regelmatig
oefenwedstrijden worden ge-
speeld, waarbij ook een deel van
de Blauw Wit-selectie actief kan
zijn.

Blauw Wit is het niet primair te
doen om een of meer van de zes
speelsters met ingang van ko-
mend seizoen in te lijven (een
overgang deze jaargang is regle-
mentair onmogelijk), maar hoopt
profijt te kunnen trekken uit de
schat aan ervaring die Kivit en
zijn gevolg met zich meebren-
gen. Onder de zes opgestapte
V&L-speelsters bevinden zich
ex-Oranje-international Micole
van Thor, Jong Oranje-speelster
Natasja Kivit en de beide Belgi-
sche internationals Maud en In-
grid Segers.

" Mieke Leenen,
terug van
weggeweest bij V&L,
wordt aan de cirkel
in de tang genomen
door drie
VZV'speelsters.

Foto: PETER ROOZEN

Coach Piet vanSloun na ruzie opgestapt

Bartok veilig
Van onze medewerker

EDDY BUDÉ
TILBURG - De tafeltennissers van
NMS/Bartok hebben zich definitief
gehandhaafd in de eredivisie. De
degradatiewedstrijd tegen Swift
Deventer werd op neutraal terrein
in Tilburg met 5-3 gewonnen. Coach
Piet van Sloun heeft na een al we-
ken sluimerend conflict met enkele
spelers het bijltje erbij neergegooid.
Na zes jaar trouwe dienstwordt Van
Sloun opgevolgd door het duo John
Dubislav en Paul Lemmens.

Buigen of barsten. Dat was het mot-
to waaronder de Bartokkers het al-
lesbeslissende duel tegen Swift te-
gemoet traden. Op papier waren de
Bornenaren favoriet, maar in een
beslissingswedstrijd kunnen er al-
tijd gekke dingen gebeuren. Het
dubbel Sung/Ter Braak maakte te-

gen Henk Hartholt/Van Hummel
geen fout. Het was een bittere te-
genslag dat Hub Dullens en Pieke
Franssen in drie sets het hoofd
moesten buigen tegen het duo Ro-
nald Hartholt/Kievit.

Swift kwam op een verrassende 3-2
voorsprong na winst van Chen
Sung en nederlagen van Hub Dul-
lens en Pieke Franssen in de
singles. De Bornse supporterschare
vreesde het ergste. Gelukkig hield
Marcel ter Braak het hoofd koel. De
uitstekende acterende aanvaller
won op overtuigende wijze zijn
twee partijen tegen Van Hummel en
Kievit: 4-3. Na de winst van Pieke
Franssen tegen Ronald Harthold
was de buit binnen. Ook bij een 5-5
eindstand had Bartok door een ho-
gere game-produktie aan het lang-
ste eind getrokken.

Opgelucht kon Bartok adem halen
toen de kruitdampen van de zenuw-
slopende strijd waren opgetrokken.
Volgend jaar weer eredivisie, maar
dan wel zonder coach Piet van
Sloun. Een al enkele weken romme-
lend conflict tussen Van Sloun
enerzijds en onder andere Hub Dul-
lens en Marcel ter Braak anderzijds
kwam het afgelopen weekend tot
een uitbarsting.

Dullens en TerBraak konden zich al
enkele malen niet verenigen met de
opstelling van Van Sloun, die twee
keer het jonge talent Richard Aarts
ten koste van hen naar voren
schoof. Toen Hub Dullens in de eer-
ste wedstrijd van de olayoffs tegen

Verenigde Spaarbank thuis werd
gepasseerd, dreigde hij zelfs te ver-
trekken.

Hub Dullens: „Van Sloun hanteerde
vaak rare opstellingen. Als wij hem
om uitleg vroegen, werd hij steeds
erg boos. Hij was te opvliegerig. Ik
vind dat een coach rust moet uit-
stralen. Dat hij tegen Verenigde
Spaarbank Richard Aarts in plaats
van mij opstelde, sloeg nergens op.
Ik vroeg mij weleens af ofhij wat te-
gen mij had. Ik heb daar nooit een
duidelijk antwoord op gekregen.
Tactisch en technisch vond ik Van
Sloun niet zo sterk. Ik zit er dus ab-
soluutniet mee dathij is opgestapt".
Piet van Sloun was gisteravond niet
bereikbaar voor commentaar.

" Hub Dullens, een van de
spelers die blij is met het ver-
trek van trainer Van Sloun.

Foto: WIDDERSHOVEN

Geen WK-voetbal
voor Oranjedames

DENEKAMP - Zelfs
de troostprijs ging
aan de neus van het
Nederlands vrou-
wen-voetbalelftal
voorbij. Niet alleen
bleek Denemarken
in de kwartfinales
van de strijd om het
Europees kampioen-
schap - pas na ver-
lenging - te sterk (0-

1), ook de hoop op
plaatsing voor het
WK van eind 1991 in
China vervloog.
Doordat Zweden Ita-
lië in eigen huis op
0-0 hield, mag dat
land als nummer vijf
van Europa naar
Azië.
In Denekamp kreeg
de formatie van Bert

van Lingen dus een
dubbele teleurstel-
ling te verwerken.
En dat terwijl het er
na de uitwedstrijd in
Vejle nog zo zonnig
had uitgezien. De 0-0
daar leek een solide
basis voor een plaats
in de eindronde met
de beste vier ploegen
van Europa. Maar
Denemarken hand-
haafde in Denekamp
zijn status als voor
Oranje onoverwin-
nelijke opponent.

V&L en Sittardia doen goede zaken
Van onze medewerker
MICHEL JANSSEN

SITTARD - De handballers van
VGZ/Sittardia en Hirschmann/V&L
kijken tevreden terug op de gang
van zaken in de eredivisie. Zelf
wonnen beide ploegen terwijl de ne-
derlaag van Tachos bij Aalsmeer
(15-11) V&L op de tweede plaats
bracht. Een positie die de Geleners
over twee weken hebbente verdedi-
gen in Sittard.

VGZ/Sittardia speelde bij het Haag-
se Hermes een van zijn beste wed-
strijden van dit seizoen en won ver-
diend met 18-23. Terwijl doelman
Dick Mastenbroek met de week
dichter naar zijn vroegere topvorm
groeit speelden de opbouwers Vij-
geboom en Habraken weer eens een
prima wedstrijd, waarmee het min-
dere acteren van de hoekspelers
goed werd opgevangen.

Al in het begin van de wedstrijd
nam een geconcentreerd spelend
Sittardia het initiatief en leidde
meestal met een of twee doelpun-

ten. Hermes stuurde veel van zijn
akties over Patrick van Olphen en
het was deze uitblinker die enkele
seconden voor het rustsignaal de
stand op 9-11 fixeerde.

Na de hervatting verflauwde even
Sittardia's aandacht, getuige het
aantal kansen dat de eerste tien mi-
nutenom zeep werd geholpen. Maar
de Limburgse verdediging kon
voorkomen dat de Hagenaars langs-
zij kwamen en toen Sittardia, hak
verwege deze helft, wegliep naar 12-
-17 werd duidelijk dat Hermes op-
nieuw een Limburgse nederlaag
zou incasseren. Het werd uiteinde-
lijk 18-23, waarbij Habraken (7), Vij-
geboom (5), Schuurs (5) en Louwers
(3) voor nagenoeg de gehele Sittard-
se productie tekenden.

Wil Jacobs
Op bezoek bij het laageplaatste
HVT in Eindhoven kende Hirsch-
mann/V&L geen enkel probleem, al
zou de 8-11 ruststand op het tegen-
deel kunnen duiden. Vooral Wil Ja-
cobs had er goed oog in en manoeu-
vreerde zijn ploeggenoten meer dan
eens in een uitstekende positie.
Claus Veerman, normaliter schutter
van dienst in de Geleense ploeg,
werd weliswaar goed bewaakt,
maar ander rendement hadden de
Brabanders niet van deze maatre-
gel. Vooral niet toen in de tweede
helft de Geleense verdediging op
slot ging en HVT nog slechts drie-
maal kon scoren. V&L, dat in Gerd
Klinkers met 6 doelpunten zijn top-
scorer had, maakte ook na de rust
elf doelpunten en pakte daarmee
opnieuw fors uit tegen een degrada-
tiekandidaat: 14-22.

GTR versterkt
koppositie

Van onze medewerker

HULSBERG - Door winst met 5-3
op Blerick en het 4-4 gelijkspel van
SLTC heeft NIP/GTR zijn leidende
positie in de tenniscompetitie iets
versterkt. De Roermonds/Geleense
combinatieploeg hoefde geen van
de enkelspelen af te staan. Blijkbaar
werd daardoor de concentratie iets
minder en verloren Stefan Koch en
Martij n John Voorbraak eigenlijk
verrassend in het dubbelspel van
Hans van Seters en Frank Verspa
met 10-6.

Ook het damesdubbelspel en het
eerste gemengddubbel werden niet
in winst omgezet. Alleen Koch met
Chantal Leenen wonnen hun ge-
mengd dubbel tegen Simone Car-
tigny en Dennis Trommelen.

De naaste concurrent is nu Rea-
dy/TC Nieuwenhagen geworden.
Zij kwamen tegenKerkrade ook tot
een 5-3 zege en passeerde daarmee
SLTC met een halfpunt op de rang-
lijst. Opvallend was dat deze wed-
strijd ook 4-0 na de enkelspelen was
en konden Eugenie Curfs en Jeroen
de jong als enige nog winst in het
gemengd dubbel boeken.

Simunek
weer de
sterkste

ROME - De Tsjechische beroeps-
wielrenner Radomir Simunek heeft
zaterdag in Rome zijn derde over-
winning behaald in de reeks veldrit-
ten voor de Super Prestige Trofee.
In de 'eeuwige stad' versloeg hij de
Italiaan Pontoni in de eindsprint.
De Zwitser Frischknecht legde op
ruim een halve minuut achterstand
beslag op de derde plaats. Simunek
won eerder onder meer de Super
Prestige wedstrijd in Valkens-
waard.

Beste Nederlander in de Italiaanse
hoofdstad was Henk Baars. De we-
reldkampioen behaalde voor de eer-
ste keer sinds tijden weer eens een
aansprekend resultaat. Hij eindigde
op de vierde plaats, op 47 seconden
van de winnaar.

In het klassement om de Super
Prestige Trofee vergrootteSimunek
zijn voorsprong op de oud-wereld-
kampioen Danny de Bic tot tien
punten. De Belg eindigde in Rome
op de tiende plaats op ruim ander-
halve minuut van de Tsjechoslo-
waakse winnaar. De andere twee
Nederlandse deelnemers in Rome
speelden in het spel om de eindzege
niet mee. Frank van Bakel eindigde
op de vijftiende plaats, Huub Kools
kwam daar nog eens negen plaatsen
achter. Het verschil met Simunek
bedroeg meer dan vijfminuten.

Ook in Nederland kwamen de veld--
rijders in actie. Adrie van der Poel
toonde zich de sterkste in Rosma-
len. In Amersfoort ging de eerste
prijs naar Rudi Nagengast. Van
Limburgse zijde liet alleen Ben
Slenter zich zien. Hij werd derde.

wielercijfers

" Rome - Vijfde veldrit Superprestige:
1. Simunek (Tsjech) 1.01.42; 2. Pontoni
z.t; 3. Frischknecht 0.41; 4. Baars 0.47; 5.
Camrda 1.02; 6. Fort 1.11; 7. Hendriks
1.16; 8. Hautekeete 1.22; 9. De Roose
1.29; 10. De Bic 1.35; 15. Van Bakel 2.42;
24. Kools 5.33. Stand na vijf wedstrij-
den: 1.Simunek 59 punten; 2. De Bic 49
p; 3. Hautekeete 45 p; 4. Camrda 34 p; 5.
Baars 31 p; 6. Kools 28 p; 7. Lambrechts
28 p; 8. De Roose 27 p; 9. Hendriks 27 p;
10. Frischknecht 27 p.

" Rosmalen - Veldrit profs en ama-
teurs: 1. Adrie van der Poel; 2. Reinier
Groenendaal op 12sec; 3. Hendriks 0.51;
4. Richard Groenendaal 1.20; 5. Kuyper
1.30; 14.René Kuhlman; 16. Pascal Alle-
leyn; 20. Ben Slenter;Y_6. Noél van der
Leij.

" Hoorn - Veldrit amateurs: 1. Nagen-
gast; 2. Dussel op 40 sec; 3. Krijger 0.55;
4. Bijnen 1.10; 5. Lammerink.
O Amersfoort - Veldrit amateurs: 1.
Nagengast; 2. Ophei op 12 sec; 3. Ben
Slenter 0.30; 4. Burgers 0.55; 5. Krijger
0.58.
O NWB-cross Oostrum - Amateurs: 1.
Lichteveld, 55.53; 2. Brentjens, op 20
sec; 3. Vande Laar, 1.47;4. Peeten, 3.41;
5. Velter, 3.55; 6. Schoenmakers, op 1
ronde; 7. Engbertsen; 8. Engelen; 9.
Reinders; 10. Smits. Veteranen: 1. Pie-
ters, Eindhoven, 39.53; 2. Rooyakkers,
54 sec; 3. Keijsers, 1.27; 4. Faasen. 1.59;
5. Korsten, 3 min.; 6. Weijers, 3.40; 7.
Hendriks,4.15; 8. Smits, opeenronde; 9.
Kerren; 10. Vervoort
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Om de weg te wijzen stapt
Ireen bij een heer in de
wagen. Avontuur in zijn

bungalow. Je bent mooi in
dat slipje (50 cpm)

06-320.329.22
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 man moet lang smeken,
maar als Anouk voor de

spiegel het laatste uittrekt
06-320.329.23

(50 et.p/m.)
De vrouw heeft ze voor 't uit-
zoeken. Flinke knullen. Tot-

dat ze zelf gepakt wordt.,
hevig! 50 et p/m

06-320.323.84
Diane op de zonnebank.

Haar mooie blote lijf geniet.
Plots zijn er 2 mannen die
meegenieten

06-320.329.24 ( 50 et.p/m.)
Op de Bisexbox vinden

eerlijke mensen elkaar die
weten dat er meer te koop
is dan mannetje-vrouwtje.

50 et. p/m

06-320.328.38
Hoorspel

Helen op het sexkasteel.
Foto's, chantage Lolita aan

het wandrek. In harem
v00r... Grieks!!

06-320.329.25 (50 et.p/m)
Koordslipje verplicht. De
vrouw controleert Alide

streng voordat ze op hoge
hakjes naar de man mag.

50 et p/m

06-320.323.85
Nee zeg, doe normaal! Niet

doen! Een blondje met 2
knullen alleen. Ze verzet
zich woedend totdat ze..
06-320.321.30

(50 et.p/m)
Video. Yvon wil die naakt-
scène wel doen. Maar ook
als ze merkt dat het Grieks
moet met 2 mannen...??

50 et p/m
06-320.323.86
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen
De Pornobox onbeschaamd

maar wel eerlijk 50 et p/m

06-320.320.51
Weer vonden vurige bellers

van 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 et.p/m)

Emma's sportmassage
begint serieus, maar als de

man haar soepele dijspieren
kneedt gaan de

deur op slot
06-320.326.70 (50 cpm)

Rosie-relatielijn
Voor modern sexcontact op
06-320.324.50 (50 et.p/m)

hoorje wensen van paren en
dames. In Rosie dcc. Zie je

hun "naakffoto's
Wim betrapt de vrouw die

heel ondeugend allen bezig
is. Om hem te laten zwijgen

laat ze hem
meedoen

06-320.340.01 (50 cpm)
Het is nieuwvoor Jenny. Ze
wist het niet van zichzelf.

Maar na de sherry wordt het
lesbisch met Thea, en

hoe..? (50 cpm)
06-320,330.19

Als meneer kegelt sluipt de
blonde vrouw

naar de stal
De man wacht haar op om
haar de sporen te geven.
06-320.326.73 (50 cpm)

Foto's
Op het zwartspiegelende
buro komt haar body sexy
uit. " Nu voorover". Lifesex

met de man! 06-320.326.72
(50 cpm)

Om haar lening af te lossen
zal Loes 'n keer naar de

man toe gaan, die haar als
absolute heer opwacht....

SM 50 et p/m

06-320.326.92
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’ 25,- staat uw
huis, auto, enz. met FOTO
op LD-TV.

Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 cpm)

De man logeert bij de blonde
vrouw. Hij verrast haar als

ze uit bad komt.
ze stoeien

dan valt haar badjasjes
06-320.330.09 (50 cpm)

Verward ziet Ellen hoe deze
vrouw een naakte vrouw be-
straft, maar als ze zelf dit lot
ondergaat... Jaaa 50 et p/m

06-320.330,52
Bij de man van het escort-

buro moet Alex bij de sollici-
tatie eerst uitgebreid door de

keuring
homo

06-320.321.33 (50 cpm)
Haar man denkt dat ze op

wintersport is, maar thuis bij
een knul geniet Conny

2 weken
onuitputtelijk

06-320.330.17 (50 cpm)
De man ontslaat alle vrou-
wen. In elk kamertje zal er
vanaf nu een leuke knul op

hem wachten (Homo)
50 et p/m

06-320.340.11
Hoorspel

Met devrouw van zijn vriend
Massagesalon. Line op de
slavenmarkt. 2 meisjes in

nylons knielen...
06-320.326.90 (50 et.p/m)

Homo-Life
Na het trimmen gevenQ.

lenige mannen elkaar een
weldadige massage tot ze

allebei....
06-320.326.91 - 50 et p/m

06-iijr.en

SM Maniac.
Twee strenge, hete meeste-
ressen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12 (50 et. p/m)
De allerheetste meiden zijn
op zoek naar jou!! 50 et p/m
06-320.320.36

Meisjes
zoeken snel Sexcontact!!!
06-320.320.33 - 50 et p/m

Vreemde man.
Arme heeft alleen oorpijn.

Toch wil de man dat ze zich
ontkleedt. Blondje op hoge

hakjes...
06-320.340.15. 50ct p/m

Rob doet de boodschappen
voor de mooie nieuwe buur-
vrouw. Op zijn schoot is ze

plots...naakt!! 50 et p/m

06-320.340.75
Voor de spiegel ziet Chantal

hoe het met 2 mannen zal
gaan gebeuren. Dan voelt

ze het, en het is...waanzin-
nig! 50 et p/m

06-320,340.22
S.M. Complete opname op

S.M. zolder. 2 Paren in
onvoordelijke onderwerpin-
gen. Mannen zien hoe hun

vrouwen....soct p/m

06-320.340.77
Nachtelijke bezoeker. Op
haar knieën leert Ella van
een donkere onbekende
hoe heerlijk.. (Grieks) kan

zijn. 50 et p/m

-06-320.340.25.
2 Brutale jongens chanteren

een blonde getrouwde
vrouw. Kokend van woede. geeft ze toe, maar dan

geniet ze 50 et p/m

06-320.340.88
"Nee nee nee. zo wil ik het
echt niet!!" Maar toch, als

die man zo Grieks doet geeft
ze eindelijk t0e...50 et p/m

06-320.340.33
Inge mag het zeggen. "Doen
jullie die slipjes maar eens
heel vlug uit!!" Dan zijn 2

knullen net zo naakt als zij.
50 et p/m

06-320.340.36
Fel protest. Een woeste

mooie meid maakt voor 't
eerst kennis met SM. "Nee,
niet doen, nee!!" Totdat ze...

geniet 50 et p/m
06-320,340.95

Judy's wensdroom komt uit.
Vastgebonden op de bank,
wil ze dat die 2 mannen hun
gang gaan bij haar. (Grieks)

50 et p/m

06-320.340.41

Kontakten Klubs

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

Maastricht privé
Ongedwongen relaxen, met een keuze uit div. meisjes,

geen verplichtingen bij kennis maken.
Jodenstraat 2 Maastricht. Tel. 043-254183

Door 1 of 2 meisjes totale
Ontspanningsmassage

045-353489/351555

Huize Mergelland
alle kamers met bad of douche. Sauna, bubbelbad, SM-

kamer. Open van 11 tot 24 uur. Dr. Poelsplein 33, Simpel-
veld. Tel. 045-445120. Leuk meisje steeds welkom.

De man laat een stevige
blonde knul nablijven om

aan de ringen nog eens de
spreidstand te doen. Homo.

50 et p/m

06-320.340.45
Als de vrouw een opstandi-
ge knappe meid zo over de

knie legt, wordt het gloeiend
en dan Lesbisch. 50 et p/m

06-20.340.55
Voetbalknie. De vrouw wast
een knappe knul. Ze kan het
niet laten. Haar lippen vin-

den zijn... 50 et p/m

06-320.340.69
Een soort Life-Sex waar ze
nog nooit van gehoord had,
maar die haar gek maakt,

met een
donkere man..

06-320.340.06. 50 et p/m
Als de vrouw hun geheim
ontdekt is zij de .... Meneer

en mevrouw zullen haar
onderworpen dienen. S.M.

(50 cpm)
06-320.330.51

De nieuwe Life-Line. Voor
een gesprek apart met

Chantal. De operator helpt u
verder. Chantal, blond en

sexy op (50 cpm)
06-320.327.88

Boeiend. Helga bekijkt ver-
baasd een S.M. kamer.

Waar zijn die katrollen voor?
Als ze het voelt is het te

laat... (50 cpm)
06-320.330.61

Wip-inbox
heet zo omdat er heel wat

ge., wordt op 06-320.324.60
Leuk toch? Trouwens de
Lijfsexbox daar durven ze

ook en jij mag best meedoen
op 06-320.324.90 (50 cpm)

Privé live sexgeprek
06-320.330.74

50 et p/m
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
Heetste Box van NL. 06-
-320.328.29 (50 et.p/m)

Het leven begint bij 40. ook
het sexleven. Op de 40plus
box fijn en ongedwongen

met leeftijdgenoten (50 cpm)
06-320,327.28
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
06-320.326.27 (50 cpm)

’ 50,- All in
Nu ookYolanda.
Tel. 045-423608

Buro Geleen
Bern. discrete privé adr.

046-748768, inschr. gevr.
Nieuwe meisjes bij:

Privé
Yvonne

sexy meisjes in zeer pikante
lingerie, Ma.-Za. 11-24 uur.

Zo. 15-24 u. Kapelweg 4
Kerkrade 045-425100.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

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

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

Perfection
van 14-20 uur. Hommert 24,

Vaesrade. 04492-1934.

ramona brenda
af 10 uur, ook zat. en zond.
045-721759. Meisje gevr.

Buro Yvonne
weer nieuwe adressen
Sittard, 046-723203.

Peggy Privé
ma-vr 11.00-22.30 uur

Tel. 046-374393.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Privé
Volslanke vrouw.

Met Chantal 23 jr. (slank). -Salja is in 045-254598.

Monika
Escort 045-729532

van ma t/m vrij

Escort
All night service van 22.00-

-06.00 uur. 045-462257.

Patricia
van 18 tot 23.00 uur

045-419384
tevens meisje gevr.

Diana Escort
045-320323

vanaf 's morgens 10.00 uur.
Nieuw-Escort

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

Brigit privé
Uiterst discr. 046-748140.

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

Supergirls
va. 13 u. bij Madame Butter-
fly Hommert 24 Vaesrade.

SM-ruimte
te huur, meester en slavin
voor al uw wensen, aanw.

Tel. 040-524161.
Van maand, t/m dond.
i

Nieuw Biggi
Vroenstr. 16 Kerkrade,

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

045-463209

Gezellige
dames

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

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

\^M rrOVinCI6 Bureau Bibliotheek
$tgni ■ " e Postbus 5700

s^l LimDUICJ 6202MA Maastricht
*~*^ tel. 043-897386

mededeling Op woensdag 12 dlcember 1990 om 09.30
m289/50-90 uurvindteen openbare hoorzitting plaats te

behandeling van ingekomen beroepschrift 6
in het Gouvernement, Limburglaan 10 te
Maastricht.
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"3piccolo's
..

r«_J.M.MHUI!JJHHI!M:_im
Gemakkelijk, diskreet en snel!

Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60x 42x

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

-12.000- 199,- 238,- 271,- " 355,-
-18.000- 299,- 358,- 406,- 533,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,-
-50.001- 831,- 995,- 1129,- 1480,-
-enz. Elf ja_rrenievanaM2.l%
Elk bedrag tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzameaanschaf. Gij overlijden
meestal kwijtschelding. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
van aflossen mogelijk Vraag INFO

Moonen Financieringen
Vertrouwd-gemakkei. jk-snel
" U bent vrij in de besteding.
" meestal binnen 1 dag geregeld

" strikte geheimhouding
" bestaande leningen geen bezwaar
" rente fiscaal aftrekbaar

> *

lSiii_^____^_____iiii]
HUISBEZITTERS

EXTRA LAGE LASTEN
zonder taxatie-kosten

Krediet- Looptijd In
bedrag maanden

1ehyp. 2e en 3e hypolh.
360» 240 x 160x 120»

10.000,- 117,- 127,- 149^-
-15.000- ~ 176,- 190,- 224,-
-25.000- 203,- 294,- 317,- 374,-
-40.000- 325,- 470,- 508,- 599,-
-75.000- 609,- 892,- 952,- 1123,-
-enz.
Rente Ie hyp. vanaf 9%. Eff. jaarrente 2e en 3e hyp. vanaf 13%-
Alle tarieven in deze advertentiezijn "vanaf-tarieven" en kunnen
dusvariëren.V y

a.T*M;IMJJ?|.MN;H.]U_»| |
Krediet- p.mnd erf. rente mnd. Theor.
bedrag mcl rente per jaar rente loopt

5.000,- 100,- 14,2% 1,11% 74 mnd
11.000,- 220,- 13,9% 1,09% 73 mnd
20.000,- 400,- 13,6% 1,07% 72 mnd
30.000,- 600,- 13,6% 1.07% 72 mnd
50.000,- 1000,- 13,4% 1,05% 72 mnd

v '
|

_
Buro Venus

Voor al uw privé-adressen
Tel. 043-257229.

De erotische massage van
Veronique

blijft uniek. 045-228481.

045-326191
Escortservice. All-in.

Videoclub
Heerlen, film v.a. ’ 20,-.

045-718067, meisje aanw.
Flinke assistente gevraagd.
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a&a, inerra en inova, INOVA b.v. is een onderneming van en met korte lijnen werken. Daarom zijn
gerenommeerde accountants en bedrijfs- . .. . , , .. ,
adviseurs, manifesteren zich onder de naam adviseurs in automatisering. Wij maken deel onze tarieven en prijzen zeer concurrerend.

d^7id^X"td*g,a" uit van de A&A Groep en kunnen daarom
administratie, belastingen, bedrijfseconomie en beschikken over de ervaring en de know-how Hak dieknoop meteen door en maak
automatisering. °De groep biedt een compleet van een gerenommeerde groep specialisten. vandaag nog even een afspraak met ons.
nSëie, j3.been ÜSiLechTeüjke Vanzelfsprekend dat wij de typische Daar wordt uw onderneming alleen maar

«^l£^ problematiek van het Midden- en Klein- beter van!
administratieconsulenten, belastingadviseurs, bedrijf erg goed kennen, zodat wij de voor u
gespecialiseerde juristen, bedrijfskundigen en J ° ° J

automatiseringsadviseurs, zij allen werken beste oplossingen kunnen aandragen!
nauw samen, zodat steeds de totale kennis van T. m-.. c , , ~ , . ... ,
de groep en een ruim 60-jarige ervaring voor INOVA geelt deskundige adviezen DIJ de

ruim 260 mede- invoering van automatisering. \ j
k werkers en il vestigingen de grootste groep g-j de verbetering en integratie van

accountants en adviseurs m de provincie J ° °
Limburg. De a&a Groep verleent haar uit- computergebruik. Bij de aanschaf en verdere
gebreide dienstenpakket grotendeels aan het ,
Limburgse Midden- en Kleinbedrijf. ontwikkeling van apparatuur en programma s. INOVA

INOVA verzorgt ook de betreffende adviseurs in automatisering

¥Ê PÊ opleidingen voor uw personeel. INOVA is er Bethlehemstraat 2
fe T^Ml voor alles wat met automatisering heeft te 6041 EB ROERMOND
iSu^S&l maken. Omdat wij overal in Limburg Telefoon 04750-18494

hart voor uw zaak! kantoren hebben, kunnen wij zeer efficiënt Fax 04750-16939

Vestigingen te: Bergen, Heerlen, Horst, Maastricht, Parmingen, Roermond, Valkenburg, Venlo, Venray en Weert.



Bedrijfsongeval
BRUNSSUM - Limburgia-ver-zorger Jos Hoenen werd vorige
*eek slachtoffer van een curieus
bedrijfsongeval. Hoenen is in hetHeerlense De Weverziekenhuis
Werkzaam als gips- en verband-
meester. Bij de uitoefening van
2ijn taak sneed hij zich in een ka-
Potte ampul. Dat ongevalletje le-
verde hem een vijfdaags verblijf
'h datzelfde ziekenhuis op. Te-
gen FC Vinkenslag kon Hoenen
de Limburgianen dan ook niet
Verzorgen, vandaar dat collega
ftob Peters dat werkje belange-
loos voor hem over nam.

Broederliefde
"MAASTRICHT - Het broeder-
Paar Eric en Marcel Biesmans

in het eerste elftal vanJjKASV. Gisteren moesten bei-den voortijdig naar de kleedka-mer. Tijdens de wedstrijd Rapid-
moest scheidsrechter

Janssen Eric Biesmans twee
keer een boeking geven. Dat be-tekende dus een vervroegde en

douchebeurt. BroerMarcel vond dat kennelijk zieligen zocht een aanleiding om Eric
te vergezellen. Hij trapte de bal
Jyeg, na een aan Rapid toegeken-
de vrije trap, en mocht daarom
°°k naar de kleedkamer.

Supporter op
oorlogspad
pRONSVELD - Ed Braken, spe-
lervan Heer, maakte zich niet erg
Populair bij de supporters van
j CG. Vijf minuten voor tijd trap-
jehij naar SCG-speler John van
**oom. Scheidsrechter Boon-man gaf Braken slechts een ver-maning. Dat was niet genoeg,

het oordeel van een SCG-
Hij trachtte Braken

113 afloop te lijfte gaan. Adequaat
{^grijpen van omstanders voor-kwam dat Braken klappen op-'>ep.

Hans Ploemen geblesseerd
tjEERSSEN - Meerssen-spits

Ploemen zal met weinig
J'eugde terugdenken aan de
v'edstrijd tegen Parmingen. In
*e 40e minuut raakte Panningen-
.Soalie Frank Peeters bij een

Hans Ploe-gen met de knie in de maag-
treek. Ploemen werd direct naar. et ziekenhuis in Maastricht ge-
acht. Daar constateerde men
6h 'klap-long' en enkel inwendi-
je kneuzingen. Meerssen zal het,e komende weken dus zonder
IJh schutter moeten stellen.

gré Paes, spelervan Sanderbout
(,\ Drak tijdens de wedstrijd tegen

3 een kuitbeen.

Grensrechter
Ed Franssen is«rensrechter bij Leonidas. Af en, e staat hij ook wel eens onder

j,
e lat. Tijdens dewedstrijd tegen
Jsden raakte Leonidas-doel-

j,an EdKempeners geblesseerd,
ba \ Vervanger zat niet op de
v nk. Geen nood. Ed Franssen

rruilde zijn trainingspak voor
ter.

11keeperstenue en nam de res-
Or.r.nde zeven minuten de plaats
Jdj er de lat in. Scheidsrechter

"chiels toonde zich clement
dP

°r de invaller-doelman. Toen
st
eze vlak voor tijd (bij een 5-0

j_ hd) Eijsden-middenvelder
feovf els vloerde> gaf de scheids-chter geen strafschop.

eerste zege

Ji'AASTRICHT- MXC behaalde
V: eerste seizoenszege en zijn
düpi Punt uit de laatste drie
ken De Maastrichtenaren lij-
Wen 't 6" Stuk meer zelfvertrou-
Joh te hebben gekregen, sinds
rn a V. Massot zijn opwachting
drjp h

De spits scoorde, in de
de ni

ls die n'J tot nu toe voorP'oeg uitkwam, steeds.

Glad
re p^k? D ~ Scheidsrechter Pier-
tier-a staakte na een kwar-
-2-H-n?f- wedstrijd StadbroekreßPi^u MC 2- Niet omdat er onge-
ben NT

eden gebeurden. Cob-

' "Neen hoor. Het veld was

gewoonweg te glad. De spelers
konden zich nauwelijks.staande
houden. Stadbroek komt de laat-
ste weken vaak negatief in het
nieuws. Daarom vind ik, dat ik
melding moet maken van de re-
den van staking. Anders denkt
iedereen dat er weer iets aan de
hand is geweest:"

Ruw spel
BEEK - Tijdens de wedstrijd
Caesar-Wilhelmina werd erg
hard gespeeld. Jac Golstein, de
laatste man van Wilhelmina'oB,
mocht na twee boekingen ver-
trekken. Datzelfde lot had ook
Rene Pouwels verdiend, toen hij
Caesar-verdediger Maurice Ve'r-
voort met een elleboogstoot vel-
de. Maar scheidsrechter Hof, die
ogen en oren tekort kwam om al-
les in goede banen te leiden, zag
de elleboogstoot niet, terwijl ook
de grensrechter niet de juiste
toedracht kon geven. „Jammer,
dat tijdens zon wedstrijd club-
grensrechters langs de lijn staan.
Heb jetwee onafhankelijke vlag-
gers, dan kun je veel beter het
spel controleren. Nu moet je
steeds opletten of een grensrech-
ter je in de maling neemt", aldus
Hof.

Staartje
NIEUWSTADT -Voor twee spe-
lers had het duel in de vierde
klasse E tussen FCRIA en Ste-
vensweert een vervelend
staartje. Een minuut voor tijd, bij
een kleine voorsprong van de be-
zoekers (0-1), gaf arbiter Kuenen
aan de gasten een strafschop.
RIA-keeper Theo Hellebrekers
was het met die beslissing abso-
luut niet eens en liet dat volgens
de arbiter op een te beledigende
toon zeer duidelijk merken.
Scheidsrechter Kuenen stuurde
de doelman naar de kleedkamer.
De strafschop werd benut, waar-
na vrij snel het eindsignaal
klonk. Onderweg naar de'kleed-
kamers haalde voorstopper
Emiel Savelcoul ook zijn gram -
weer, volgens de leidsman, op te
beledigende toon-, zodat de RlA-
speler alsnog de 'rode kaart'
kreeg voorgeschoteld.

Gehavend
LANDGRAAF - RKONS zal de
komende wedstrijden gehavend
in het veld verschijnen. Afgelo-
pen week kreeg de Schaesbergse
vereniging bericht van deKNVB
dat Mikel van derLinden en Ron
Dijkstra respectievelijk voor een
en drie duels geschorst zijn. Van
der Linden kreeg in het duel te-
gen Caesar de derde boeking,
terwijl Dijkstra in hetzelfde duel
uit het veld werd gezonden.

Tweede klasse A
Schuttersveld-Haslou " 0-»0
Eijsden-Leonidas W. 5-0
Geleen-RKVVL afg. -MKC-Heerlen Sport 2-1
Bunde-Miranda 0-0
Almania-Vaesrade gest.3-1

Eijsden 12 9 2 120 27- 9
Schuttersveld 13 6 5 217 26-13
Miranda 12 5 6 1 16 20-10
Heerlen Sport 12 6 2 414 20-11
Almania 12 5 4 3 14 15-13
Bunde 12 4 4 4 12 24-21
Geleen 12 5 2 512 17-20
RKWL 12 2 6 4 10 13-16
Haslou 12 3 4 510 14-21
Vaesrade 11 2 3 6 7 14-25
MXC 12 1 4 7 6 13-26
Leonidas W. 12 1 4 7 6 5-23

Topscorers: 1. R. Frijns (Heerlen
Sport) 11; 2/4. J. Mares (Eijsden), F.
Zinken (Almania), en P. Daems (Mi-
randa) 8.

Programma voor zondag:
Almania-Bunde
Miranda-MKC
Heerlen Sport-Geleen
RKVVL-Eijsden
Leonidas W.-Schuttersveld
Vaesrade-Haslou
Tweede periodestand:
Schuttersveld 5 2 3 0 7 10- 6
Eijsden 4 2 2 0 6 8-2
Miranda 4 2 2 0 6 6-2
Eijsden kampioen eerste periode

Vierde klasse B
Banholtïa-RKVVM 0-1
Klimmania-Sportclub '25 2-0
Lemirsia-SV Nijswiller 3-0
RKMVC-Wit Groen VC. afg. -Simpelveld-Mheerder B. 2-2
Keer-Gulpen 1-1

Mheerderß. 13 9 4 022 41-12
RKWM 12 5 6 1 16 26-12
Simpelveld 12 4 5 3 13 15-12
Klimmania 13 4 5 413 20-23
Sportclub'2s 11 4 4 312 14-17
RKMVC 10 4 3 3 11 17-19
Banholtia 12 5 1 611 19-20
Wit Groen VC. 12 4 3 5 1118-24
Keer 13 1 7 5 9 11-17
Lemirsia 10 3 2 5 8 14-20
SV Nijswiller 12 2 4 6 8 12-21
Gulpen 12 1 6 5 8 8-18

Topscorers: 1, J. Spronck (RKWM)
13; 2. M. Nelissen (Mheerder B.) 12.

Programma voor zondag:
Keer-Simpel veld
Mheerder 8.-RKMVC
Wit Groen VC.-Lemirsia
SV Nijswiller-Klimmania
Sportclub '25-Banholtia
Gulpen-RKVVM
Tweede periodestand:
Mheerder B. 5 3 2 0 814 -4
Banholtia 4 3 0 16 9-3
RKWM 4 2 2 0 6 7-3
Mheerder B. kampioen eerste pe-
riode

Tweede klasse B
Venlosche 8.-PSV '35 1-1
Roermond-Bom 3_o
Obbicht-Veritas afg. -Belfeldia-Helden 2-0
Lindenheuvel-MVC '19 4-0
De Ster-FCV 1-1

Roermond 11 8 2 118 26-10
De Ster 12 6 6 018 24-16
Veritas 11 7 3 1 17 21- 6
Belfeldia 12 5 4 314 22-15
PSV '35 13 5 4 414 19-22
FCV 12 5 3 413 27-15
Lindenheuvel 12 5 3 413 17-14
Bom 12 2 5 5 9 19-21
MVC '19 13 3 3 7 9 17-23
Venlosche B. 13 1 7 5 9 11-26
Obbicht 12 1 6 5 8 16-27
Helden 13 2 0 11 4 8-32
Topscorers: 1. S. Engelen (Belfeldia)
11; 2. H. Driessen (De Ster) 8.

Programma voor zondag:
De Ster-Lindenheuvel
MVC '19-Belfeldia
Helden-Obbicht
Veritas-Roermond
Born-Venlosche B.
FCV-PSV '35
Tweede periodestand:
Belfeldia 5 3 2 0 8 14-4
Roermond 4 3 1 0 7 12- 3
De Ster 4 3 10 7 7-4
Veritas kampioen eerste periode

Derde klasse A
Standaard-Voerendaal 3-0
SV Berg '68-LHB/MC 3-2
SC WVV '28-SVM 1-2
RKHSV-Kluis 0-1
Scharn-Polaris 1-1
RVU-SVME 1-0
Standaard 13 6 6 118 22-6
SVM 13 6 6 1 18 19- 6
RVU 12 7 2 316 16- 8
LHB/MC 12 6 2 4 14 21-15
Voerendaal 12 5 3 413 16-16
SV Berg '68 13 3 7 313 17-19
Kluis 12 5 2 5 12 12-17
Scharn 12 4 3 511 11-14
SC WVV'2B 13 4 2 710 18-20
RKHSV 13 3 4 610 10-19
Polaris 12 1 6 5 8 8-18
SVME 13 2 3 8 7 11-23
Topscorers: 1. R. Pellaers (Stan-
daard) 8; 2. J. Wetzels (LHB/MC) 7.

Programma voor zondag:
RVU-Scharn
Polaris-RKHSV
Kluis-SC WVV '28
SVM-SV Berg '68
LHB/MC-Standaard
SVME-Voerendaal
Tweede periodestand:
SVM 5 5 0 010 14- 2
Standaard 5 3 2 0 8 12- 3
LHB/MC 4 3 0 16 9-4

Vierde klasse C
FC Hoensbroek-Laura afg.
Abdissenbosch-FC Gracht afg.
Waubachse 8.-RKBSV afg. -RKSVB-RKHBS afg. -Nieuw Einde-KVC Oranje afg.
Stadbroek-SVK afg. -
FC Hoensbroek 11 6 5 017 22-8
Waubachse B. 11 6 4 116 24-14
RKBSV 12 6 3 315 20-11
Stadbroek 11 4 6 1 14 14-10
FC Gracht 12 4 6 2 14 21-13
Laura 10 4 3 3 11 23-14
KVC Oranje 11' 4 3 4 1116-15
Abdissenbosch 11 4 3 4 1114-20
SVK 12 4 3 5 11 23-29
RKSVB 112 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:
Stadbroek-Nieuw Einde
KVC Oranje-RKSVB
RKHBS-Waubachse B.
RKBSV-Abdissenbosch
FC Gracht-FC Hoensbroek
SVK-Laura
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
Langeberg-Centrum B. 1-0
KEV-GSV '28 1-3
Helios '23-GVCG 1-1
RKDFC-Mariarade afg. -IVS-SV Treebeek 2-0
Sanderbout-Coriovallum 1-1

Sanderbout 12 9 2 120 29-13
IVS 12 8 4 020 20- 8
RKDFC 12 7 3 217 16-10
Mariarade 11 6 3 215 30-15
GSV '28 12 7 1 415 20- 9
Coriovallum 13 3 8 214 18-15
Helios'23 12 4 3 511 16-17
KEV 13 4 2 710 19-21
Langeberg 13 3 3 7 9 16-26
Centrum B. 11 4 0 7 8 13-24
SV Treebeek 12 2 1 9 5 13-30
GVCG 13 0 211 2 8-30

Topscorers: 1. W. Theunissen (Ma-
riarade) 15; 2. H. Neissen (Sander-
bout) 13; 3. K. Omani (Sanderbout)
10.

Programma voor zondag:
Sanderbout-IVS
SV Treebeek RKDFC
Mariarade-Helios '23
GVCG-KEV
GSV '28-Langeberg
Coriovallum-Centrum B.
Tweede periodestand:
Sanderbout 5 4 1 0 9 14- 6
IVS 4 4 0 0 8 7-2
RKDFC 4 3 10 7 6-2
Mariarade kampioen eerste perio-
de

sport

bollade
onder redactie van arno römgens

Van Bun op bank
bij Wilhelmina'oB

WEERT - Jeu van Bun zit weer
op de bank bij Wilhelmina'oB.
Van Bun is door het bestuur van
Wilhelmina'oB aangezocht om de
Vakante trainerspositie over te
lemen, tot het moment dat de
club een opvolger voor Leo Bee-
rendonk heeft. Van Bun was ja-
renlang trainer. Onder meer van
Wilhelmina'oB. Twee jaar gele-
den nam hij afscheid van het
Voetbal. „Ik ga nooit meer op de
bank zitten", was zijneerste reac-
tie, na afloop van Caesar-Wilhel-
"hina'oB. Later verklaarde hij, tot
opluchting van de aanwezige
Wilhelmina-bestuursleden: „Als
We volgende week nog geen
nieuwe trainer hebben, zal ik
toch weer coachen. Wilhelmi-
&a'oB is een club, waaraan ik
"hijn hart heb verpand".

DefensiefParmingen blij met doelpuntloos gelijkspel

Meerssen-aanval verlamd
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

MEERSSEN - De ongeslagen
status van Meerssen blijft ook
na de dertiende speeldag ge-
handhaafd. De 0-0 tegen Par-
mingen mag zeker voor de Van
Dijk-equipe onbevredigend
worden genoemd. Driekwart
van de wedstrijd beukte
Meerssen op de Panningen-
veste, maar doelman Frank
Peeters en consorten bleven
overeind.
Trainer Piet van Dijk:. „Parmingen
heeft met veel mankracht achterin
een punt van ons afgesnoept. Voor
een mooie wedstrijd heb je altijd
nog twee ploegen nodig, die aanval-
lend spelen. Ik neem het echter dié
gasten niet kwalijk, die hebben de
punten hard nodig. Wij hebben er
van alles aan gedaan om te scoren
maar na het uitvallen van Hans
Ploemen stond Ivo Dahlmans de
restvan dewedstrijd op een eiland".
Meerssen leek een makkie aan Par-
mingen te hebben, Ivo Dahlmans en
Antonio Alfonso kregen in de be-
ginfase goede mogelijkheden hun
club op voorsprong te zetten. In de
14e minuut verzuimde scheidsrech-
ter Verbeek de voordeelregel voor
de doorgebroken Ploemen toe te
passen. Peeters haalde Ploemen
binnen de 16 meter neer, maar Ver-
beek floot voor de overtreding van
de Parmingen-sluitpost en gaf een
indirecte vrije trap. Ook in de twee-
de helft haalde Meerssen alles uit de
kast, maar meer als kansjes voor
Dahlmans en Van Wijhe en Van
Dijk leverde dit niet op. Vlak voor
tijd leek Parmingen nog, geheel te-
gen de verhouding in, de winst te
pakken maar via de paal en de han-
den van Wim Dusseldorp verdween
een wegdraaiende inzet van Henri
Houben naast.
Parmingen-trainer René Munne-
com was dolblij met het punt. „Wat
wil je in deze situatie, zulke wed-
strijden die een punt opleveren
kunnen voor ons een pepmiddel
zijn".

"René Scheffers (links) kijkt angstig toe als Panningenspits Henri Houben, gehinderd door een
Meerssenaar, tracht te koppen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Geldrop pas vijfminuten voor tijd gelijk met EHC: 1-1
Dick Veldman in hoofdrol

Van onze medewerker
KAREL BOVENDEAARD

HOENSBROEK- Bijna was de buit
binnen. Nog een dikke vijf minuten
moest EHC standhouden om tegen
Geldrop als overwinnaar te voor-
schijn te komen. Bij de zoveelste
aanval van de Brabanders ging de
lange Geert Brouns naar voren. De
tot verdediger 'verbouwde' spits
speelde klaar, watvoor zijn ploegge-
noten te moeilijk bleek: Dick Veld-
man in het EHC-doel passeren (1-1).

Voor de EHC'ers was dat uiteraard
een hard gelag, zeker als ze bedach-

ten wat voor schitterende mogelijk-
heden ze na derust hadden laten lig-
gen. Trainer Piet Hermans: „Als je
kansen creëert, moet je ze ook be-
nutten". De neutrale toeschouwer
zal vrede met de puntendeling ge-
had hebben, als hij alleen maar het
veldspel van de gasten in zijn be-
schouwing betrok. Wie echter voor-
al de nadruk legt op het gegeven,
dat met name Peter Brankaert na de
pauze verzuimde Geldrop de gena-
deklapte geven, zal spreken van het
weggeven van een punt door de
Hoensbroekenaren.
Hoe het ook zij: iedere aanwezige

zal genoten hebben van deze wed-
strijd, misschien wel de beste van
de rood-witten tot nu toe in deze
competitie. Allerlei onmisbare in-
grediënten zaten er in de voetbal-
koek: spannende taferelen voor bei-
de doelen, pittige duels, volop span-
ning, medewerking vari paal en lat
en technische vaardigheid van de
spelers.

EHC liet al snel blijken niet be-
vreesd te zijn voor de tegenstander.
Binnen tien minuten was het raak.
Het kopgrage hoofd van Alex van
Hoorn werd door Brankaert be-

diend (1-0). Daarna brak er een pe-
riode aan waarin menigeen zich af-
vroeg, wanneer de thuisclub zou be-
zwijken onder de Brabantse druk.
Veldman oogstte bewondering met
een redding na een door Van Leen-
ders knap genomen vrije trap. Afen
toe dwongen de Hoensbroekenaren
met snelle uitbraken de Geldropse
verdediging tot opperste waak-
zaamheid. Tot aan derust bleven de
gasten het gevaarlijkst. Wim Cooy-
man kopte op de lat, Andy van
Amelsfoort en Rik van Dam hadden
een flink aandeel in een beleg van
het EHC-doel, maar EHC behield
zijn voorsprong.
In de tweede helft kwam de Hoens-
broekse defensie soms opnieuw
zwaar onder druk te staan. Toch
kregen Brankaert c.s. de beste kan-
sen, die echter niets opleverden.
Geldrop kreeg daardoor dus alsnog
gelegenheid langszij te komen.

Derde klasse B
Heilust-Vijlen 2-3
Minor-RKSNE 1-1
Kolonia-Heksenberg 3-2
Groene Ster-SV Heerlen afg. -VKC-Bekkerveld 0-0
Hopel-Weltania 1-3

Kolonia 13 8 3 219 23-13
VKC 13 6 4 316 25-18
Weltania 12 6 2 4 14 24-18
Minor 12 6 2 4 14 11- 9
Bekkerveld 11 5 3 313 26-15
Groene Ster 12 4 5 3 13 16-15
Heksenberg 11 3 5 3 1119-18
Vijlen 12 4 2 610 22-32
RKSNE 13 3 4 610 20-24
Heilust 13 3 3 7 9 21-27
SV Heerlen 10 2 4 4 8 16-20
Hopel 12 2 3 7 7 12-26

Topscorers: 1. R. Offergeld (Bekker-
veld) 13; 2/3. T. Labyed (Heilust), en
R. Janssen (Weltania) 8.

Programma voor zondag:
Hopel-VKC
Bekkerveld-Groene Ster
SV Heerlen-Kolonia
Heksenberg-Minor
RKSNE-Heilust
Wel tania-Vijlen
Tweede periodestand:
Kolonia 5 4 0 18 9-6
Minor 4 3 10 7 5-1
Weltania 4 3 0 16 7-3
VKC '89 kampioen eerste periode

Derde klasse C
Megacles-FC Oda 1-1
Eindse 8.-Susteren 0-1
RKMSV-Buchten 2-0
Brevendia-DESM 0-1
Crescentia-Moesel 3-0
Leveroy-Merefeldia 0-0

Susteren 13 9 2 220 31-12
Brevendia 12 6 3 3 15 17-11
Buchten 12 4 7 1 15 15-11
RKMSV 13 6 3 415 17-16
DESM 11 5 2 412 19-16
Megacles 13 4 4 512 17-14
Leveroy 13 4 4 5 12 22-23
Eindse B. 13 3 5 5 1120-24
FC Oda 13 2 7 4 11 13-19
Merefeldia 13 3 4 6 10 16-20
Crescentia 12 3 3 6 9 21-24
Moesel 12 2 4 6 8 9-27

Topscorers: 1.R. Qeis (Susteren) 10;
2/3. B. Houben (Leveroy), en J. Stals
(Eindse B.) 9.

Programma voor zondag:
Leveroy-Crescentia
Moesel-Brevendia
DESM-RKMSV
Buchten-Eindse B.
Susteren-Megacles
Merefeldia-FC Oda
Tweede periodestand:
Susteren 5 5 0 010 11 -5
Buchten 4 2 115 6-5
FC Oda 5 13 15 8-7
Brevendia kampioen eerste perio-
de

Vierde klasse E
Urmondia-Vlodrop 2-0
Walburgia-Roosteren 0-2
Linne-EVV afg. -Holtum-Maasbracht 1-1
Armada-SVE 2-0
FC Ria-Stevensweert 0-2

Armada 13 7 4 218 23-11
EVV 11 8 1 217 18- 4
Linne 11 7 2 216 22-10
Maasbracht 12 6 3 3 15 16-17
Holturn 12 4 6 214 19-14
Stevensweert 12 4 2 610 16-15
Urmondia 13 3 4 610 7-11
Roosteren 11 3 3 5 9 14-14
SVE 11 3 3 5 9 15-29
FC Ria 12 2 4 6 8 11-21
Vlodrop 11 3 1 7 7 9-16
Walburgia 112 3 6 7 14-22

Topscorers: 1/2. B. Peters (Linne),
en P. Meekels (Armada) 7.
Programma voor zondag:
FC Ria-Armada
SVE-Holtum
Maasbracht-Linne
EVV-Walburgia
Roosteren-Urmondia
Stevensweert-Vlodrop
Tweede periodestand:
Armada 5 3 117 7-2
Stevensweert 4 3 0 16 9-3
Linne 3 2 10 5 6-4
EVV kampioen eerste periode

Vierde klasse F
RKESV-Nunhem 1-0
RKVB-MHD afg. -
SVH '39-Victoria R. 1-0
Thorn-SC Leeuwen 1-0
Rios '31-RKSVO 0-1
SVVH-Swift '36 1-1

Rios'3l 13 9 2 220 27-11
RKSVO 13 5 7 1 1731-23
Swift'36 13 5 6 216 24-15
SVH'39 13 4 7 215 17-12
Thorn 13 6 2 514 24-17
Victoria R 13 5 4 414 23-19
RKESV 13 4 6 3 14 21-21
RKVB 12 5 3 413 18-14
Nunhem 13 3 5 5 1117-22
SC Leeuwen 13 2 4 7 8 15-28
SWH 13 1 5 7 7 11-28
MHD 12 1 3 8 5 12-30

Topscorers: 1. P. v. Duynen (Swift
'36) 10; 2/3. T. Smeets (Victoria R.),
en J. Smeets (Thorn) 9.

Programma voor zondag:
SVVH-Rios '31
RKSVO-Thorn
SC Leeuwen-SVH '39
Victoria R.-RKVB
MHD-RKESV
Swift '36-Nunhem
Tweede periodestand:
Rios '31 5 4 0 1 813- 6
RKSVO 5 2 3 0 7 12- 9
Thorn 5 3 0 2 6 11-6
Rios '31 kampioen eerste periode

Venray en Longa hartverwarmend
Van onze medewerker
MARTIN FRANKEN

TILBURG - De koukleumende toe-
schouwers van de hartverwarmen-
de wedstrijd tussen Longa en Ven-
ray stampten 90 minuten lang hun
voeten warm op de houten tribune-
vloer. Voor de handen was er geen
extra opwarmertje. Ze gingen tus-
sentijds niet op elkaar, want ook na
het laatste fluitsignaal van de goed
leidende scheidsrechter Janssen
was de stand nog dubbelblank.

Het gelijkspel was reden tot tevre-
denheid bij beide partijen. Venray-
trainer Ruud Wouters: „Het mar-
cheert bij Venray. Ook onze reser-
ves komen op het niveau van de ba-
sisspelers. Toen we na een kwartier
greep op het middenveld kregen,
konden we ons eigen spel spelen".
Dat spel liep vooral over libero Bert
Spee, die veelal aan de basis stond
van de aanvoer naar de spitsen Van
Dijck, Wiedemeijer en Sijbers. Of-
schoon hij door speels- en laconiek-
heid nogal eens een foute pass afle-

verde (Wouters:'Dat zie ik graag
door de vingers als je ziet dat vijf-
tien van de twintig ballen bij hem
ingeleverd worden') speelde hij zeer
sterk. Ook Venray-aanvoerder Jan
Poels speelde een gave partij.

Enkele minuten voor tijd leek het
erop dat hij uit een vrije trap met na-
volgende combinatie met Wim Vie-
vermans de volle winst voor zijn
ploeg kon inpalmen. In de scrimma-
ge slaagde Wiedemeijer er net niet
in de bal over de lijn te werken.

Derde klasse D
Sparta '18-VW '03 1-2
SC Irene-Wittenhorst afg. -SSS '18-SVEB afg. -IVO-RKDEV 3-1
SV Meerlo-VOS 1-1
Reuver-Tiglieja / 1-2

SVEB 11 7 3 117 25-14
VW'O3 13 5 6 216 21-16
SC Irene 12 5 4 3 14 18-15
Tiglieja 13 6 2 514 22-23
Reuver 13 5 3 513 32-26
VOS 13 4 5 413 19-17
IVO 13 4 5 413 17-15
RKDEV 12 2 7 311 17-17
SSS '18 12 4 3 5 11 13-21
Wittenhorst 12 3 4 5 10 12-17
Sparta '18 12 3 3 6 9 13-17
SV Meerlo 12 2 3 7 7 15-26

Topscorers: 1. L. v. Mares (Reuver)
13; 2. R. Huibers (VVV '03) 10; 3. P.
Berkers (Tiglieja) 9.

Programma voor zondag:
Reuver-SV Meerlo
VOS-IVO
RKDEV-SSS '18
SVEB-SC Irene
Wittenhorst-Sparta '18
Tiglieja-VVV '03
Tweede periodestand:
Tiglieja 5 3 2 0 8 10-6
SVEB 4 2 2 0 6 8-5
VVV 03 5 2 2 16 8-6

Vierde klasse G
HBSV-Quick B. '31 0-2
FC Steyl '67-KVC afg. -Boekoel-RKSVN afg. -Roggel-Swalmen 1-2
Egchel-Venlo 1-1
VCH-Bevo afg. -
KVC 12 6 6 0 18 26-12
Venlo 12 6 5 1 17 27-13
Swalmen 13 5 7 1 17 17-10
HBSV 13 6 4 316 27-17
QuickB. '31 13 7 2 416 25-17
VCH 12 5 3 4 13 15-15
Egchel 13 4 5 413 14-14
Bevo 12 4 3 5 1121-20
RKSVN 11 2 4 5 8 15-21
Roggel 13 2 3 8 7 12-27
Boekoel 12 1 4 7 6 11-25
FC Steyl'67 12 2 2 8 6 13-32

Topscorers: 1.T. Janssen (Venlo) 9;
2/3. H. v/d. Beuke (KVC), en D. Lins-
sen (HBSV) 8.

Programma voor zondag:
VCH-Egchel
Venlo-Roggel
Swalmen-Boekoel
RKSVN-FC Steyl '67
KVC-HBSV
Bevo-Quick B. '31
Tweede periodestand:
Quick B. '31 5 5 0 0 10 11- 3
Swalmen 5 3 2 0 8 8-3
HBSV 5 3 1 1 7 13- 5
Venlokampioen eerste periode

hoofdklasse C
BVV-TOP 0-0
Halsteren-Baronie 1-1'Volharding-TSC afg. -',
EHC-Geldrop 1-1.
Longa-Venray 0-0
SV Meerssen-Panningen 0-0
DESK-Wilhelmina 3-1 i
TOP 13 9 4 022 25- 8
SV Meerssen 13 7 6 02023 - 9 |
Venray 13 8 2 3 18 25-17 ■Geldrop 13 6 5 2 17 30-14
EHC 13 7 3 3 17 25-13
Halsteren 13 5 .4 4 14 25-16 ■
Longa 13 5 4 4 14 19-15
DESK 13 4 5 4 13 26-29 ;
TSC 12 3 4 5 10 11-20
BW 13 2 6 5 10 23-32
Parmingen 13 3 3 7 9 18-20i
Baronie 13 3 3 7 9 12-23
Wilhelmina 13 1 2 10 4 7-31 :
Volharding 12 0 3 9 3 9-31 \
Programma:
Wilhelmina-Baronie
Halsteren-TSC
Volharding-Geldrop
EHC-Venray
Longa-Panningen
SV Meerssen-TOP
DESK-BVV
Tweede periodestand:
Halsteren 4 3 1 0 7 17- 6 :
TOP 4 3 10 7 8-2
Longa 4 2 2 0 6 7-3
EHC 4 2 2 0 6 6-2
SV Meerssen kampioen eerste periode

hoofdklasse in cijfers
EHC-GELDROP 1-1 (1-0). 9. Van Hoorn 1-0;
86. Brouns 1-1. Scheidsrechter: Rutgers.
Boeking: Merk (EHC). Toeschouwers: 200.
EHC: Veldman 8; Dierx 7, Van Hoof 8, Ger-
ringa 8, Ypelaar 7; Derrez 7, Selder 7, Merk
7; Loontjes 8, Van Hoorn 7, Brankaert 7. To-
taal: 81 (11).

MEERSSEN-PANNINGEN: 0-0. Toe-
schouwers: 300. Scheidsrechter Verbeek.
Officiële waarschuwing: Smolenaers (Par-
mingen).
Meerssen: Dusseldorp 7, R. Smeets 6, Van
Dijk 7, Scheffers 7, E. Smeets 6, Alfonso 7,
Kleinen 7. De Leeuw 7. Dahlmans 6, Ploe-
men 6 (40. Van Wijhe 6), Reijnders 6 (70.
Thoma). 78(12).
Parmingen: Peeters 7, Nijssen 6, Eibers 6,
Janssen 6. Schijven 6, V.d. Sterren 6, Hoe-
demakers 6. Smolenaers 6, R. Janssen 7 (89.
Engels), Houben 7, Doensen 6 (64. Idrissi).
69(11).
LONGA-VENRAY 0-0. Scheidsrechter
Janssen. Toeschouwers 300.
Venray: Jacobs 6, Poels 7, Spee 7, Beerkens
7, Van Haren 6. Lenssen 6 (62. Kellenaers -),
Vievermans 6. Cuppen 7, Van Dijck 6, Wie-
demeijer 6. Sijbers7. Totaal 71(11).

topscorers
1.Wubben (DESK) 12: 2. Dahlmans (Meers-
sen) 10; 3. VanLeenders (Geldrop), Cuppen
(Venray), Becks (BW) en Homan (TOP) 8:
7. Zwart(Halsteren), Gagliardi (Longa). Van
Hoorn (EHC) en Keurentjes (TOP) 7: 11.
Meulendijks en Brouns (Geldrop) en Bran-
kaert (EHC) 6; 14. Notten (Geldrop). Ploe-
men (Meerssen). Van de Berg (DESK). Hou-
ben (Parmingen) en Berden (Volharding) 6.

en voorts...
BW - TOP 0-0. Scheidsrechter De Graaf.
Toeschouwers 1000. Boekingen: Beerens
(TOP), Wetten. Boer en Pompe (BW).
DESK - WILHELMINA 3-1. 2. P. Funcke1-0, 5. Kusters 1-1 (strafschop), 40. Van Riel '2-1 Rust. 60. P. Funcke 3-1. ScheidsrechterAllers. Toeschouwers 300. Boekingen: Mo- 'moh en Van Riel (DESK), Burg (Wilhelmi-
na).

HALSTEREN - BARONIE 1-1. 35. Matena0-1. Rust. 50. Rasenberg 1-1. ScheidsrechterStassen. Toeschouwers 700. Boekingen:
Van lersel (Baronie). Blokdijk (Halsteren).

Id-clubklassement
1. Meerssen 6 781
2. SVN 6.6643. RKONS 6.6334- EHC 6.592
5. Sittard 6.571
6. Vinkenslag 6.5347. Venray 6.520
8. Chevremont 6.467
9. Parmingen 6.434

10. Waubach 6.418
11. Limburgia 6 398
12. SCG 6.38413. RKVCL 6.306
14. Heer 6.238
15. Wilhelmina'oB 6.190
16. Caesar 6.162

Vierde klasse A
St. Pieter-SV Hulsberg 1-2
Schimmert Walram 0-0
Rapid-RKASV 3-1
SC Caberg-Willem I 0-4
lason-Amicitas 1-1
RKBFC-Vilt 1-1

Amicitas 12 9 2 120 22-10
SV Hulsberg 13 6 7 019 23-10
RKASV 12 7 3 217 27-16
Willem I 12 4 7 115 22-13
St.Pieter 13 6 3 415 27-21
Vilt 13 5 3 513 22-17
Walram 12 4 4 4 12 18-22
Schimmert 13 2 8 312 11-12
Rapid 13 4 3 6 1124-21
lason 12 1 5 6 7 14-26
RKBFC 12 0 5 7 5 9-30
SC Caberg 13 1 210 4 15-36

Topscorers: 13. P. Derrez (Vilt), R.
Eikenboom (Amicitas), en Reynen
(Rapid) 9.

Programma voor zondag:
RKBFC-lason
Amicitas-SC Caberg
Willem I-Rapid
RKASV-Schimmert
Walram-St. Pieter
Vilt-SV Hulsberg
Tweede periodestand:
Amicitas 4 3 10 7 8-2
SV Hulsberg 5 2 3 0 7 9-3
St. Pieter 5 3 1 1 7 10- 6
Amicitas kampioen eerste periode

Vierde klasse H
RKDSO-Wanssum 2-1
EWC-Ysselsteyn 0-2
Melderslo-Stormv' 28 1-1
Montagnards-Leunen afg. -Meterik-GFC '33 afg. -Geijsteren-Achates afg. -
Meterik 12 8 3 1 19 28-13
Melderslo 13 7 4 218 24-16
Leunen 12 7 2 3 16 24-18
Montagnards 11 7 0 414 21-14
RKDSO 12 5 4 314 15-13
GFC '33 12 5 2 512 20-16
Ysselsteyn 13 5 2 612 17-15
Wanssum 12 5 1 6 1122-22
Achates 11 4 2 510 20-20
Stormv.'2B 12 2 4 6 8 14-25
EWC 12 2 3 7 7 12-18
Geijsteren 12 1 110 3 8-35
Programma voor zondag:
Geijsteren-Meterik
GFC '33-Montagnards
Leunen-Melderslo
Stormv. '28-EWC
Ysselsteyn
Achates-Wanssum
Tweede periodesXand:
Meterik 4 3 0 1 6 11-5
GFC '33 4 3 0 16 9-4
Leunen 4 3 0 16 8-6
Meterik kampioen eerste periode
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Inzet
De rond 600 toeschouwers beleef-
den een zeer aantrekkelijke derby.
Beide ploegen streden met veel in-
zet en diverse leuke aanvallen, voor-
al van Schaesbergse kant, vielen te
bewonderen. De SVN-achterhoede
had handen vol werk aan de ONS-
voorwaartsen, die keer op keer ge-
vaarlijk voor het Nieuwenhaagse
doel verschenen. René Reumkens
verdedigde dit echter, met uitzon-
dering van een foutieve timing bij
een voorzet, met verve. Bovendien
liet voorstopper Robert Peelen zien
te kunnen uitgroeien tot een speler
van hoog gehalte. In de tweede helft
kwam SVN steeds meer in het stuk
voor en moest ook ONS in defensief
opzicht op haar tellen gaan passen.

Voor beide doelen werd het enkele
malen gevaarlijk. Treffers bleven
echter uit. Tot de reeds vermelde
83e minuut toen Duyfs niet nala-
tende ijver werd beloond.

Zaalvoetballers
weer in actie

HEERLEN - Na een onderbreking
van twee weken pakken de zaal-
voetballers vanavond de draad van
de competitie weer op. In de lande-
lijke eerste divisie C werken de
meeste Limburgse teams een thuis-
wedstrijd af. FC Wierts ontvangt in
Weert één van de drie koplopers,
Bunga Melati. Dousberg Pare ver-
dedigt zijn koploperschap thuis te-
gen Tongelreep. Het duel tussen
ZW Roermond en FC Brunssum
staat volledig in het teken van de de-
gradatieplaatsen.

Geusselt 28.15 Dousberg Parc-Tongelreep
Varenbeuk 20.45 Stap in Entree-Schoenen
reus
Melick 21.00 ZWRoermond-FC Brunssum
Boshoven Weert 21.15 FC Wierts-Bunga
Melati

2 F:
Glanerbrook 20.00 H.Meyers-Bekkers Car-
wash
Beek 20.30 de Haantjes,Bubo-Bastings
Geusselt 21.15 DC H.Anders-Cosmos
Brunahal 21.15 Luc/Bnkske-Fermonia
Boys
Heel 21.15 Heel-de Keelkampers
Posterholt 21.15 't Haofke-Perey

Richard l inmels bekroont heroptreden met twee treffers

Heer profiteert van
missers SCG-defensie

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

GRONSVELD - „Ik kan niet meer
grijzer worden, anders gebeurde dat
zeker door het groot aantal kansen
dat wij onbenut laten". Heer-trainer
Ton Houben legde, ondanks de 2-1
winst die behaald werd op SCG,
nogmaals de vinger op de zwakke
plek bij zijn ploeg. De bezoekers
hadden echter het geluk dat Ri-
chard Ummels, na een hernia-ope-
ratie en een langdurige enkelblessu-
re, zijn heroptreden in de hoofd-
macht van Heer, bekroonde met
twee doelpunten.

Tot aan de openingstreffer was het
van beide zijden een matige verto-
ning. In de eerste helft had Heer een
licht overwicht, maar mocht blij zijn
dat het omverduwen van de voor
een leeg doel staande Bessems niet
met een penalty werd bestraft. In de
72e minuut profiteerde Ummels
handig van de verwarring die bij
SCG ontstond, toen een spelerswis-

sel ging plaatsvinden: 0-1
Nog voordat SCG zich van deze
klap had hersteld, zette Ummels op-
nieuw zijn hoofd onder een flank-
voorzet van Yerna: 0-2. SCG veerde
op. Kokelkoren gafvanuit de aftrap
een voorzet. De bal werd door inval-
ler Van de Boom achter Ronald
Gielen gekopt: 1-2. Het hierna vol-
gende va-banque-spel van SCG le-
verde voor de thuisclub geen kan-
sen meer op, maar juist wel voor de
Heer-spitsen, die echter herhaalde-
lijk jammerlijk faalden. SCG-trainer
Lou Riedel legde de schuld van de
nederlaag bij zijn verdedigers: „Zij
zijn geen van allen klaar gekomen
met hun respectievelijke tegenstan-
ders en daardoor zijn wij onderuit
gegaan".

" Heer-doelman Gielen
grijpt in voordat de

SCG-aanval gevaarlijk kan
worden.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Huub Groenewegen: 'Combineren onmogelijk door slechte veld'

FC Vinkenslag wikt,
Limburgia beschikt

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

BRUNSSUM - Eigenlijk had er he-
lemaal niet gevoetbald mogen wor-
den, want daarvoor was het Lim-
burgia-terrein gewoon te slecht. Dat
er ondanks dit manco toch gespeeld
werd, deerde Limburgia-trainer
Harm Posthuma na afloop geens-
zins. Zijn ploeg had tegen FC Vin-
kenslag immers 'de volle winst be-
haald (2-0), waardoor Limburgia nu
op gelijke hoogte is gekomen met
de Maastrichtse ploeg, op drie pun-
ten van koploper SVN.
„Wij wilden, ondanks dit moeilijke
veld, te veel combineren en dat mis-
lukte falikant," was de analyse van

FC Vinkenslags interim-trainer
Hub Groenewegen. „Leer spelers,
die al jaren technisch voetbal spe-
len, zoiets maar eens af." Wat dat be-
treft pakte Limburgia-coach Harm
Posthuma de zaken anders aan. Hij
had zijn spelers geïnstrueerd om op
het gladde veld moeilijkheden uit
de weg te gaan. 'Rustig verdedigen
en dan de verre trap naar de frontli-

nie' was Limburgia's parool.
In de beginfase kwam Limburgia er
in het geheelniet aan te pas. FC Vin-
kenslag dicteerde het spel, hoewel
het dat niet erg overtuigend deed.
Het schitterende doelpunt van Ron
Winkens, die een voorzet van Mar-
cus Fijneman met een halve omhaal
pardoes achter doelman Willy Rem-
mers knalde, zorgde halverwege de

eerste helft voor de ommekeer: 1-0.
Vanaf dit moment holde Vinken-
slag namelijk achter de feiten aan.
Na rust drukte FC Vinkenslag de
thuisclub ver op eigen helft terug.
Kansen kreeg de ploeg hoegenaamd
niet, want doelman Rik Frolichs
heerste in zijn strafschopgebied.
Slechts de punter van Hub Schef-
fers zorgde voor enige opwinding,
maar ook nu liet Frolichs zien, waar-
om hij in het Limburgia-doel staat.
Het verre opdringen werd FC Vin-
kenslag tenslotte fataal. Maurice
Magermans gleed uit, waarna Win-
kens op Scheffers afstormde. De
Limburgiaspits trachtte de Vinken-
slagdoelman te omspelen, maar
werd onderuit gehaald. De toege-
kende strafschop vormde vervol-
gens geen probleem voor diezelfde
Winkens: 2-0.

Jeu vanBun: 'Spelers oppeppen beier dun voortdurend krenken'

Caesar kan weer geen vuist maken
Van onze medewerker

MAARTEN DE KEVER
BEEK - Met echt degradatievoétbal
hebben Caesar en Wilhelmina'oB ge-
probeerd om hun positie op de
ranglijst <te verbeteren. Dat daarbij
Wilhelmina als winnaar (0-1) uit de
bus kwam, was het gevolg van een
sterke periode van deze ploeg in de
eerste helft, toen de Weertenaren
een overwicht creëerden. Via een
kort genomen hoekschop, die in
tweede instantie goed werd voorge-

zet door Stefan de Graef, kon Wim
Bruynaerts na een half uur spelen
0-1 inkoppen.
Voordat er gescoord werd, had Wil-
helmina al eerder een goede moge-
lijkheid, maar Caesarverdediger
Raymond Gelissen haalde een inzet
van Rob Heykens vande lijn. Na het
doelpunt controleerde Wilhelmina
de wedstrijd. Het kreeg het in het
laatste half uur toch nog erg moei-
lijk nadat Jac Goldstein, de laatste
man van Wilhelmina, werd wegge-

stuurd na zijn tweede boeking. Nu
bleek ook waarom Caesar in de on-
derste regionen verkeert. Ondanks
de man-meer-situatie was het team
niet in staat een echte vuist te ma-
ken.
De opbouw van Caesar werd goed
gestoord door Wilhelmina, de lange
ballen waren een makkelijke prooi
voor de lange Weertse verdedigers
en als er dan na een individuele ac-
tie toch een kans ontstond, misten
de Caesar-spitsen alle scherpte. Het

bleef derhalve 0-1.
Caesar-trainer Fer van Melsen sprak
na afloop van een ongelukkig ver-
lies: „We hebben met alle middelen
geprobeerd om een doelpunt te for-
ceren. Maar het lukte gewoon niet."

De Weertse gelegenheidscoach Jeu
van Bun was tevreden: „Het is de
eerste keer dat ik op de bank zat. Ik
heb enkele positieve zaken gezien
in het veld." Vervolgens deelde hij
nog een sneer uit naar zijn voorgan-
ger, Leo Beerendonk: „Ik merk dat
ik succes heb met het oppeppenvan
de spelers. Dat is beter dan ze con-
stant te krenken. Het is alleen jam-
mer dat de discipline bij ons weg-
viel en dat we met tien man moesten
spelen."

Passart tegen Heerlen Sport 2 niet verder dan 2-2

Heidebloem bezorgt
Amstenrade nachtmerrie

Van onze medewerkster
MARIANNE GROSJEAN

HEERLEN - In de eerste klasse
A van de afdeling Limburg be-
haalde koploper Oranje Boys (bij
Vinkenslag II) een 2-0 overwin-
ning. De eerste drie geplaatste
teams in de eerste klasse B lieten
in uitwedstrijden een punt lig-
gen: Geertruidse Boys (bij Huls-
berg II) 0-0, Zwart Wit (bij WDZ)
2-2 en Slenaken (bij SCKR) 1-1.
Ook Passart, koploper in de
eerstse klasse C, kwam bij het
laag geplaatste Heerlen Sport II
niet verder dan een 2-2 gelijk-
spel. Verrassend was het verlies
van de koploper in de eerste
klasse E; St.-Odiliënberg verloor
met o—l bij St.-Joost.

De topper in de eerste klasse A
tussen Daalhof en DBSV eindig-
de in een gelukkige 1-0 overwin-

ning voor de gasten. Tot de laat-
ste minuut zag het er naar uit dat
de wedstrijd doelpuntloos zou
eindigen. Raymond Mullekom
zorgde echter voor een verras-
sende slotfase. DBSV-woord-
voerder Peter Smeets gaf ruiter-
lijk toe dat Daalhof de sterkere
ploeg was: „De thuisclub was
stukken beter. Een puntendeling
zou terecht zijn geweest. We heb-

ben echter geluk gehad"
Schinveld (IC) behaalde tijdens
een zeer harde wedstrijd een 3-1
overwinning bij Wijnandia. De
ruststand was 1-0 in het voordeel
van de gasten, door een doelpunt
van Marcel Cremers. De thuis-
club miste in de eerste helft een
strafschop. Na rust scoorden
Marcel Cremers en Roland Kui-
per voor Schinveld. Wijnandia-

speler Jo Gorissen verzilverde
een strafschop. Schinveld-trai-
ner Winand Kohl: „Het was een
zeer rommelige en vaak ontoe-
laatbaar harde wedstrijd. Er
werd niet geweldig gevoetbald,
we wisten uit counters te sco-
ren".

Amstenrade (1-D) zal het bezoek
van Heidebloem niet snel verge-

ten. De gastenwaren niet meer te
houden en wonnen met maar
liefst 8-1. De ruststand was 0-2.
John Deckers (3), Marcel Huve-
neers (2), Ron Frijters, Daniël
Meurs en Roy Chamberlain
maakten er een doelpuntfestijn
van. Heidebloem-woordvoerder
JohnDeckers: „We gingen eigen-
lijk voor een punt. In de tweede
helft liep het echter zo goed dat
de twee punten natuurlijk ver-
diend zijn".

SHH (1-E) verloor voor eigen pu-
bliek met 0-1 van Beegden. De
ruststand was 0-0. Erwin Allers
nam de winnende treffer voor
zijn rekening. Beegden-secreta-
ris Coumans: „Het was een goe-
de wedstrijd met twee evenwich-
tige ploegen. Gezien het aantal
kansen hebben we toch wel ver-
diend gewonnen".

sport

Sterker RKONS moet beide punten aan SVN laten

Omstreden doelpunt
beslist prima derby

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

LANDGRAAF - Vriend en vij-
and waren het erover eens: de
derby tussen SVN en RKONS
kende in de thuisploeg een ge-
lukkige winnaar. Zeven minu-
ten voor het eindsignaal sloeg
voor het sterkere RKONS het
noodlot toe. Een van richting
veranderd schot bezorgde
doelman Bemelen zoveel
moeite, dat hij, gehinderd door
Duyf, de bal tegen het hoofd
van de SVN-spits sloeg waar-
door de winnende treffer een
feit was: 1-0. De gehele
Schaesbergse formatie belaag-
de prompt scheidsrechterVer-
meer omdat Bemelen aange-
vallen zou zijn doorDuyf. Ver-
meer bleef echter bij zijn waar-
neming dat er geen sprake was
geweest van lichamelijk con-
tact.

Na afloop was er uiteraard sprake
van grote vreugde en evengrootver-
driet. Math Schaepkens, de gelukki-
ge SVN-trainer: „RKONS had drie
kwart van de wedstrijd het initia-
tief. Vooral voor rust draaiden zij
een enorm tempo en lieten ze de bal
goed lopen. In de tweede helft heb-
ben we de zaken energieker aange-
pakt en kregen we ook enkele kan-
sen. Ik moet mijn ploeg echter een
compliment maken. Als collectief
zijn we in moeilijke fases overeind
gebleven." Wim Logister, zijn colle-
ga, was enorm teleurgesteld: „Zo zie
je maar hoe het volledig mis kan
gaan ondanks het feit dat je goed
speelt. Doodzonde, maar wat doe je
daar aan. We zitten wel met een
enorme kater opgescheept, dat ver-
tel ik je".

# SVN-doelman
René Reumkens ziet
de bal aan zijn doel
voorbij gaan. Verder
op defoto, v.l.n.r.
Van der Linden,
Cremer, Pluymen en
Peelen.

Foto: DRIES LINSSEN

Id-sterrenelftal
HUYNEN (2)
(Chevremont)

REMMERS (3)
(Vinkenslag)

LOONTJENS (1)
(EHC)

FROLICHS (3)
(Limburgia)

GERRINGA (3)
(EHC)

WEELEN (1)
(Chevremont)
HENSSEN (4)

(RKONS)
PEELEN (2)

(SVN)

CUSTERS (5)
(SVN)

BERNS (1)
(Wilhelmina '08)

KOCKELKORN (1)
(RKONS)

IF in cijfers
LIMBURGIA-FC VINKENSLAG 2-0 (1-0).
22. R. Winkens 1-0; 78. R. Winkens (straf-
schop) 2-0. -Toeschouwers 150. Scheids-
rechter Daemen. Boeking: J. Winkens,
Frijns en Hendriks (allen Limburgia).
Limburgia: Frolichs 8, J. Winkens 7, Koet-
sier 6, Hofland 6, Frijns 7, Meens 8, Star-
mans 6, Hendriks 6, Knol 6 (58. Van Hezik
5), R. Winkens 7, Fijneman 6. 78 (12).
FC Vinkenslag: Willy Remmers 7, G. Rem-
mers 5 (76. M. Duchateau), Frantzen 6, Ma-
germans 6, Frijns 6, H. Scheffers 7, Her-
mans 6 (67. Bastiaans-), Willy Remmers 8,
Dassen 6, Vroegop 6, Habets 6. 69 (11).

SCG-HEER: 1-2 (0-0). 72. Ummels 0-1; 74.
Ummels 0-2; 76. V.d. Boom 1-2. Scheids-
rechter: Boonman. Toeschouwers: 300.
SCG: Looyens 7, V. Aubel 6, Geurtjens 6, V.
Hoorn 7, Rousseau 6, Bessems 6 (72. V.d.
Boom ), V. Helvert 7, Goessens 6. Essers 7,
Schoens 6, Kokelkoren 7. Totaal 71 (11).
Heer: Gielen 7, Muys 6, Wetzels 8, Franssen
6, Huntjens 6 (28. Limbourg 6), Hollanders
6, Kostongs 6, Nelissen 6, Yema 7, Ummels
7 (80. Reneerkens ), Braken 6. Totaal 71(11).

RKVCL-WAUBACH: 0-1 (0-1). 18. Hartge-
rink 0-1. Boeking: Speth (Waubach).
Scheidsrechter Peeters. Toeschouwers:
200.
RKVCL: Smit 6, De Vries 6 (63. Meyer),
Triepels 6, Brüll 7, Van Ginneken 6, Jansen
6, Erens 6 (45. Sour 5), Thoma 5, Alink 6.
Huininga 6, Nuiten 6. 71 (12).
Waubach: Blankenhagen 7, Jurgens 6, Van
Kan 6, Hartgerink 7, Speth 6, Starmans 6,
Middeldorp 5, Horbach 6, Küpper 6 (67.
Deswijzen). Dautzenberg 6. Bos 7 (84. Van
Meegen-). 68(11).

CHEVREMONT-SITTARD: 3-0 (1-0). 28.
De Mey 1-0; 75. Meerman 2-0; 80. Meerman
3-0. Scheidsrechter Houben. Toeschou-
wers: 250. Boeking: Meerts (Sittard).
Chevremont: Schleyper 7, Kroon 6, Trags 6,
Weelen 8, Huynen 8, De Mey 6, Otten 6,
Wijnhoven 7, Dautzenberg 7, Meerman 6,
Schleepen 6 (85. Van Putten-). 73 (11).
Sittard: Urlings 7. Meerts 7, Meisen 6, T.
Pernot 7 (50. Ehlen 7), Laumen 6. Keizers 6,
B. Pernot 6, Barra 6, Schmeits 7, Goulding
7, Segers 6. 78 (12).

CAESAR-WILHELMINA'OB: 0-1 (0-1). 33.
Bruynaerts 0-1. Toeschouwers: 100.
Scheidsrechter: Hof. Boekingen: Ruiter en
Luyten (Caesar). Uit het veld gestuurd:
Goldstein (Wilhelmina).
Caesar: Knols 6, Nijsten 4, Gelissen 6, Ver-
voort 6, Luyten 5 (73. Ponje), Rongen 6,
Ruiter 6, V.d. Heuvel 5, Dahlmans 6, Bas-
tings 5, Carrus 5. Totaal 60 (11).
Wilhelmina'oB: Strijbos 6, Kessels 7, Camp
6, Verdonkschot 6, Goldstein 7, Heykers 7,
Bruynaerts 6. Berns 9, Poldervaart 6, Pou-
wels 6 (89. Kessels), De Graef 7. Totaal 73
(11).

SVN-RKONS: 1-0 (0-0). 83. Duyf 1-0. Toe-
schouwers: 600. Scheidsrechter Vermeer.
Boekingen: Custers (SVN) en Aertz
(RKONS).
SVN: Reumkens 7, Joosten 7, Pluymen 6,
Reintjes 7, Custers 8, Mermens 6, Zenden 6,
Cremers 6 (70. Schaepkens-), Peelen 8, Duyf
7, Hensels 6. 74(11).
RKONS: Bemelen 6, Janssen 7, De Boer 7,
Eleveld 7, Aertz 8, Nöllgen 7, Henssen 8,
Cremer 7, Kockelkorn 8, Van der Linden 7,
Dijkstra 7. 79 (11).

eerste klasse
Blerick-WSC 3
Gemert-ESV j
Rood Wit W.-WVO
De Valk-NOAD 0
ODC-Hapert 1
Margriet-UDI '19 I
UDI '19 13 7 4 2 18 28'
Margriet 13 7 3 3 17 22-1
Blerick 13 7 2 4 16 24-
NOAD 13 6 4 3 16 23-
ESV 12 5 4 3 14 18-1
De Valk 13 5 4 4 14 20H
Rood Wit W. 13 4 5 4 13 14H
Gemert 13 4 4 5 12 211
WSC 13 4 3 6 11 W
WVO 13 4 3 6 11 23-
ODC '13 4 3 6 11 13"!
Hapert 12 0 1 11 1 *"
Programma:
Margriet-ODC'
Hapert-De Valk
NOAD-Rood Wit W.
WVO-Gemert
ESV-Blerick
UDI '19- WSC
Tweede periodestand:
UDI '19 5 3 2 0 8 15H
WVO 5 3 1 1 7 17'
NOAD 5 2 3 0 11!'
Margriet kampioen eerste periode

eerdste klasse
Chevremont-Sittard
SCG-Heer
SVN-RKONS
RKVCL-Waubach
Caesar-Wilhelmina '08
Limburgia-FC Vinkenslag

SVN 13 9 2 2 20 2^\Limburgia 12 7 3 2 17 l9i
FC Vinkenslag 13 6 5 2 17 331
Waubach 13 6 5 2 17 15-j
Sittard 13 6 4 3 16 29'
RKONS 13 4 6 3 14 H]
Chevremont 13 3 6 4 12 l-"1
Heer 13 3 5 5 11 13"1
Wilhelmina '08 12 3 2 7 8 U<
RKVCL 13 1 6 6 8 I*l
SCG 13 2 4 7 8*
Caesar 13 1 4 8 6Ui
Programma:
Limburgia-Caesar
Wilhelmina '08-RKVCL
Waubach-SVN
RKONS-SCG
Heer-Chevremont
FC Vinkenslag-Sittard
Tweede periodestand:
Sittard 5 4 0 1 8 18'
Limburgia 4 3 10 7 5'
RKONS 5 3 1 1 7 10'
SVN 5 3 117 8-
SVN kampioen eerste periode

topscorer
1. R. Winkens (Limburgia) 12; 2. Ha*
(Vinkenslag) 11; 3. Segers (Sittard) I°:i
Goulding (Sittard) 8; 5. Braken (Heer)
Meerman (Chevremont) 7; 7. Van der >j
den (RKONS) 6; 8. Willems (RKVCL), N"
sen. Zenden en Hensels (SVN) 5.

Kerkradenaren benutten eindelijk kansen:

Chevremont stopt
opmars Sittard
Van onze medewerker

PIET CROMBACH
KERKRADE - „Wij zitten de laatste
weken duidelijk in de lift. We gaan
de confrontatie met Chevremont
dan ook aan, om beide winstpunten
mee naar huis te nemen", sprak een
nog hoopvol gestemde Sittard-trai-
ner Ber Lejeune voor aanvang van
de wedstrijd Chevremont-Sittard.
Na afloop moet hij teleurgesteld
zijn. Sittard, dat in de laatste weken
uitblonk met grote overwinningen,
moest een 3-0 nederlaag incasseren.
Tot rust hielden beide ploegen el-
kaar aardig in evenwicht. Chevre-
mont nam na een half uur een voor-
sprong, nadat de bal, na een vrije
trap, ietwat gelukkig bij de geheel
vrijstaande Patrick de Mey terecht
kwam. Deze bedacht zich niet lang:
1-0.
Na de thee wenste Sittard zo snel
mogelijkorde op zaken te stellenen
stond de thuisploeg een kwartier
lang met de rug tegen de muur. Che-
vremont-aanvoerder Jack Huynen
en de voortreffelijk spelende Henk

Weelen sleepten hun team d*Jdeze moeilijke periode heen. De*Jtische zet van Ber Lejeune om vfj
stopper Jos Meisen ruim 25 m>^ten voor tijdreeds naar voren te <n
geren, ten einde voor nog rflj
stootkracht te zorgen, pakte a
rechts uit.

Chevremont, dat met diverse n
niektrappen probeerde om Jsteeds groeiende aanvalsge^
van de gasten in te dammen, W*!
nu plotseling door het centrurt 11
ruimte waarop het zat te loeren, j
I
Sprong men in de voorafga^
wedstrijden vrij slordig om ntf'Kf'geboden scoringskansen cAe A
door dit countervoetbal werden(
creëerd, gistermiddag was het **dement voor Chevremont bijna ,
timaal. Uit drie goede mogelijk
den scoorde René Meerman bin'L
een tijdsbestek van vijf minl^twee prima doelpunten (na vo0*»
reiding van respectievelijk Pa^
de Mey en Willy Schleepen) e* 1
derbrak daarmee definitief de 1
mars .van Sittard. j

Waubach maakt
weinig indruk

Van onze medewerker
WIL LEMMENS

MAASTRICHT - Waubach heeft in
de wedstrijd tegen RKVCL duide-
lijk onder haar kunnen gespeeld.
Vooral na rust kreeg het legio kan-
sen om te scoren, maar de bal wilde
niet in de goal. VCL daarentegen
was niet bij machte om dit af te
straffen, waardoor Waubach uitein-
delijkvan geluk mocht spreken dat
het met een 1-0 zege mocht afreizen.
Vanaf het beginsignaal gaf Wau-
bach weinig ruimte aan de tegen-
stander, waardoor VCL niet echt in
het spel kon komen. Het probeerde
wel via 'hoge ballen' in het 16-me-
tergebied het doel te bereiken, maar
de VCL-spitsen deden steeds weer
onder voor de lange Waubach-ver-
dedigers. In de 18e minuut kwam

Waubach op voorsprong via Pjj
Hartgerink: 0-1. Waubach had ,
delijk het betere van het spel, "j

ondanks de vaak mee naar v .4
trekkende lange verdedigers "^verder scoren uit. Na rust bep*U
VCL zich enkel nog tot de vef^ging en als er al ballen bij de m
hoede terecht kwamen, dan We's
deze in de rechtstreekse duels
verspeeld.

Waubach kreeg kansen genoeg- J
sende akties van vooral Willy J$
zenberg braken de VCL-vef J
ging regelmatig open, deson^..*verdwenen die ballen steeds .$
links, rechts en hoog over het 4
doel. De laatste tien minuten
beerde VCL er nog een slot" p
siefje uit te persen, maar cc» 1 i
chelijke situaties ontstonde
daardoor niet meer.
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Scheidsrechters
staken in

egio Oss/Uden
*S - Van de 190 voetbalduels die'idag in het district Noord-Bra-
Rt van deKNVB op het program-
«stonden (le, 2e, 3e en hoogstere-'fve-klassen), zijn er twintig niet
'orgegaan. Oorzaak: de staking

afgelopen week door het
*>eidsrechtersbestuur van de af-'üng Oss/Uden en Omstreken vanICOVS werd uitgeroepen.a de molestatie van een arbiter bij

VCO-Eendracht door spe-*s van de gasten, besloot het afde-
'tebestuur in actie te komen. De
*chte verhoudingen op de velden
Me vaak agressieve wijze waarop
f scheidsrechters worden behan-
«d, noopte het district Oss/Uden
J-de opmerkelijke stap. Maatrege-
J tegen de weggebleven arbiters
"len er niet worden genomen.

Dubbele hattrick
- Een echte hattrick sco-

f* in één helft is een uitzondering.
'*et voor RKHVC-speelster Carla
?£obs, want in het duel tegen

presteerde zij het om inJtere helft een loepzuiverehattrickscoren, waardoor zij een groot
'''deel had in de 7-0-overwinning
5,1 haar ploeg.

Inhalen
- Komende donder-de Wordt in de vierde klasse B het

«aalduel tussen RKWM en Le-
lrsia gespeeld. Aanvang 20.00 uur.

Vlam in de pan
'lER EN KEER Twee minu-

?> Voor tijd sloeg tijdens de wed-
J^d tussen Keer en Gulpen de
£|h nog even in de pan. Na twee
j*lne kansen voor Keer ontstond!v6e tumult in het Gulpen-straf-
J*°Pgebied. Er werd over en weer
ruwd, waarna Sjef Nelissen bij
k*e ijzige omstandigheden een ver-
legde gang naar de warme dou-
-6 mocht maken.

Er uit
Vermond/weert - Tijdens de
(rdstrijd tussen Roermond enrh werd Born-speler John Jans-
J1door scheidsrechter Sijben kort
je

0r het einde naar de kleedkamer.vs^urd. Janssen had een forse
t^treding gemaakt en dat tole-
w*rde de leidsman niet. Dat over-
ig arnen Moesel-doelman Dierx en
j-*J Ploeggenoot Van Nispen even-

S' In het duel tegen Crescentia
t* £st Dierx op last van scheids-
l hter Kok vroegtijdig naar de
Cj1' omdat hij geen respect had
tK°r de ledematen van een tegen-
ijgder. Clubgenoot Van Nispen

d twee keer geboekt en moest
(j* conform de reglementen even-I ns vertrekken.

Van onze medewerker
TON REIJNAERTS

Bunde-Miranda 0-0
Scheidsrechter Slavenburg. Toe-
schouwers 100.
"Unde: Limpens. H. Vluggen, K.
]Jan Helden, Winkens, J. Vluggen,
£erts, M. Vluggen, F. van Helden
ij°- Thijssen). Paulissen, Vrancken,
Reugen. (41. Hamers).
?*>randa: Snoeren, Broeks, Verhiel,
j*1-Zegels. R. Zegels, De Meij. Dirk-
,fn. Daems, Verkooijen, Stevens,van Kessel.

- Bunde en Miranda lie-hde kleumende toeschouwers■j,ein ig verwarmende acties zien._..och toonden de beide trainersj^h na afloop niet ontevreden,
(jp Lauers vond drie punten uit
j. laatste twee duels tegen de
2: rnmers twee en drie, zeker ge-
sl \de bestuursperikelen, geen
j_echt resultaat. Miranda-trainerrik Verheezen roemde zijn
w? ScnaPPen' die een Perlekte
sdi trijd sPeelden- Taktisch en
°r.d waren de gasten
Msi Fde stuwende impulsen van
in/061 Dirksen en Pascal Daems
vanerdaad rijper, maar afgezien
Cr sl enkele kruimelkansen,
ge<.erde de ploeg maar twee uit-deelde mogelijkheden.
Or, ,
öun,? g van rust blokkeerde
een verdediSer Jo Vluggen
kel P

lnzet van Ron Stevens op en-
Wartneters van net doel en eenaant 1

r voor tiJd> na de beste
B Unrt Van de wedstrÜd> redde
kn a

,ae_doelman Limpens na een
thui VanYan Marcel Dirksen. De
het ploeg, die Miranda te veellnitiatief gunde, creërde
durpJlen echte mogelijkheid ge-
-Boed de Schele wedstrijd. Deu uitlopende Miranda-doel-

Heerlijk
Beide ploegen lieten elkaar heerlijk
voetballen, waarbij de terechte
waarschuwing voor Visser slechts
een schoonheidsfoutje was in een
snel en vlot duel, dat arbiter Kno-
ben op uitstekende wijze in goede

banen leidde. De enige maal dat Of-
fergeld voor rust aan zijn bewakers
ontsnapte, miste hij en aan de over-
zijde greep Fijneman op deskundi-
ge wijze in bij een kopbal van de al-
tijd gevaarlijke en wendbare Erbas.
Diezelfde Fijneman weerde een
knal van Quaedackers af en zag tot

zijn ontzetting, dat de doorgelopen
Betlem zijn uittrap over de VKC-lat
tikte.

Na de hervatting joeg Frank de
Bruyn Bekkervelds mooiste kans
oerhard voorlangs het doel en kreeg
VKC daarna steeds meer grip op de

wedstrijd. Vooral in de slotfase
moest Bekkerveld steeds meer ter-
rein prijsgeven. Slothauber voor-
kwam een treffer door een kopbal
van Erbas van de doellijn te trappen
en vlak daarop liet diezelfde Erbas
het aluminium boven Fijneman tril-
len.

" De aanstormende VKC'ers zijn te laat, want geassisteerd door verdediger Mario Willems
stompt Bekkerveld-doelman Victor Fijneman de bal uit de bedreigde zone.

Foto: CHRISTA HALBESMA

MKC-Heerlen Sport 2-1

25. J. Massot 1-0; 60. R. Panis 2-0;
71. A. Sevdican 2-1. Scheidsrechter
Borst.

MAASTRICHT - Een heuglijke
dag voor MXC, want de ploeg be-
haalde voor het eerst dit seizoen
de dubbele puntenwinst. Slacht-
offer werd Heerlen Sport, dat
voor de tweede keer binnen acht
dagen tegen een verrassende ne-
derlaag opliep. De eerste helft
was voor MXC. John Massot
bracht de thuisploeg op voor-
sprong, na een prima aanval over
rechts: 1-0. Lars Moonen pas-
seerde even later de uitgelopen
Jos Crombach, maar knalde nipt
naast en Ron Bovie had hierna
pech, dat zijn knal tegen de bin-
nenkant van de paal belandde.
Enkele minuten voor rust legde
Heerlen Sport een schitterende
aanval op de grasmat, maar be-
kroning bleef achterwege, omdat
Raymond Frijns voorlangs knal-
de.

Na de thee drong Heerlen Sport
aan, terwijl MXC succesvol
counterde. Lars Moonen bedien-
de Ronald Panis, die raak

schoot: 2-0. Na een indirecte
vrije trap, binnengeknald door
Sevdican (2-1), zette Heerlen
Sport aan voor een sterk slotof-
fensief. Omdat MKC-doelman
Danny Dessaert vlak voor tijd
een vrije kans voor Raymond
Frijns buiten de palen werkte,
bleef de winst uiteindelijk in
Maastricht.

Schuttersveld-Haslou
Scheidsrechter Graaf.

BRUNSSUM - Schuttersveld
verspeelde een belangrijk winst-
punt in de strijd om de tweede
periodetitel. Haslou was een
taaie tegenstander met een sterk
functionerende as. In de eerste
helft creërde de thuisploeg de
beste mogelijkheden. John Wel-
zen zag zijn lob over de doelman,
maar ook niptover de deklatver-
dwijnen, terwijl de sublieme om-
haal van Gerard Raets langs de
verkeerde kant van de paal ver-
dween. In de tweede helft was de
beste mogelijkheid voor Haslou,
maar Jan Smid reageerde een
kwartier voor tijd subliem op een

inzet van Hans Engbersen, waar-
door de punten terecht werden
gedeeld.

imammmima

Eerste winst van MIKC Eijsdenhaalt uit

Miranda haakt af
man Ronald Snoeren, zette daar-
bij Sascha Paulissen letterlijk en
figuurlijk de voet dwars.

Eijsden-Leonidas 5-0
5. J. Mares 1-0; 53. P. Mares 2-0; 66.
H. Kessels 3-0; 71. J. Keevers 4-0;
84. G. Smeets 5-0. Scheidsrechter
Michiels.

EIJSDEN - Koploper Eijsden
deed gisteren prima zaken. Ter-
wijl de concurrenten allemaal
punten verspeelden, haalde Eijs-
denzelf ouderwets uit: 5-0. Al na
vijf minuten mocht de Eijsden-
aanhang juichen na een prima
aanval, afgerond door JefMares.
Met twee sublieme reddingen in
de daarop volgende minuten
hield Ed Kempeneers Leonidas
vooralsnog in de wedstrijd. De
gasten kregen na twintig minu-
ten zelfs twee prima kansen op
de gelijkmaker. Eijsden-doel-
man John Wolfs en verdediger
Stefan Janssen wisten echter
nipt redding te brengen. Nadat
Pedro Mares in de tweede helft
een hoekschop rechtstreeks in
een doelpunt omzette, speelde er
nog maar één ploeg: Eijsden.
Henk Kessels, John Keevers en
Eugene Smeets gaven met fraaie

treffers de zege toch nog het no-
dige cachet.

Blessures spelen VKC en Bekkerveld parten

Produktiefste voorhoedes
komen niet tot scoren

Van onze medewerker
HUB PALMEN

VKC - Bekkerveld 0-0. Toeschouwers
150. Scheidsrechter P. Knoben. Boe-
king: Theo Visser (VKC).

VKC: Verscharen, Meijer, Meulemees-
ter, Roelofs, - Remmers, Quaedackers(87. Goldschmitz), Adriolo (84. Schok-
kenbroek), Visser, De Bruin, Erbas, Cor-
vers.
BEKKERVELD: Fijneman, Willems,
Slothauber, A. Jansen, Van de Laar, De
Bruyn, Betlem, Broersma, Scheepers,
Georgopoulos, Offergeld.

HOENSBROEK - De twee
ploegen die in hun klasse het
meeste aantal doelpunten
scoorden, VKC en Bekker-
veld, hielden elkaar op 0-0. De
doelpuntenmachine stokte.
Niet door de ijzige koude,
maar wellicht door het niet
meespelen van goaltjesdief
Knarren bij de thuisclub en
het gemis door blessures aan
Bekkerveld-zijde van de vleu-
gelverdedigers Wingen en
Grapendaal en rechterspits
D'Hondt. Deze vervangingen
kwamen in het totale spel-
beeld toch tot uitdrukking.

VKC speelde vrijuit en agressief,
maar miste een afwerker. Bekker-
veld daarentegen was snel, maar
voorzichtig. Bovendien was topsco-
rer Offergeld, dit ondanks enige
staaltjes hogeschoolvoetbal op de
vierkante meter, nu bij Meulemees-
ter en Roelofs goed opgeborgen.
„Noodgedwongen moesten we op
de counter spelen," lichtte Bekker-
veld-trainer Piet Vogels na afloop
toe. „Toch hebben we constant met
drie spitsen gespeeld.Achterafis de
uitslag wel terecht, al hebben we
iets meer openkansen gehad."

Zijn VKC-collega Peter Douma was
het in grote lijnen daarmee eens.
„Wij hadden iets meer van het spel,
vooral in de laatste fase. Als we ge-
wonnen hadden, was dat niet eens
onverdiend geweest, al moet ik toe-
geven, dat we bij enkele Bekker-
veld-counters goed zijn weggeko-
men."

Almania-Vaesrade
3-l(gestaakt)

19. G. Olijve (strafschop) 0-1; 38. F.
Zinken 1-1; 53. R. Koot 2-1; 60. F.
Zinken (strafschop 3-1. Scheids-
rechter Groenveld. Boeking: H. van
Cfuchten (Vaesrade).

SITTARD - Almania had giste-
ren lange tijd erg veel moeite om
het felle en geconcentreerd spe-
lende Vaesrade van zich af te
schudden. Scheidsrechter
Groenveld, die het duel in de
65ste minuut staakte, omdat hij
'het commentaar op de leiding
beu was', speelde een opvallende
rol. In de negentiende minuut
werd Vaesrade-spits Maurice
Lemmens weggestuurd. Alma-
nia-verdediger Peter Damoi-
seaux greep de aanvaller buiten
het strafschopgebied vast. Dege-
nen, die een veldverwijzing en
een vrije trap verwachtten, kwa-
men bedrogen uit. 'Strafschop
voor Vaesrade' besliste Groen-
veld. Ger Olijve benutte het bui-
tenkansje feilloos: 0-1. Almania
schoot wakker. Winkens teister-
de de deklat en Luc Brouwers'
inzetwerd door Huub Meens van
de lijn gehaald. Toch kwam Al-
mania nogvoor de rust op gelijke
hoogte. Vaesrade-doelman Stam
loste een hoge bal, nadat Randall
Koot in het vijfmetergebied te-
gen hem aansprong. Groenveld
gaf vervolgens zijn fiat aan de
treffer van Frank Zinken. Al vlug
in de tweede helft mocht Koot
ongehinderd een hoekschop van
Sandro Crabu binnentikken.
Toen dezelfde speler zeven mi-
nuten later gevloerd werd, ver-
hoogde Zinken de score: 3-1.

sport

Opmars van Voerendaal gestuit

Standaard doeltreffender
Van onze medewerker

WIEL LARIK

STANDAARD - VOERENDAAL
3-0 (2-0). 8. Van Wetten 1-0; 27. Bec-
kers 2-0; 73. Titze 3-0. Toeschou-
wers 200. Scheidsrechter Hendriks.
Boeking: Cramer (Standaard) en M.
Boumans (Voerendaal).

Standaard: Nicolaas, Cramer, Bec-
kers, Van Hoorn, Driessen, Van Wet-
ten (79. Breuls), Penders, Creemers,
Titze, Pellaers (60. Miessen), Van
Hingel.
Voerendaal: P. Rybakowski, Vrin-
zen. R. Rybakowski, Boosten, R.
Boumans, Solberg (58. Leunissen),
M. Boumans, Knippenbergh,
Smeets, Erven, Zweers.

Maastricht- in de wedstrijd
in de derde klasse A tussen kop-
loper Standaard en runner-up
Voerendaal sprong de thuisclub
beter met de kansen om en be-

haalde zodoende een 3-0-over-
winning. Na afloop was Voeren-
daal-trainer Henk Ummels te-
leurgesteld: „Het schortte aan
datgene wat we de afgelopen
drie wedstrijden wel deden: sco-
ren! Gezien de mogelijkheden
hadden we beslist meer ver-
diend. Dit is een uiterst ongeluk-
kige nederlaag, zeker gezien het
feit dat we twee doelpunten in-
casseerden, waaraan dekkings-
fouten vooraf gingen," was de
analyse van de Voerendaal-

oefenmeester

Vanaf het eerste fluitsignaal ont-
wikkelde zich een leuke en inte-
ressante wedstrijd. Standaard
wildezijn koppositie waarmaken
en ging meteen in de aanval. Al
na acht minuten konden de man-
nen uit Maastricht juichen. Ge-
holpen door de Voerendaal-ach-
terhoede kon Arno van Wetten
vrij aanleggen. Zijn zwieper was
onhoudbaar voor doelman Pa-
trick Rybakowski: 1-0. Ongeveer

twintig minuten later vergrootte
Pedro Beckers de voorsprong,
toen hij Rybakowski tijdens een
scrimmage het nakijken gaf: 2-0.

Voerendaal zat niet bij de pak-
ken neer en begon de wedstrijd
naar zich toe te trekken. Dotten
van kansen van Ger Smeets en
Richard Erven waren het resul-
taat. Doch pech voor de Voeren-
daal-voorwaartsen en een goede
Standaard-defensie zorgden er
voor dat de nul gehandhaafd

bleef

In de tweede helft speelde Voe-
rendaal alles-of-niets. Waar-
schijnlijk zou het een beter resul-
taat in de wacht hebben gesleept,
want in de eerste minuut na rust
bracht de paal redding na een in-
zet van Richard Erven. Hoe ver-
der de wedstrijd vorderde, hoe
moeilijker het voor de gasten
werd om een bres in de hechte
thuisclubdefensie te slaan. Inte-
gendeel, want een klein kwartier
voor tijd besliste Titze de wed-
strijd definitief, toen hij een snel-
le counter beheerst afmaakte:
3-0. „Mijns inziens een verdien-
de overwinning," aldus Stan-
daard-trainer Hay Willems. „Wij
speelden zeker in de eerste helft
feller en hebben onze kansen
zeer goed benut."

Gulpen ondanks puntende/ing op laatste plaats

Mat Keer kan
niet imponeren

Van onze medewerker
JO SCHOLTES

KEER- GULPEN 1-1 (0-1). 8. R. Baltus
0-1; 62. E. Stulens 1-1. Toeschouwers
100. Scheidsrechter Heidens. Boeking:
H. Roncken (Gulpen). Uit het veld ge-
stuurd: Sjef Nelissen (Keer).

KEER: Custers, Herben, Beyers, Stu-
lens, Bastin, J. Nelissen, Pirnay, Star-
ren, Geelen. Ummels (45. S. Nelissen),
Beks (75. Goessens).
GULPEN: Packbiers, Austen, Steijns,
Stassen, Braken. Bours. P. Baltus, R.
Baltus (30. Bremers), Prevoo, Roncken
(81. Jongen), Dohmen.

CADIER ENKEER - „Dit is nu eéht
degradatievoetbal," oordeelde
Keer-trainer Jan Benen na afloop
van het duel van zijn ploeg tegen
Gulpen. En hij had gelijk, want bei-
de ploegen speelden een zeer mati-
ge wedstrijd, waarin niemand aan-
sp/aak mocht maken op de over-
winning. De verkleumde toeschou-
wers zagen maar weinig opwinden-
de momenten. „Een terechte uitslag
derhalve," aldus Gulpen-trainer
Paul Koenen. „De eerste helft was
voor ons, het tweede bedrijf daaren-
tegen voor Keer."

De aanvang van de wedstrijd was
veelbelovend. De eerste doelpoging
was meteen raak. Vanuit het Gul-
pen-middenveld werd een pas.s ver-
stuurd naar de voorhoede, die ech-
ter verkeerd beoordeeld werd door

de Keer-verdediging. De .snelle Ro-
bert Baltus reageerde attent en
dook in het gat achter de defensie
en doelman Martin Custers was
kansloos: 0-1. Na een kwartier
speelde Jos Prevoo de bal knap
door de benen van een derKeer-ver-
dedigers en hij kwam oog-in-oog
met Custers. Zijn schot ging echter
rakelings naast.
Keer kwam niet verder dan enkele
eenvoudige schoten van afstand,
dierecht in de handen van doelman
Wim Packbiers belandden. Na een
klein half uur kroop Gulpen door
het oog van de naald, toen Roger
Geelen buiten bereik van Packbiers
in het zijnet schoot. Gulpen domi-
neerde op het middenveld, voorna-
melijk door de sterk spelende Piet
Baltus, maar de aansluiting met de
voorhoede stokte, nadat Robert Bal-
tus na een half uur met een knie-
blessure het veld moest verlaten

Na de hervatting had Keer een licht
veldoverwicht. Eric Stulens was in
de 62ste minuut eerder bij de bal
dan Packbiers en hij schoof de bal
langs de gastendoelman in het lege
doel: 1-1. Een kwartier later steven-
de Eric Stulens weer alleen op het
Gulpen-doel af, maar nu moest hij
zijn meerdere in Packbiers erken-
nen. Gulpen counterde, maar miste
duidelijk stootkracht in de voorhoe-
de.

Heksenberg klimt
naar tweede plaats

HEERLEN - Door de 4-1-winst van
Heksenberg op het bezoekende Ra-
pid is de Heerlense formatie naar de
tweede plaats in de eerste klasse
zuid van het damesvoetbal geklom-
men. Heksenberg was in dit duel su-
perieur, maar had toch de hulp van
Vrouwe Fortuna nodig, om aan het
eerste doelpunt te geraken. De Ra-
pid-doelvrouwe liet namelijk eën
zacht rollertje van Annemiek Meyer
simpel tussen haar handen glippen:
1-0. De Maastrichtse dames voch-
ten met succes terug, want niet veel
later was de score al weer in even-
wicht: 1-1. JeanetteRieke hielp de
thuisclub vlak voor rust op een ge-
lukkige manier opnieuw aan een
voorsprong: 2-1. Na de hervatting
zakten de bezoeksters conditioneel
verder weg. Jeanette Rieke profi-
teerde van het grote overwicht door
nog twee keer te scoren: 4-1.

damesvoetbal
In de onderste regionen deed Hei-
lust, op bezoek bij SVH'39, goede
zaken door met 1-2 te winnen. De
thuisclub begon wat te laconiek aan
dit duel door de bezoeksters te on-
derschatten. 'Hoogmoed komt voor
de val' want bij het rustsignaal leid-
de Heilust met 0-2 door doelpunten
van Marlies van Dijk en Sandra
Janssen. Na de hervatting kwam
een getergd SVH'39 binnen de lij-
nen, maar ondanks een groot over-
wicht wist de ploeg slechts eenmaal
via Chantalle Clermonts te scoren.
In de interregio-competitie leed
Sportclub WVV in de uitwedstrijd
tegen Bavel de dertiende nederlaag
in successie: 4-0. Gezien het zwak-
ke spel van de Maastrichtse dames
een terechte uitslag.

derde klassers
SV BERG '68 - LHB/MC 3-2. Sportieve en
aardige wedstrijd met de nodige spanning,
die de bezoekers de kou deed vergeten.
Geurts 0-1. Rust. Reiss 1-1, Sieben 1-2, Be-
mer 2-2 (strafschop), Lambriks 3-2. Scheids-
rechter Hafmans.

SC WVV '28 - SVM 1-2. Na een gelijkopgaan-
de eerste helft legden de bezoekers het ac-
cent op de verdediging. Het aanvallend spel
van de thuisclub leverde onvoldoende re-
sultaat op, mede door uitstekend keepers-
werk van SVM-doelman Prudon. Übaghs
0-1. Rust. Van Helvert 1-1, Cremers 1-2.
Scheidsrechter Van Well.

RKHSV - KLUIS 0-1. Redelijke wedstrijd
met weinig krachtsverschil. De bezoekers
hadden vlak na rust Vrouwe Fortuna op
hun hand. toen Theunissen er in slaagde de
enige en winnende treffer te scoren: 0-1.
ScheidsrechterReneerkens.

SCHARN - POLARIS 1-1. In dit sportief en
leuk duel had de thuisclub de gehele wed-
strijd een licht overwicht, maar de bezoe-
kers kwamen op de valreep nog langszij.
Heidendal 1-0. Rust. Gulikers 1-1. Scheids-
rechter Smeets.

RVU - SVME 1-0. De thuisclub was gedu-
rende de gehele wedstrijd de betere ploeg

kreeg de meeste kansen, maar faalde her-
haaldelijk in de afwerking. De ploeg behaal-
de zodoende een nipte overwinning, zeker
omdat RVU-doelman Janssen in de laatste
minuut een strafschop stopte. Zeegers 1-Ok
Rust- en eindstand. Scheidsrechter Eijken-
boom.

HEILUST - VIJLEN 2-3. In de eerste helft
nam Heilust het heft in handen maar profi-
teerde niet van de vele kansen. Na rust nam
Vijlen snel afstand en de overwinning was
een feit. Lurken 1-0, Van der Scheer 1-1.
Rust. P. Souren 1-2, Van Wissink 1-3, Caris
2-3. Scheidsrechter Rouwet.

MINOR - RKSNE 1-1. Geen van beide ploe-
gen slaagde er in om meer dan één treffer te
produceren. De thuisclub was de sterkste
ploeg, maar toch was de puntendeling te-
recht. Rust 0-0. Kameri 1-0. Van Ooi 1-1.
Scheidsrechter Lankreyer.

KOLONIA - HEKSENBERG 3-2. Spannen-
de wedstrijd met schitterende doelpunten.
Gezien het aantal kansen kwam de overwin-
ning terecht bij de ploeg, die er de meeste
aanspraak op maakte. Maessen 1-0, Van
Bessouw 1-1, André 2-1. Rust. Maessen 3-1.
Pappers 3-2. Scheidsrechter Van de Rieth.

HOPEL- WELTANIA 1-3.Het technisch be-
tere Weltania opende in de eerste helft de
score. Na rust werd het veldoverwicht in
meer doelpunten uitgedrukt. Coppers 0-1.
Rust. Cremers 1-1. Janssen 1-2. Severens
1-3. Scheidsrechter Tonnard.

vierde klassers

SANDERBOUT - CORIOVALLUM 1-1.
Toen de thuisclub vrij snel een voorsprong
nam, dacht de ploeg de winst ook binnen-te
hebben. De gasten domineerden echt.
rust en scoorden de verdiende gelijkmaksr.
H. Gerrits 1-0.Rust. Vaes 1-1. Scheidsrech-
ter Stoel.

IVS - TREBEEK 2-0. Het ongeslagen IVS
had in dit pittige duel heel wat moeit
de zege naar zich toe te trekken, omdAt
Treebeek felle tegenstand booden duidelijk
een afwerker miste. Godene 1-0.Rust. Haas
2-0. Scheidsrechter Cremers.

HELIOS '23 - GVCG 1-1. In deze fair ge
speelde wedstrijd stonden de gasten gerui-
me tijd op winst en droomden zelfs van de
eerste overwinning. Tevergeefs, want in deslotfase scoorde Helios toch nog verrassend
de gelijkmaker. Rust 0-0. Koster 0-1, Carlitz
1-1. Scheidsrechter Snijkers.

KEV - GSV '28 1-3. De gasten startten met
goed veldspel en namen ook vrij snel de l«j-
-ding. Na deze tegenslag had de thuisclub tbt
ver in de tweede helft een groot offensief,
maarwas niet erg gelukkig in de afwerking.
Neissen 0-1 (strafschop). Rust. Tokaya 0-2,
Elders 1-2, Jacobs 1-3. Scheidsrechter Ci-
raeds.

LANGEBERG - CENTRUM BOYS 1-0. Dftbelangrijke degradatieduel eindigde in een
verdiende zege voor Langeberg, door een
doelpunt van Michiels in de eerste helft 1-Q.Na de wissel dicteerden de gasten het spt;l,
maarzij kwamen niet tot scoren. Scheids-
rechter Duijsens.

SIMPELVELD - MHEERDER BOYS 2-2. In
de eerste helft ging de strijd gelijk op. Na
rust had Mheerder Boys een overwicht. Het
slotoffensief van Simpelveld leverde uitein-
delijk een puntendeling op. Vandeberg 1-0.
Rust. Nelissen 1-1,Wienen 1-2, Dautzenberg
2-2. Scheidsrechter Verpoort.

LEMIRSIA - SV NIJSWILLER 3-0. Nijswil-
ler domineerde in deze sportieve derby,
maar werd verrast door snel uitgevoerde
counters van een door blessures wat ver-
zwakt Lemirsia. Schösser 1-0. Rust. Win-
nubs 2-0, Schösser 3-0. Scheidsrechter Moh-
nen.

0-0.Krutzen 1-0, Schlenter 2-0. Scheidsrecb
ter Hoogstra.

RKBFC - VILT 1-1. Beide ploegen waren in
dit spannende duel erg aanvallend inge-
steld en deelden terecht de punten. Smeets
1-0, P. Smits 1-1. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Claessen.

lASON - AMICITAS 1-1. In een goede wed-
strijd werd koploper Amicitas, dat na rust
een licht overwicht had, door lason een
punt ontfutseld. Eikenboom 0-1. Meurders
1-1. Rust- en eindstand. Scheidsrechter
Krijn.

SCHIMMERT - WALRAM 0-0. Technisch
goed voetbal was in deze matige wedstrijd,
mede door de slechte terreinomstandighe-
den, niet mogelijk. Hét gelijke spel geeft de
verhoudingen goed weer. Rust- en eind-
stand 0-0. Scheidsrechter Rietjens.

ST. PIETER - HULSBERG 1-2. In een goe-
de wedstrijd was Hulsberg inde eerste helft
beter. Na de hervatting domineerde St. Pie-
ter, dat echter verzuimde de kansen te be-
nutten. Steijns 0-1 en 0-2. Rust. Hermans
1-2. Scheidsrechter Maas.

SC CABERG - WILLEM I 0-4. Staartploeg
Caberg bood in de eerste helft goed tegen-
stand, waardoor met een dubbelblanke
stand aan de rust begonnen werd. Na de
hervatting kwam Willem I vrij snel op een
0-2 voorsprong, waarna Caberg het hoofd
liet hangen. Rust 0-0. Frijns 0-1 en 0-2, Dae-
nen 0-3, Nuyten 0-4. Scheidsrechter Blom.

RAPID- RKASV 3-1. In een spannende, ge-
lijkopgaande wedstrijd behaalde Rapid een
verrassende, maar verdiende overwinning.
Reynen 1-0 en 2-0. Benamran 3-0. Rust. Hei-
nemans 3-1. Scheidsrechter Janssen.

BANHOLTIA - RKWM 0-1. Eigenlijk wa-
ren beide ploegen volkomen aan elkaar ge-
waagd, maar na een dubbelblanke rust-
stand greep RKWM door een doelpunt van
Frijns de volle winst 0-1. Scheidsrechter
Berben.

KLIMMANIA - SPORTCLUB '25 2-0. De
eerstehelft eisten de gasten voor zich op. Na
rust nam de thuisclub het heft in handen en
behaalde een verdiende overwinning. Rust
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Slachtoffers
In een uitzending van Sportstudio
op het tweede Duitse televisienet
herhaalde de vroegere voorzitter
van de Duitse atletiekbond (DLV),
professor Munzert, zijn beschuldi-
ging van medeverantwoordelijk-
heid van officials. Munzert: „De
sporters zijn de slachtoffers van het
systeem." Munzert, van 1985 tot en
met 1988 voorzitter van de DLV,
verklaarde zijn 'onschuld betreffen-
de doping' te hebben verloren bij
het sterfgeval van de meerkampster
Birgit Dressel. Als privé-persoon zei
Munzert alles in het werk te willen
stellen de medeverantwoordelijk-
heid van trainers en officials in de
dopingzaak aan de kaak te stellen.

Een van de officials, die Munzert op
het oog heeft, is zijn opvolger als
voorzitter van de DLV, Helmut
Meyer. Volgens presentator Jauch
van Sportstudio wilde Meyer niet
met Munzert aan een tafel zitten
omdat hij met hem alleen nog via
een juridisch adviseur spreekt.

Professor Wilfried Kindermann, de
chef-arts van de Duitse atletiek-
bond, wees de beschuldiging van
systematisch gebruik van verboden
middelen in de atletiek in deBonds-
republiek categorisch af. Kinder-
mann: „Wanneer het gebeurd is,
dan was dat alleen in kleine groe-
pen." Bij de Europese titelstrijd in
augustus in Split had volgens zijn
'persoonlijke waarneming' tenmin-

ste de helft geen anabole steroïden
gebruikt.
In het interview in Welt am Sonntag
spreektWilli Daume over mogelijke
consequenties voor enkele onder-
delen van de atletiek en het zwem-
men. „Het gaat niet om het elimine-
ren van complete takken van
sport", aldus Daume, „maar enkele
in opspraak gekomen onderdelen
moeten onder de loupe worden ge-
nomen."

Ijskoud
Daume zei niet aan welke nummers
hij denkt. In Seoel telde het Olym-
pisch atletiek programma 42 onder-
delen, in de zwemsport waren het er
31. Bij het gewichtheffen, de 'aange-
wezen' tak van sport voor het ge-
bruik van dope, heeft volgens Dau-
me de dreiging van het Internatio-
naal Olympisch Comité verwijderd
te worden van het Olympisch pro-
gramma als een schoktherapie ge-
werkt. „Bij de overwegingen inzake
de Olympische toekomst van de at-
letiek en het zwemmen helpt geen
emotie. Slecht ijskoud overleg is ge-
boden."

Volgens Der Spiegel zijn de laatste
jaren 120 atleten uit de Bondsrepu-
bliek 'in de kwalijke geur van sti-
mulantia' gekomen. In het inter-
view geeft professor Dr. Manfred
Steinbach toe zelf als arts anabolica
aan jonge sportlieden te hebben
verstrekt.
In de acht pagina's, die Der Spiegel
aan de Duitse dopingzaak wijdt,
wordt gesteld dat Heinz Hüssel-
mann, de manager van de meervou-
dige Duitse clubkampioen TV Wat-
tenscheid, de hordenloopster Birgit
Gerstenmaier in 1985 en later de at-
lete Ute Thimm in 1987 voor aan-
vang van het seizoen zonder hun
medeweten dope te hebben ver-
strekt.

het weekeinde van... het lijdend voorwerp
door harry muré

HEERLEN - De fluit is hem heilig en het zwarte pak zit
hem als gegoten. Een Leo Hom of Theo Boosten zal hij
nooit worden, maar Jan de Jonge heeft zich stellig voorge-
nomen uit te groeien tot 'een goeie'. Dat blijkt een hele
klus. Hij is een van de vierhonderd Limburgse scheids-
rechters die hun hobby met grote passie beoefenen, tegen
de verdrukking in. „Je mag tegenwoordig al blij zijn als je
het vege lijf redt." Hij is een boom van een kerel. Angst
heeft hij nog nooit gehad. Ze blijven wel van hem af. „Er
zijn collega's die zeggen: 'Jan, jij hebt goed praten', maar
het is niet alleen een kwestie van postuur." Het komt voor-
al aan op formaat.

Eikenderveld 1 - Hopel 2 in de
eerste klasse C van de Afdeling
Limburg KNVB, de 'onderafde-
ling' waarin het elke week prijs
is. Eikenderveld prijkt op de
voorlaatste plaats met twee pun-
ten. Hopel 2 is hekkesluiter met
één punt. Beide ploegen hebben
na elf wedstrijden zó'n giganti-
sche achterstand op de rest van
het veld dat ze zich stilaan heb-
ben verzoend met degradatie. Er
staat niets meer op het spel, ge-
makkelijk middagje dus voor
Jan de Jonge, maar hij weet niet
dat Eikenderveld zijn enige over-
winning tot nu toe behaalde in de
uitwedstrijd tegen... Hopel 2.
Een pikant detail dat hem nog
parten zal spelen. Shirtsponsor
van Hopel is 'Slagerij Jo Jongen.
Maar dat zegt verder niets.

Om half twee meldt 'de scheids'
zich present in sportcomplex
Terworm, het domeinvan Eiken-
derveld. Hij wordt verwelkomd
door voorzitter JanKempink, te-
vens fungerend als scheidsrech-
ter-begeleider, die - volgens de
reglementen - „leiding geeft aan
de maatregelen die genomen
moeten worden om de scheids-
rechter te beveiligen." Jan de
Jonge staat meteen voor een
moeilijke beslissing. Het veld is
stijf bevroren, verraderlijke ijs-
plekken. „Toch maar spelen," be-
sluit hij, terug van een inspectie-
tochtje. „De bovenlaag is zacht
genoeg." Hij loopt zich warm a la
Frans Houben en Ignace van
Swieten, een ceremonie die
wordt afgerond met stretching.
Het is niet meteen Feyenoord-
Ajax, maar je weet maar nooit.

De psychologische voorberei-
ding begint al op maandag.
„Even een blik op de ranglijst in
de krant, kijken hoe de ploegen
staan die ik moet fluiten. Dat is
een essentieel onderdeel van het
vak." ledere scheidsrechter be-
leeft de wekelijkse warming-up

op zijn eigen manier. Jan de Jon-
ge is vorkheftruck-chauffeur bij
Talbot in Aken. De zaterdag is
voor Suzanne en de kinderen,
maar op zondag moet niemand
hem aan zijn hoofd zeuren. Stipt
half negen uit de veren. „Een
uurtje rustige muziek luisteren
en een eindje wandelen. Je bent
mentaal intensief bezig met zon
wedstrijd."

Hij heeft pas de 'cursus ll' achter
de rug. Nodig om te promoveren
naar de vierde klasse van de
KNVB. „Want ik wil hoger ko-
men, er moet een prikkel zijn."

Zeven maandagavonden Nieuw-
stadt plus afsluitende conditie-
test, zonder reiskostenvergoe-
ding. „Het is mijn hobby. Die
mag geld kosten." Voor het mid-
dagje Eikenderveld 1 - Hopel 2
krijgt hij op de kop af vijftien
gulden. Koffie en frisdank zijn
gratis. „Als je tenminste bij de
goede club bent." Op het mo-
ment dat hij in de kantine naar
zijn broekzak tast, voor de beurs,
overhandigt de voorzitter hem
een aantal consumptiebonnen.
„Bij sommige clubs schieten die
er wel eens bij in." Het ligt er
maar aan hoe de wedstrijd is ver-
lopen.

Zijn imposant uiterlijk heeft hij
mee. „ik kan tegen een stootje,"
zegt hij strijdvaardig. „De spelers
moeten van mijn lijf blijven.
Handjes thuis svp." Van het pu-
bliek heeft hij niets te duchten:
er zijn zeventien toeschouwers.
Fluit en karwei vat hij aan met
opgestroopte mouwen, weer of
geen weer. Vroeg in de eerste
helft scoort Jackie Gruissen 1-0
voor de thuisclub. Hopel appel-
leert, Gruissen staat minstens
zes meter buitenspel. Jan de Jon-
ge snelt naar de grensrechter,
maar handhaaft zijn omstreden
beslissing, die verder als een
rode draad door de wedstrijd zal

lopen. Hopel blijft tegensputte-
ren.
Tijdens de rust, in zijn cabine,
legt hij uit: „Geen sprake van
buitenspel. Op het moment van
spelen kwam de aanvaller van-
achter de verdediger vandaan.
Jammer voor Hopel." Hij is drijf-
nat, trekt een vers truitje aan. De
thee nuttigt hij staande. „Om
warm te blijven. Na het doelpunt
ontstond er een hoop irritatie.
Dan is het 'mondje dicht. Als je
ze te veel laat praten, ben je op
slag het lijdend voorwerp."

hem toe. De afkoelingsperiode
sorteerde geen effect. Jan de
Jonge had amper laten hervat-
ten, of hijwerd uitgetikt door een
linkse-directe. „Toen heb ik moe-
ten staken." Hij is sinds vijfjaar
gebrevetteerd arbiter, een perio-
de waarin hij in totaal drie keer
een wedstrijd voortijdig moest
afbreken.

Jan de Jonge (31 jaar,Schaesber-
genaar) weet hoe haas hupt. Vo-
rig seizoen liep hij klappen op tij-
dens de wedstrijd Heerlen Sport
2 - SV Heerlen 3, nadat hij penal-
ty had gefloten voor de gasten.

Dit-seizoen is hij - afkloppen -
nog niet gemolesteerd. Alleen
een anoniem dreigement gehad.
„Na afloopvan RKTSV -Kakert-
se Boys komt er een vrouw naar
me toe. 'Scheidsrechter, ik zou

„Ik sla jevan het veld af," voegde
de aanvoerder van Heerlen Sport

maar oppassen. Maar er is ver-
der niets gebeurd." Van 'scheids-
rechter, hondelul' ligt hij niet
wakker. „De kreten vanaf de zij-
lijn hoor ik niet meer."

Kort na de rust scoort Pascal Fi-
scher 1-1. Marcel van Kasteren
tilt Eikenderveld opnieuw naar
een voorsprong. Dan wordt het
grimmig, het dreigt uit de hand
te lopen. Jan de Jonge grijpt re-
soluut in. Hij geeft Sjaak Peeters
van Hopel een boeking wegens
mekkeren op de leiding. Theo
Boots van de thuisclub noteert
hij 'na grof inkomen op de man.

Vervolgens wordt de foeterende
grensrechter van Hopel tot de
orde geroepen. Via Jan Smeets
en Marcel Hoenen lopen de gast-
heren uit naar een 4-1 zege. Een
handsbal van Eikenderveld in
het strafschopgebied ziet Jan de
Jonge door de vingers. „Niet
strafbaar. De bal sprong van de
voet tegen de arm."

Zomaar een duel met toch nog
onverwacht veel emoties,
scheldpartijtjes en vingertjes
richting scheidsrechter. „De
tweede helft begon rustig, maar
de irritatie bleef. Ik heb ze laten
uitrazen. Als ze maar niet gaan
duwen of trekken." Jan de Jonge
behoort tot de scheidsrechters-
groep De Mijnstreek. Voorzitter
van dat korps is JanBrouns. Hij
constateert met grote zorg dat
agressieen geweld jegenszijn ar-
biters fors toenemen. „Het is nog

nooit zo erg geweest als dit sei-
zoen." Daarbij komt alleen het
topje van de ijsberg boven water-

„De meeste affaires halen de
openbaarheid niet. Ik heb stellig
de indruk dat er veel met de
mantel der liefde wordt bedekt."
Dat is ook het beeld van Jan de
Jonge. „Het zit 'cm in de mentali-
teit van de spelers. Ze accepteren
steeds minder." En de fluitist is
steeds vaker de klos. „Je bent de
baas, maar je mag niet de baas
spelen. Dat is de eerst conditie
waar jeaan moet voldoen om een
goed scheidsrechter te worden
Sterk in je schoenen staan, tegen
kritiek kunnen en geen vooroor-
delen hebben jegens de clubs-
Belangrijk is ook dat je zelf hebt
gevoetbald, al is het maar in het
tweede."
Jan de Jonge komt deze keer
weer 'goed weg. Met bibberende
knieën, maar dat is van de koü-
Op een rits andere velden is he1
weer raak geweest. De scheids-
rechters staan met de rug tegen
de muur, de vakbond eist maat-
regelen. Hij is geen voorstander
van staking. „Daarmee benadeel
je alleen de goedwillende clvb5
en de grote massa die metplezier
voetbalt." Hij vindt wel dat de
tuchtcommissie strenger z<&
moeten straffen. „Spelers lang-
durig uitsluiten en clubs die her-haaldelijk in de fout gaan, hard
aanpakken. Twee punten in minj
dering brengen." Dat midde'
wordt te weinig benut.

Vijf minuten na afloop steek 1
Hopelspeler Jos Haan, nog
spelerstenue, zijn hoofd om d*
deur. „Scheidsrechter, valt ef
niets te regelen? Ik bedoel djÊ
boeking van Sjaak Peters. we
verkeren in degradatiegevaar;
we kunnen geen man missen-

Neen, zegt Jan de Jonge, waarn*
hy Jos Haan vriendelijk verzoek
de cabine te verlaten. „In vijfva**
de tien gevallenkomen na aflooP
spelers bij me met de vraag of er
niets te ritselen is. Daar kan '**niet aan beginnen." Genoteerd,
namen worden doorgegeven. ,P
vereist dat een bepaalde mental
hardheid, vooral als het gaat oO1

spelers uit de lagere elftallen."

Even na vijven, op weg haar <*
parkeerplaats, zegt Jan de Jonée'
vijftien gulden en een stukje er
varing rijker: „Je moet een êe
zijn om scheidsrechter te
den, maar ik vind het schitt
rend."

" Jan de Jonge tijdens Eikenderveld 1 - Hopel 2. Zomaar
een wedstrijd, maar bepaald geen fluitje van een cent.

Foto: DRIES LINSSEN

Kronberger
in supervorm

ALTENMARKT - De Oostenrijkse Petra
Kronberger heeft haar goede vorm aan het
begin van het skiseizoen in de strijd om de
.verschillende wereldbekers nogmaals duide-
lijk gemaakt. Op de afdaling moest zij zater-
dag in Altenmarkt de Duitse Gutensohn nog
voorrang verlenen. Een dag later was de Oos-
tenrijkse in dezelfde wintersportplaats op de
super-reuzeslalom veruit de snelste. Alleen
haar landgenote Wolf kon enigszins in de
buurt blijven.

Bij de mannen was er alleen een wedstrijd

voor de wereldbeker afdaling. De Oostenrij-
ker Leonard Stock zegevierde vóór de Zwit-
ser Franz Heinzer en zijn landgenoot Peter
Wimsberger. De Fransman Piccard bleef
nummer een in de strijd om de wereldbeker
algemeen, maar zag Heinzer tot op twee pun-

ten naderen.
Petra Kronberger hoefde zaterdag niet al te
lang te treuren over haar nederlaagtegen Gu-
tensohn. In haar geboortestad bewees zij op-
timaal voorbereid aan het seizoen te zijn be-
gonnen. Het verschil met Gutensohn was
slechts 16-honderdste van een seconde. Het
was de inspiratie die zijn nodig had om een
etmaal later hard terug te slaan. Haar derde
overwinning dit seizoen, dat slechts vier
wedstrijden oud is, maakte duidelijk dat de
21-jarige voor weinigen dit seizoen bij te be-
nen zal zijn.

sport
Nieuwe onthullingen in Duitse anabolica-affaire
Honderdtwintig atleten
in kwalijke geur doping'

NEUSS - De onthullingen in de Duitse dopingaffaire hebben
ook in het weekeinde een vervolg gekregen. Het Duitse blad
Der Spiegel noemt in zijn uitgave van heden opnieuw namen
van atleten en breidt het totaal aantal 'zondaars' uit tot hon-
derdtwintig. Willi Daume, de voorzitter van het Duitse Olym-
pische Comité, verklaarde in een interview metWelt am Sonn-
tag, dat de Duitse dopingzaak mogelijk consequenties heeft
voor bepaalde onderdelen van de atletiek en het zwemmen op
het Olympisch programma van Barcelona.

Der Spiegel beschuldigt horden-
loopster Brigitte Gerstenmaier,
bondstrainer discuswerpen Karl-
Heinz Steinmetz en diens voorgan-
ger Christian Gehrmann van mani-
pulatie. Ook worden de namen van
de atleten Alwin Wagner, Werner
Hartmann en Kalman Konya ge-
noemd.

Mascha Hellenbrand
beste baanskiester

HUIZEN - Mascha Hel-
lenbrand heeft evenals
verleden jaarhet Neder-
landse Grand Prix-ski-
circuit op haar naam ge-
schreven. De zeventien-
jarige Schaesbergse
bleef na twee gladde
triomfen in Dordrecht
en Alverna steken op
een vierde plaats tij-
dens de slalom op de
kunstskipiste in Hui-
zen. Met een tweede-
plek in de aansluitende
parallelslalom vergaar-
de de tiener echter vol-

doende punten om de
zege in het eindklasse-
ment veilig te stellen.
De winst op de piste
van de skiclub Wolfska-
mer was voor de plaat-
selijke favoriete Wanja
van der Plas, die in de
totaalstand (vier wed-
strijden) nog verras-
send als tweede eindig-
de.

Bij de heren ging leider
Harald de Man (II) lelijk
in de fout. Nadat Serge
Goossens, een rasechte
baanskiër, een tijd on-
der de negen seconden
had laten klokken, liet
De Man zich verleiden
tot haastwerk. De Alk-
maarder vergaloppeer-
de zich bij het derde
poortje en kon naar de

punten fluiten. Overi-
gens moest Goossens
uiteindelijk op de sla-
lom nog zijn meerdere
erkennen in René Rijs-
wijk. In de parallelsla-
lom was hij echter on-
verslaanbaar. Met over-
macht greep Goossens
de Nederlandse titel op
de kunststofbanen.
Eindstand GP: vrouwen: 1.
Mascha Hellenbrand 99 pnt;
2. Wanja van der Plas 92 pnt;
3. Heidi de Wit 77 pnt. Man-
nen: 1. Serge Goossens 109
pnt; 2. Harald de Man (II) 90
pnt; 3. Bram van Es 84 pnt.

Gustafson
'oefent' voor

het grote werk
CALGARY - Tomas Gustafso»
blijft schaatsen zolang het publiejj
in Thialf bereid is te juichen. Hfl
wereldkampioenschap in het H-#
renveense ijspaleis vormt dit jaar d<
voornaamste reden voor de aanw*
zigheid van Zweed. „Anders haj
den ze mij dit seizoen niet op d|
schaats gezien", verzekert Gustaf
son, die nog deze maand 31 word'
De tweevoudige Olympische kaf 1,

pioen op de vijf en tien kilometëj
presenteerde zich tijdens de wereld
bekerwedstrijden in Calgary M
drukkelijk als kandidaat voor dj
titel bij de grote kampioenschap
pen. Dat deed hij door een sterk OV
treden op de 1500 meter. Met 1,53,*
bleef hij de Duitse specialist Pet*1Adeberg en het Noorse talent Adn'
Söndraal voor.

In het wereldbekerklasseme1*
handhaafde Johann Olav Koss zie'
als eerste. De Noorse wereldkai"
pioen moest zes-tiende op de wi'
naar toegeven. Ben van der Burf
die vorige week in Heerenveen tof
Koss de winst deelde, mikte op W
Nederlands record van Hein V^
geer (1.53,88), schoot mis en raak*
door de zesde plaats (1.54,25) achte'
op.

Door zijn 1500-metertijd passeerd'
Gustafson zijn tegenstander, dj
Oostenrijker Michael Hadschiefl
op de wereldranglijst aller tijde'
De Zweed heeft nog een gering
achterstand op de Amerikaan Ërjj
Flaim, diezich niet in detop van W
klassement vertoonde.

De Zweed, vorige week in Heerel1
veen op de vijf kilometer slecht
twaalfde, beschouwt zijnverricht^1gen op het lange werk nog niet v*'
het gehalte om tijdens de Europe
titelstrijd in Sarajevo al kampio*1
te kunnen worden. De man uit P
kilstuna, die nu meer dan een dj
cennium in de top meeschaaW
heeft er ruim de tijd voor genorn^
de 1500 meter onder de knie te kn
gen.
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